
 
 

 

 

ANAIS 

 

 

 

 

VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS TERRITORIAIS 

E AMBIENTAIS 

 

Foz do Iguaçu, 08 a 10 de agosto de 2018. 

 

Organizadores: 

Mauro José Ferreira Cury 

Marcos Aurelio Saquet 

Rita de Cassia Pereira de Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

2018 



 
 

 

 

REALIZAÇÃO 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Coordenação de Turismo e Hotelaria 

 

 

APOIO 

 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Foz do Iguaçu 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável 

Grupo de Estudos Territoriais - Geterr 

Programa de Pós-Graduação em Geografia  

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

Fundação Araucária 

Itaipu Binacional 

Parque Tecnológico de Itaipu 

Instituto do Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras - IDESF 

Polo Iguassu 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Parque Nacional do Iguaçu 

Cataratas do Iguaçu S.A. 

Iguassu Convention e Visitors Bureau 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Mauro José Ferreira Cury 

Marcos Aurélio Saquet 

Rita de Cassia Pereira de Carvalho 

Silvia Maria Tossi 

Aurelinda Barreto Lopes 

 

 

PESQUISADORES/COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

Prof. Dr. Mauro José Ferreira Cury  

Prof. Dr. Marcos Aurélio Saquet  

Prof. Dr. Adilson Francelino Alves  



 
 

 

Prof. Dr. Marcos Claudio Signorelli 

Prof. Dr. Conrado Marquez Rosano 

Profa. Dra. Maria del Carmen Legorreta Diaz 

Prof. Dr. Oscar Kenji Nihei  

Prof. Dr. Dirceu Basso  

Prof. Dr. Claudio Eduardo de Castro  

Profa. Dra. Rosangela Custódio Cortez Thomaz  

Prof. Dr. Milton Augusto Pasquotto Mariani  

Prof. Dr. Nilson Cesar Fraga  

Profa. Dra. Lourdes Poujol 

Prof. Dr. Frank Mezzomo 

Prof. Dr. Horacio Rodolfo Bozzano 

Prof. Dr. Valdir Frigo Denardin 

Profa. Dra. Mayra Taiza Sulzbach 

Prof. Dr. Weimar Freire da Rocha Junior 

Profa. Dra. Marcia da Silva 

Profa. Dra. Karlas Brumes 

Prof. Dr. Luis Carlos Jimenez Reyes 

Profa. Dra. Maria Paula Ferrari 

Profa. Dra. Andressa Szekut 

 

MONITORES 

 

Fabiano Bordignon 

Giuliano Silveira Derrosso 

Tania Marta Moreira de Abreu 

Luiz Carlos Gambeta 

Claudio Renato de Camargo Melo 

Clenise Maria Reis Capellani dos Santos 

Astor Weber 

Michelle Lecheta 

Luciane Cristina Silva 

Fausto Fava de Almeida Camargo 

Fabio Motta da Fonseca 

Livia Cristina Carvalho da Fonseca 

Adriana Rezende Lopes 

Sancléya Evanessa de Lima 

Gilma Fernandes 

Rita de Cassia Pereira de Carvalho 

 

RECEPCIONISTAS 

 



 
 

 

Alfredo Brito Aguiar 

Aurelinda Barreito Lopes 

Andressa Szekut 

Andressa da Silva Martins 

Carine Balhs do Nascimento 

Dirce de Fátima Frederico 

Eder Pinto Báez 

Edilaine Almeida de Oliveira 

Eduardo Augusto Bogoni 

Everton Jetelina Conceição da Silva 

Ezequiel Honorio da Silva 

Flaudemir Leopoldo 

Francielle Kunz Colpo 

Gabriel Felipe Brandão Picollo 

Gabrielly Amaral Calicchio 

Gislaine Karine Oliveira da Silva 

Jennifer Talita Cardoso dos Santos 

Juliano Mendonça Nascimento 

Lívia de Oliveira Link 

Luana Silva dos Santos 

Marlos Hernandes Ferreira Salgado 

Mateus Kimura da Silveira 

Michele Amanda da Silva 

Nicolas Pardinho Leopoldo  

Otavio Henrique de Castro Silva 

Paulo Grossi Hasuda 

Rafaela Kivel 

Rariel dos Santos Cruz 

Rita de Cassia Pereira de Carvalho 

Shadya Marcelo Abbas 

Silvio José Machado 

Sofia Monteiro Lopes 

Sonia Mara da Silva Valin 

Verônica Gabriely Maito 

Vitória Ribeiro Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 PROGRAMAÇÃO 

HORÁRIO ATIVIDADE 

08.08.2018 

07h30min – 

08h 

Recepção dos participantes - Credenciamento 

Local: Hall de entrada - Auditório Alcibíades Luíz Orlando 

UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu  

09h Solenidade de abertura 

Local: Auditório Alcibíades Luíz Orlando 

09h30min Palestra: Territorio y estratégias alimentarias de hogares 

campesinos em Tlaxcala, México. 

Prof. Dr. Alfonso Pérez Sánchez. Investigador de El Colegio 

de Tlaxcala 

Local: Auditório Alcibíades Luíz Orlando 

10h30mim Palestra: Dinámicas Territoriales y Turismo en Zonas de 

Frontera. 

Prof. Dr. Jorge Carlos Morgan Medina – Universidad 

Autonona da Baja California - México.  

Local: Auditório Alcibíades Luíz Orlando 

12h – 17h Espaços de Diálogos 

Local: Salas de aulas 

17h30min – 

19h 

Lançamento de livros e confraternização 

Local: Auditório Alcibíades Luíz Orlando 

09.08.2018 

08h – 16h Espaços de Diálogos 

Local: Salas de aulas 

16h30mim Apresentação da rede: Territorios posibles, praxis e 

transformacion. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Horacio Bozzano  

17h30min – 

19h 

Avaliação do VIII CIETA e definição do próximo evento. 

Local: Auditório Alcibíades Luíz Orlando 

10.08.2018 

08h – 17h Visitas técnicas: 1 - Itaipu Binacional – Brasil  

2- Parque Nacional do Iguaçu – Brasil. 



 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales (CIETA) 

tem por objetivo promover o intercâmbio entre pesquisadores interessados no 

estudo do território e do ambiente, provenientes de diversas instituições de países 

latino-americanos e ibéricos. O 1º evento aconteceu em 2003, por iniciativa de 

colegas da Universidad de Morelos (México) e do Instituto de Geografía Tropical 

(Cuba); o II foi organizado pelo Departamento de Geografía da Faculdad de 

Arquitectura e Urbanismo, em Cuernavaca (México); o III também ocorreu no 

México, em Acapulco, em 2008, coordenado pela Unidad de Ciencias de Desarrollo 

Regional da Universidad de Guerrero; o IV foi organizdo pela Universidad de Mérida 

(Espanha), em 2010 e, o V CIETA, pelo Instituto de Geografía Tropical, de Havana 

(Cuba). O VI aconteceu em 2014 no Departamento de Geografía da USP (Brasil) e, 

o VII CIETA, em Manizales (Colômbia), em 2016, organizado pela Universidad 

Nacional de Colómbia e pela Universidad de Caldas. 

Sucintamente, a realização do evento justifica-se: i) Pela necessidade de 

continuarmos as reflexões e debates sobre temas de interesse comum, inerentes à 

pesquisa e à extensão, aprofundar na a compreensão dos métodos que utilizamos 

em nossas pesquisas e pesquisa-ação participativa; ii) Pela necessidade de ampliar 

espaços de diálogos entre pesquisadores de grupos de estudos congêneres, 

especialmente da América Latina, reforçar os laços existentes e criando novas 

relações de cooperação acadêmicas e científicas; iii) Pela necessidade de contribuir 

para a qualificação de pesquisadores, professores e discentes sobre os temas 

relacionados aos espaços de diálogos do evento; iv) Pela necessidade de ampliar as 

conexões da UNIOESTE em circuitos internacionais de intercâmbios e debates 

acadêmico-científicos, a partir das relações institucionais já construídas no âmbito 

do Grupo de Estudos Territoriais (GETERR) e dos Programas de Pós-Graduação da 

UNIOESTE e da UNILA (descritos anteriormente como parceiros do evento). 

O VIII CIETA teve como objetivo geral: Criar um espaço de diálogos entre 

pesquisadores e estudantes de distintas instituições da América Latina, contribuir 

para a qualificação e socialização do conhecimento produzido por grupos de estudos 

congêneres. 

Como objetivos específicos:  

a) Contribuir para dar visibilidade e conhecer quem são e como vivem os povos 

originários da América Latina, compreendendo suas principais características.  

b) Sistematizar aspectos do pensamento dos povos originários, como uma forma de 

construir transformação social com justiça territorial, num movimento de contra-

hegemonia ao capitalismo. 

c) Construir agendas científicas comuns na América Latina, de pesquisa e extensão, 

visando subsidiar a geração participativa de políticas públicas. 
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OS SUJEITOS DAS PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS EM 
FRANCISCO BELTRÃO - PR  

 

Marcos Aurelio Saquet, UNIOESTE, saquetmarcos@hotmail.com  

Pamela Cichoski, E. N. Senhora da Glória, pamelachichoski_@hotmail.com 

Raquel Meira, UNIOESTE, rakelmeira@hotmail.com 

 

RESUMO: Neste texto apresentamos alguns dos resultados das pesquisas realizadas no 
âmbito do projeto intitulado ―Território e produção de alimentos: redes curtas, cooperação e 
comercialização de alimentos camponeses‖, financiado pela Fundação Araucária (Edital nº 
17/2016 - Pesquisa Básica e Aplicada), entre os anos de 2016 e 2018. Nosso objetivo geral 
é analisar os circuitos curtos de produção e comercialização de alimentos para consumo 
humano dinamizados por agricultores camponeses de Francisco Beltrão (PR), tentando 
qualificar a opção teórico-metodológica adotada e gerando subsídios sistematizados que 
possam ser utilizados na construção participativa de projetos de desenvolvimento territorial. 
Para tal, os procedimentos utilizados estão sendo os seguintes: pesquisa bibliográfica e 
documental, aplicação de questionários, realização de entrevistas, análise dos dados 
secundários do IBGE. Entre os principais resultados conseguidos até o momento, está a 
compreensão aprofundada da agricultura camponesa praticada em Francisco Beltrão, nesta 
oportunidade, evidenciando-se os sujeitos das práticas agroecológicas neste município. 

 

RESUMEN: En el texto presentamos algunos de los resultados de las análisis realizadas en 
el ámbito del proyecto intitulado ―Território e produção de alimentos: redes curtas, 
cooperação e comercialização de alimentos camponeses‖ financiado por la Fundação 
Araucária  (Edital nº 17/2016 - Pesquisa Básica e Aplicada), en los años de 2016 y 2018. 
Nuestro objetivo general es analizar los circuitos cortos de producción y comercialización de 
los alimentos para consumo humano dinamizados por los campesinos de Francisco Beltrão 
(PR), tentando calificar la opción teorico-metodologica, adoptada y generando subsidios 
sistematizados que puedan ser utilizados en la construcción participativa de proyectos de 
desarrollo territorial. De esa manera, utilizamos hasta el momento los siguientes 
procedimientos: pesquisa bibliográfica y documental, aplicación de cuestionarios, realización 
de encuestas, análisis de los datos secundarios del IBGE. Entre los principales resultados 
conseguimos hasta el momento, la comprensión detallada de la agricultura campesina de 
Francisco Beltrão, en esta oportunidad, evidenciaremos los sujetos de las practicas 
agroecológicas en este municipio.      

 

1. Introdução  

No Sudoeste do Paraná - conforme classificação do IBGE, uma mesorregião 

onde estão os agricultores camponeses de Francisco Beltrão resultam do processo 

de desterritorialização ocorrido no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, 

movimento formado predominantemente por descendentes de alemães, italianos e 
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poloneses (ROCHE, 1969; PADIS, 1981; WACHOWICZ, 1987). O processo de 

migração e colonização foi efetivado entre os anos de 1940 e 1970, mediado pelo 

Estado por meio da implantação da Colônia Agrícola Nacional General Osório 

(CANGO), em 1943, e do Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná 

(GETSOP), em 1962 (FERES, 1990; WACHOVICZ, 1987; ALVES DOS SANTOS, 

2008, FLÁVIO, 2011). A CANGO foi uma mediadora estatal fundamental no 

processo de expansão territorial do capitalismo no Sudoeste do Paraná. Martins 

(1986 [1979]) e Oliveira (1986) já indicaram que o capitalismo cria continuadamente 

as condições para sua expansão, incorporando áreas e populações ao seu 

movimento de reprodução. 

Segundo Feres (1990), a formação territorial do Sudoeste paranaense seguiu 

uma lógica vinculada à frente camponesa de ocupação e ocorreu no contexto da 

planificação do processo de colonização em áreas de fronteira para fins de 

ocupação sistemática e produção de alimentos e matérias-primas a baixos preços 

para o mercado interno. Os migrantes e camponeses foram responsáveis, 

amparados pelo Estado, pela instituição da propriedade privada e familiar da terra, 

principalmente a partir da atuação do GETSOP, reproduzindo características do 

modo de vida que seus ancestrais trouxeram da Europa, ou seja, práticas do cultivo 

agrícola e da produção artesanal de alimentos (salames, queijos, vinhos, cachaças 

etc.), costumes culturais, organizações políticas etc. (SAQUET, 2006, 2010). 

Os migrantes e camponeses descendentes de italianos, alemães e 

poloneses substantivaram, numa primeira fase, novas forças produtivas, relações de 

produção, tipos de cultivo, criaram povoados e cidades, com outros valores e 

processos culturais, provocando, portanto, mudanças profundas no Sudoeste do 

Paraná a partir dos anos 1940. Outras duas fases fundamentais na formação 

territorial são: a chamada modernização agrícola e a industrialização centrada na 

intervenção das prefeituras municipais aliadas aos empresários de ramos distintos, 

formando os chamados parques industriais, processo intimamente ligado à 

urbanização, especialmente a partir dos anos 1980-90 (SAQUET, 2006, 2010; 

ALVES DOS SANTOS, 2008). 

E é em meio à expansão da agricultura capitalista, em nível internacional e 

também no Brasil, que se fortalecem movimentos contestatórios, análises científicas 
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críticas e tentativas de criação de alternativas de produção agrícola que fossem 

menos degradantes do ambiente. A expansão dos movimentos ambientalistas na 

década de 1970 influenciou diretamente o fortalecimento da Agroecologia. 

No Brasil, as práticas agroecológicas acontecem dispersas, adquirindo um 

salto quantitativo e qualitativo nas décadas de 1980 e 1990, a partir dos movimentos 

sociais (ambientalistas), da atuação das ONGs, da realização dos encontros 

brasileiros de agricultura alternativa (desde 1981), da atuação da Rede de Projetos 

em Tecnologias Alternativas (Rede PTA, no início da década de 1980), da criação 

da Associação de Agricultura Orgânica (AAO; em São Paulo, em 1989), do Encontro 

Nacional de Agroecologia (2001), da Articulação Nacional de Agroecologia (2006), 

enfim, com base num conjunto de iniciativas (embora nem sempre com os mesmos 

princípios e objetivos) e sob influência dos estudos de Miguel Altieri, Víctor Toledo, 

Eduardo Gusmán, Manuel Molina, Stephen Gliessman, entre outros (ARRIEL 

SAQUET et al, 2005; MARCO REFERENCIAL EM AGROECOLOGIA, 2006; 

ALTIERI  e TOLEDO, 2011). 

Em Francisco Beltrão, há predomínio, no pessoal ocupado nas atividades 

agropecuárias (considerando todos os estratos), de trabalhadores com laço de 

parentesco com o produtor: 89%. Há destaque claramente para o trabalho familiar. 

Conforme dados do Censo Agropecuário de 2006, há 2.805 estabelecimentos 

familiares (37.481 ha) e 373 não familiares (16.652 ha), gerando um tamanho médio 

de 13,4 ha para os considerados familiares; os principais cultivos são milho, soja e 

mandioca, complementados por outros produzidos em quantidade bem menor, tais 

como amendoim, batata-doce, arroz, batata-inglesa, cebola, melancia, melão, sorgo, 

tomate, alho, aveia, trigo e fumo (IBGE – Censo Agropecuário, 2006 – Lavoura 

Temporária), caracterizando uma diversidade considerável. 

Atualmente, as principais instituições vinculadas à Agroecologia em 

Francisco Beltrão são a ASSESOAR, a Rede ECOVIDA e a Associação das 

Agricultoras e Agricultores Ecológicos de Francisco Beltrão, juntamente com o STR 

e o Coletivo das Mulheres camponesas. 

Para compreender os sujeitos das práticas agroecológicas, optamos por 

uma concepção histórico-crítica, relacional, reticular (redes de circulação e 

comunicação) e pluridimensional (RAFFESTIN, 1993 [1980]; DEMATTEIS, 1985; 
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THOMPSON, 1998 [1991]; SHANIN, 2005; DANSERO e ZOBEL, 2007; MAGNAGHI, 

1976, 2000; SAQUET, 2007, 2015 [2011]), centrada na relação sociedade-natureza, 

demonstrando e compreendendo as principais mudanças e as reproduções 

(continuidades). Assim, as unidades produtivas e de vida camponesas (SHANIN, 

1971, 2005) são compreendidas como territórios de produção, existência, vida, luta e 

resistência (THOMPSON, 1998 [1991]; ESCOBAR, 1999, 2012; FERNANDES, 1996, 

2004, 2014). Para tal, os procedimentos utilizados estão sendo os seguintes: 

pesquisa bibliográfica e documental sobre os conceitos basilares (território, 

agroecologia e desenvolvimento), aplicação de questionários e realização das 

entrevistas juntos aos agricultores ecológicos e em transição, análise dos dados 

secundários do IBGE (do município de Francisco Beltrão). 

 

2. Os sujeitos das práticas agroecológicas em Francisco Beltrão  

Inicialmente cabe destacar que, em Francisco Beltrão, em 1996, em 

Jacutinga, houve a implantação do Projeto Vida na Roça (SAQUET e DUARTE, 

1996;), por meio do qual se difundiram significativamente práticas agroecológicas, 

na época denominadas de agricultura alternativa. Foi um projeto de articulação 

política em favor do desenvolvimento numa perspectiva ampla (agropecuária, 

educação, lazer, ambiente, saúde, cultura e saneamento básico), potencializando a 

capacidade organizativa local de 133 famílias de agricultores familiares a partir da 

mobilização de diferentes instituições, especialmente da ASSESOAR, da FACIBEL e 

do STR – Francisco Beltrão. Os princípios orientadores das atividades realizadas 

foram: auto-organização mediada, interdisciplinaridade, diversificação produtiva e 

participação social. Por meio de um processo dialógico e colaborativo entre distintos 

sujeitos do campo e da cidade, os principais resultados conseguidos, entre 1996 e 

1998, foram: a) diagnóstico com a participação direta dos membros das famílias 

agricultoras, definindo-se em assembleias as prioridades para resoluções e 

investimentos; b) construção coletiva do projeto, das pesquisas e das análises até as 

decisões e ações feitas, trabalhando com os sujeitos; c) análises de amostras de 

solo e água; d) proteção das nascentes de água; e) práticas de cultivo mínimo e 

plantio direto com adubação orgânica; f) realização de cursos, intercâmbios e 
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oficinas; g) recuperação da mata ciliar; h) atividades de educação ambiental na 

escola de Jacutinga etc.  

Este projeto é um dos marcos das práticas agroecológicas em Francisco 

Beltrão e, talvez seja por isto que, atualmente, o principal centro irradiador da 

agroecologia, seja a comunidade rural de Jacutinga, ao mesmo tempo, com 

influência direta na criação da Feira Ecológica da CANGO com a mediação da 

ASSESOAR e da Associação Amigos da Natureza, em 1997 – localizada ao lado da 

ASSESOAR, na cidade de Francisco Beltrão. 

Entre agosto de 2012 e julho de 2013, identificamos, em Francisco Beltrão, 

15 estabelecimentos rurais com práticas agroecológicas, envolvendo 40 

trabalhadores familiares e instrumentos bem rudimentares, tais como enxada, trator 

pequeno, forrageira, roçadeira, arado tração animal, carroça tração animal e 

trilhadeira. A principal certificadora era a Rede Ecovida, certificando, por meio do 

sistema participativo, feijão, hortaliças, batata-doce, tomate, arroz, mandioca, frutas, 

açúcar-mascavo, milho e alho.  

As principais práticas agroecológicas identificadas foram: calda sulfocálcica, 

calda bordalesa, cobertura vegetal, supermagro e óleo de nim, e, as principais 

formas mediadoras de comercialização foram a Feira CANGO, a venda nos 

supermercados de Francisco Beltrão, o PAA/PNAE, no próprio estabelecimento rural 

e na Feira da praça central de Francisco Beltrão. No conjunto das atividades 

realizadas na agroecologia, os agricultores entrevistados (ecológicos e em transição 

para tal) destacaram a atuação da ASSESOAR. 

Já no início de 2016, identificamos 8 agricultores certificados pela Rede 

ECOVIDA em Francisco Beltrão, envolvendo 23 trabalhadores familiares. A maior 

parte, seis dos certificados, está localizada na comunidade de Jacutinga, em virtude 

das atividades ali realizadas durante o Projeto Vida na Roça (Figura n. 1). 

Os principais instrumentos identificados nas 8 famílias são praticamente os 

mesmos do registro anterior, ou seja, enxada, trator pequeno, roçadeira, forrageira, 

arado tração animal, carroça tração animal, trilhadeira e arado tração a motor. Já os 

produtos certificados estão bem mais diversificados: figo, pera, maçã, uva, cebola, 

tomate, batata- doce, batata-inglesa, gengibre, jiló, berinjela, bergamota, laranja, 

alface, repolho, almeirão, acelga, lima, milho verde, rabanete, banana, agrião, 
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beterraba, salsa, batata salsa, batata cará, escarola, pepino, abobrinha, brócolis, 

vagem, feijão, couve flor, couve folha, mandioca, quiabo, morango, abóbora, chuchu, 

pimentão, pipoca, cenoura, alho, limão, pimenta, cereja, mamão, melão, ameixa, 

rúcula. Produtos cultivados usando-se calda sulfocálcica, calda bordalesa, cobertura 

vegetal, supermagro e óleo de nim, todos comercializados da seguinte maneira: 

Feira Ecológica da CANGO, Feira do Produtor Rural de Francisco Beltrão (praça 

central), Feira da Vila Nova, supermercados de Francisco Beltrão, PAA/PNAE e 

venda no próprio estabelecimento rural. 

Figura n. 1 – Localização dos agricultores certificados pela Ecovida – Francisco Beltrão, 

2016. Elaboração: Raquel Meira, 2018. 

Em Francisco Beltrão, conforme dados que verificamos em campo e da 

ASSESOAR (8/2015), entre os produtos certificados pela Rede ECOVIDA, 

predominam mandioca (57% das famílias), batata-doce (57%), feijão (43%) e frutas 

(43% [uva, pêssego, bergamota, laranja e banana]), acrescidos por outras 

produções, como milho, arroz, trigo, cebola, pepino, tomate, pipoca, pimentão, 
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alface, rúcula, repolho, cenoura, beterraba, rabanete, tempero verde, ervilha, alho e 

chuchu. 

Isto significa que, tanto em 2012-13, como em 2015 e em 2016, notamos 

uma diversidade produtiva especial, que se materializa nos diferentes tipos de uso 

do espaço, apropriado e transformado em território dos sujeitos das práticas 

agroecológicas, portanto, também com uma paisagem diversificada (Figura n. 2). 

 

Figura n. 2 – Croqui de uma propriedade com produção agroecológica -  

Francisco Beltrão, 2017. Elaboração: Raquel Meira, 2018. 

 

Nesta propriedade se destaca a produção de queijo (que é transformado em 

uma agroindústria particular), utilizando uma boa parte da área da propriedade para 

as pastagens dos animais, e o plantio de milho para silagem, com manejo totalmente 

orgânico. Além da produção de queijo, a família produz: açúcar-mascavo, alface, 

alho, arroz, banana, beterraba, brócolis, caqui, cebola, cenoura, couve, ervilha, 

feijão, laranja, mandioca, milho, pêssego, trigo, entre outros alimentos, que são 
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consumidos principalmente pela família e comercializados em 3 feiras livres que a 

família participa na cidade.  

Em Francisco Beltrão, há também quem produz chás e temperos em áreas 

pequeníssimas, para venda no próprio estabelecimento rural e via PAA/PNAE, para 

a merenda escolar: hortelã, melissa, malva, funcho, camomila, calêndola, orégano, 

losna, sálvia, salsa, cebola, endro, manjericão e alecrim. Evidentemente, os 

instrumentos utilizados são bastante rudimentares, tais como enxada, facão, foice e 

pá. A força de trabalho utilizada é estritamente familiar e, na adubação, usam 

esterco dos animais criados no estabelecimento, como vacas de leite. 

Outro aspecto relevante é que, entre os entrevistados, todos são donos das 

terras onde trabalham e vivem. Em Francisco Beltrão, 90% deles afirmaram que 

administram de forma familiar suas atividades, fato que não elimina a centralidade 

da família, pelo contrário, apesar da permanência do conteúdo patriarcal na tomada 

de decisões, percebemos que, atualmente, as mulheres participam de várias 

atividades produtivas, educativas e políticas, dentro e fora do estabelecimento rural, 

dentro e fora da casa: cuidando dos filhos e da casa, cultivando a horta, auxiliando 

nas tarefas da lavoura, tratando os animais, tirando leite etc. Assim, eles e elas 

reproduzem aspectos culturais importantes, tais como saberes, técnicas produtivas, 

a religiosidade inerente à ascendência europeia (sobretudo católica e luterana), o 

associativismo (participando das associações, dos STRs municipais e das feiras 

livres), práticas patriarcais (apesar da ressignificação do papel da mulher) e relações 

cooperativas e solidárias. 

Embora seja bastante tímida, há produção de alimentos transformados 

artesanalmente pelas próprias famílias, tais como geleias, queijos, salames, 

vinagres, vinhos, conservas, açúcar-mascavo e melado, característica que parece 

ser fundamental para a economia familiar. E esta produção faz parte da cultura dos 

agricultores, reproduzida de geração em geração. Verificando as etnias dos 

agricultores ecológicos certificados pela Rede ECOVIDA, em abril de 2015, em 

Francisco Beltrão, 44% são descendentes de alemães, 28% de italianos e 28% de 

poloneses. 

O estabelecimento e a comunidade rural não são simples espaços de 

produção e atendimento a alguns serviços, são territórios de vida, com enraizamento 
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e relações sociais de cooperação, solidariedade, disputas e conflitos. A vida 

comunitária ainda se reproduz em virtude de alguns agrupamentos familiares - 

vários com as mesmas origens étnicas - e/ou de vizinhos historicamente instalados, 

construindo lugares mais tranqüilos, calmos e amplos para viver. Ao mesmo tempo, 

percebemos sinais claros da vida comunitária, embora a maioria dos trabalhadores 

rurais das comunidades esteja inserida no mercado produzindo soja e milho, 

trabalhando centrados na individualidade e nos objetivos de cada família. Algumas 

comunidades estão sendo dissolvidas, conforme verificamos nas pesquisas 

empíricas e seu patrimônio está cedendo lugar às áreas de cultivo das monoculturas 

convencionais.  

Em Francisco Beltrão, os produtos agroecológicos são comercializados na 

Feira Ecológica da CANGO, que foi instituída em 1997; já a Feira da Vila Nova foi 

criada em 2015 (teve uma pequena fase experimental nos meses de novembro e 

dezembro de 2014), a partir das diferenças e conflitualidades existentes entre alguns 

produtores e feirantes na CANGO: houve a proposição de soluções, a mobilização, a 

definição e criação de outra feira livre, noutro local da cidade de Francisco Beltrão. 

Atualmente, alguns produtores também vendem seus produtos na Feira do Produtor 

Rural (na praça central), a mais antiga da cidade. 

Na Feira Ecológica da CANGO, entre 7/2014 e 6/2015, sempre participaram 

efetivamente cinco agricultores, sendo quatro certificados pela Rede ECOVIDA. Dos 

agroecológicos (certificados), os principais produtos comercializados foram: queijo, 

alface, temperos (salsa e cebola verde), almeirão, chicória, rúcula, ervilha, 

beterraba, repolho, brócolis, feijão, cenoura, mandioca, bergamota, alho, cebola, 

couve e batata-doce. A comercialização não certificada também foi diversificada, 

com base em verduras e frutas.  

A produção e a comercialização, como era de se esperar, variam de acordo 

com a época do ano: na Feira da CANGO, em 27/5/2016, por exemplo, notamos 

claramente os efeitos da sazonalidade: os principais produtos vendidos, em ordem 

decrescente, foram, hortaliças, frutas e legumes, além dos pães, mel e vinagre, 

todos em pequeníssimas quantidades. Na Feira da Vila Nova (5 feirantes), entre 

novembro de 2014 e outubro de 2015, as verduras foram mais vendidas entre 

dezembro e julho; os legumes, entre dezembro e fevereiro; as frutas, entre abril e 
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junho. Isto revela, também, uma das dificuldades dos sujeitos agroecológicos, pois 

não conseguem padronizar a produção durante o ano todo, conforme evidenciamos 

a seguir. 

3. Considerações finais 

  Sucintamente, podemos evidenciar que os sujeitos das práticas 

agroecológicas em Francisco Beltrão, PR, são todos pequenos produtores rurais, 

trabalhando com a família, produzindo com técnicas rudimentares, alimentos in 

natura e transformados. As principais instituições vinculadas à Agroecologia são a 

ASSESOAR, a Rede ECOVIDA e a Associação das Agricultoras e Agricultores 

Ecológicos de Francisco Beltrão, juntamente com o STR e o Coletivo das Mulheres 

camponesas. 

A principal forma de comercialização que identificamos se dá por meio das 

feiras livres, notadamente a Feira Ecológica da CANGO, a Feira da Vila Nova e a 

Feira da Praça Central. Esta forma de venda caracteriza distintas redes curtas 

ancoradas territorialmente, em relações de proximidade espacial, política e em 

relações de confiança estabelecidas com o passar do tempo, conforme verificamos 

nos constantes trabalhos de campo que realizamos. Considerando os aspectos que 

notamos nas feiras acompanhadas, estas são espaços de diálogos e organização 

política, de aprendizagem e comercialização, e, ao mesmo tempo, são territórios e 

lugares de resistência política, cultural e ambiental, reproduzindo-se vivências e 

ações solidárias em meio à reprodução das intrínsecas contradições e 

conflitualidades sociais ali territorializadas efemeramente. 

Outros aspectos também são importantes: a) a comercialização de 

panificados (bolachas, bolos e pães) e ovos se revelou central na geração de renda 

familiar, a partir da diversificação da produção em cada estabelecimento rural, 

incluindo a produção artesanal de geleias e conservas. b) para se reproduzir, estes 

sujeitos têm sérias dificuldades, sobretudo a pouca existência de gente para 

trabalhar, a ausência de políticas públicas específicas e sistemáticas para as 

práticas agroecológicas e carência na assistência técnica especializada existente até 

o momento. 
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Deste modo, para suplantar estas e outras dificuldades, acreditamos na 

valorização dos sujeitos – produtores e consumidores -, por meio de uma constante 

(in)formação política e cultura, de um trabalho participativo e solidário, no qual 

sejamos sujeitos-informantes, aprendendo com os camponeses e cidadãos. Assim, 

quem sabe, poderemos potencializar os saberes locais, as redes curtas, as relações 

de confiança, a produção de comida, entendendo o desenvolvimento como um 

sistema de valores, instituições e vínculos, com um forte sentido de pertencimento à 

comunidade local (BECATTINI, 2000 [1989]).  

Assim, também identificamos no POVO, no pobre e humilde, juntamente com 

Funes (1981), uma potência ou um importante capital humano que pode ser 

mobilizado, no campo e na cidade, por meio de uma estratégia territorial endógena 

que, por sua vez, depende diretamente das decisões políticas para a construção de 

uma sociedade mais justa e menos desigual (MARTÍNEZ VALLE, 2007), a partir do 

local, do reconhecimento, do pertencimento, da solidariedade, da auto-organização 

e autogestão, da partilha, da sinergia e da consciência de classe e de lugar, 

segundo argumentamos e demonstramos em Saquet (2017). 
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RESUMO: este artigo tem como objetivo discutir a importância da 
demarcação/regularização das terras indígenas como forma de conservação da 
biodiversidade e controle do desmatamento. Procuramos identificar as Terras Indígenas na 
Amazônia Legal, a situação/etapa de demarcação em que essas terras se encontram e o 
avanço de rodovias, ocupações e empreendimentos em sua direção. A metodologia trata-se 
de uma revisão bibliográfica e os resultados obtidos nos levaram a conclusão da importância 
que as terras indígenas têm para a conservação ecológica dessas áreas, já que as práticas 
territoriais dos povos indígenas, na sua maioria, são práticas conservacionistas. 
PALAVRAS-CHAVE: Terras indígenas; Amazônia Legal; demarcação de terras; 
Conservação da Biodiversidade. 
 
 
ABSTRACT: this article aims to discuss the importance of the demarcation / regularization of 
indigenous lands as a way of conserving biodiversity and controlling deforestation. We seek 
to identify the Indigenous Lands in the Legal Amazon, the situation / stage of demarcation in 
which these lands meet and the advance of highways, occupations and ventures in their 
direction. The methodology is a bibliographical review and the results obtained have led us to 
conclude the importance that the indigenous lands have for the ecological conservation of 
these areas, since the territorial practices of the indigenous peoples, for the most part, are 
conservationist practices. 
KEY WORDS: Indigenous lands; Legal Amazon; demarcation of lands; Conservation of 
Biodiversity. 
 
 

1. Introdução 

Os direitos dos povos indígenas à terra só passaram a ser reconhecidos 

oficialmente – seja pelo estado português, seja pelo estado brasileiro – somente 

quatro séculos depois do início da colonização do Brasil (ALENCAR, 2015), mesmo 

considerando que os indígenas já habitavam essas terras cerca de dez mil anos 

antes da chegada dos europeus. 

A primeira aparição do direito dos indígenas à posse de suas terras ocorreu 

na Constituição de 1934, em dois artigos que reconheciam a posse da terra àqueles 

povos indígenas que a ocupassem permanentemente, porém, era vedada a 

alienação das mesmas, sendo mantido o conteúdo igualmente nas constituições de 

1937 e de 1946. 
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A Constituição de 1967 trouxe um pequeno incremento aos direitos indígenas, 

foi reconhecido o direito do usufruto exclusivo das riquezas naturais encontradas nas 

terras por eles ocupadas, assim como tornou nulo qualquer efeito jurídico de 

domínio, posse ou ocupação por terceiros das terras indígenas, sem qualquer direito 

a ação ou indenização contra a União e a FUNAI (idem). 

Somente na Constituição de 1988, a Carta Magna, apresentou um capítulo 

exclusivo e mais oito artigos presentes em outros diferentes capítulos para tratar dos 

direitos indígenas, estabelecendo em seu ―Capítulo VIII – Dos Índios‖, a definição de 

Terras Indígenas (TI) como uma área do território nacional, tradicionalmente 

ocupadas por povos indígenas, de propriedade da União e reconhecidas aos índios 

em caráter permanente, entre outras considerações. 

Mas este avanço dos direitos indígenas confirmado na Constituição de 1988 

não se deu ―naturalmente‖ por um processo político dos três poderes, pelo contrário, 

houve uma grande mobilização de movimentos indígenas que pressionaram o 

governo federal para dar visibilidade à questão indígena. Também, o papel de ONG, 

intelectuais, pesquisadores e sindicatos, principalmente, ligados à questão 

ecológica, agindo em redes de solidariedade, contribuíram para a efetivação de leis 

que atendiam aos direitos indígenas, também, segundo Mello-Théry (2011) para o 

aumento de territórios indígenas. 

Dentre os avanços em direção aos direitos a terra e ao território indígena, em 

junho de 2012 foi instituída, a partir do Decreto Federal Nº 7.747, a Política Nacional 

de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), tendo como 

objetivo proteger, recuperar, conservar e promover o uso sustentável dos recursos 

naturais das terras e territórios indígenas. 

Entre os avanços aos direitos indígenas previstos no PNGATI, destacaremos 

dois: o primeiro que estabelece os indígenas como protagonistas na política de 

governança, no ―CAPÍTULO III – DA GOVERNANÇA DA PNGATI‖, em que define os 

seus órgãos de governança, os indígenas passam a ter representantes no Comitê 

Gestor. O segundo destaque que daremos, refere-se ao papel dos indígenas na 

PNGATI, que está ligado ao primeiro, é a participação direta que os indígenas 

devam ter na gestão territorial e ambiental das TI. 
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No entanto, apesar de reconhecermos avanços consideráveis em relação aos 

direitos dos indígenas, ainda há um processo extremamente lento na demarcação 

das terras indígenas, ainda que a constituição de 1988 tenha definido que até 1993 

o governo brasileiro deveria cumprir a demarcação de todas as terras indígenas 

ocupadas tradicionalmente, não foi cumprida tal determinação pela lentidão e 

burocracia da justiça, segundo o Conselho Indigenista Missionário (Cimi)1 das 654 

terras indígenas com pendências administrativas para efetivação de demarcação, 

348 TI até hoje não tiveram providências tomadas pelos órgãos do Estado, ou seja, 

53% dessas terras ainda não iniciaram os processos para demarcação, desse total, 

90% estão na Amazônia. 

Além do não cumprimento dos seus direitos, os povos indígenas vêm sofrendo 

sistemáticos e violentos ataques arquitetados pela bancada ruralista na esfera das 

três unidades administrativas do legislativo, assim como, vêm sofrendo ataques 

truculentos por homens armados que tentam através da violência expulsá-los da 

terra, quase sempre patrocinados por grileiros e agentes do agronegócio, como 

afirma Cleber Buzatto, secretário executivo do Cimi no site da Carta Capital (2017): 

 

[...] as comunidades indígenas sofrem com a falta de demarcação de terras 
e com a morosidade que vem acompanhando esses processos. Isto não 
acontece à toa. Por trás disso, estão presentes os interesses de uma 
bancada ruralista, comprometida com a posse do maior número de terras, 
com a exploração dessas terras e com a defesa dos interesses de grandes 
fazendeiros do agronegócio. 

 

Além da ameaça às terras indígenas pelo avanço do agronegócio, tem a 

presença das rodovias, empreendimentos hidroelétricos e ferroviários, entre outros, 

que colocam sob forte tensão as terras tradicionalmente ocupadas por esses povos 

indígenas. 

Neste contexto, afirmamos a importância pela demarcação das terras 

indígenas, já que a demarcação possibilita a diminuição dos conflitos, melhor 

atendimentos aos povos indígenas, garantindo a diversidade étnica e cultural e a 

reprodução física e cultural desses povos, fortalecendo a conservação ecológica 

desses territórios e a dignidade dos indígenas. 

                                                           
1
  Ver site http://www.cimi.org.br/site/pt-br/.  

http://www.cimi.org.br/site/pt-br/
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2. Metodologia e materiais 

Pesquisa bibliográfica: Para a elaboração deste trabalho foi necessário o 

levantamento bibliográfico teórico e metodológico sobre a política indígena de 

demarcação de terras na Amazônia Legal. 

Laboratório: a coleta de dados sobre Amazônia Legal foi através do 

levantamento de informações no IBGE (shape dos estados que compreendem a 

Amazônia Legal), FUNAI (levantamento sobre os processos administrativos de 

demarcação de terras indígena e das políticas públicas realizadas na Amazônia 

Legal), INCRA (levantamento do shape das áreas indígenas, assentamentos rurais 

na Amazônia Legal). No segundo momento foi à preparação dos mapas temáticos 

no software Quantum Gis 2.8.1 (localização da área de estudo, áreas indígenas, 

assentamentos rurais e população absoluta), juntamente com a produção de tabelas 

no Excel sobre a população indígena absoluta, dos processos de demarcação de 

terras indígenas), para que os mesmos dados fossem inseridos no software 

Quantum Gis 2.8.1. 

A seguir, iremos discutir a política de demarcação de terras no Brasil, dando 

destaque para a Amazônia Legal, demonstrando as terras já demarcadas e as 

principais ameaças sobre elas. 

 

3 - Resultados e discussões 

 

3.1 - Demarcação de Terras Indígenas na Amazônia Legal: políticas e ameaças 

 

O objetivo central das TI‘s é permitir que os povos indígenas que as ocupam 

possam estabelecer sua forma de organização social e àquelas atividades 

produtivas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais fundamentais ao 

bem estar desses povos, como o atendimento às necessidades de reprodução física 

e cultural a partir de seus costumes e tradições. 

Há uma classificação que define as modalidades de TIs a partir da legislação 

brasileira vigente2 em seis categorias, conforme apresenta a FUNAI3: 

                                                           
2
  Constituição Federal de 1988; Lei 6001 de 1973; Estatuto do Índio; Decreto Nº 1775 de 1996. 

3
  http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas.  

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
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 Em estudo: Realização dos estudos antropológicos, históricos, fundiários, 

cartográficos e ambientais, que fundamentam a identificação e a delimitação da terra 

indígena. 

 Delimitadas: publicada no Diário Oficial da União e do Estado, e que se 

encontram na fase do contraditório administrativo ou em análise pelo Ministério da 

Justiça, para decisão acerca da expedição de Portaria Declaratória da posse 

tradicional indígena. 

 Declaradas: Terras que obtiveram a expedição da Portaria Declaratória pelo 

Ministro da Justiça e estão autorizadas para serem demarcadas fisicamente, com a 

materialização dos marcos e georreferenciamento.  

 Homologadas: Terras que possuem os seus limites materializados e 

georreferenciados, cuja demarcação administrativa foi homologada por decreto 

Presidencial. 

 Regularizadas: Terras que, após o decreto de homologação,foram 

registradas em Cartório em nome da União e na Secretaria do Patrimônio da União. 

 Interditadas: Áreas Interditadas, com restrições de uso e ingresso de 

terceiros, para a proteção de povos indígenas isolados. 

 

O processo de demarcação das TIs é regulamentado pelo Decreto Nº 1775/96 

e de competência do Poder Executivo. É por meio deste Decreto que se define e 

sinaliza os limites do território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas. Do 

estudo das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas à regularização, 

que resultará na demarcação, obedecerá nove etapas, são elas4: 

 

1. Estudos de identificação e delimitação, a cargo da Funai; 

2. Contraditório administrativo; 

3. Declaração dos limites, a cargo do Ministro da Justiça; 

4. Demarcação física, a cargo da Funai; 

                                                           
4
  Ver http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-24-53.  

http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-24-53
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5. Levantamento fundiário de avaliação de benfeitorias implementadas pelos 

ocupantes não-índios, a cargo da Funai, realizado em conjunto com o 

cadastro dos ocupantes não-índios, a cargo do Incra; 

6. Homologação da demarcação, a cargo da Presidência da República; 

7. Retirada de ocupantes não-índios, com pagamento de benfeitorias 

consideradas de boa-fé, a cargo da Funai, e reassentamento dos ocupantes 

não-índios que atendem ao perfil da reforma, a cargo do Incra; 

8. Registro das terras indígenas na Secretaria de Patrimônio da União, a cargo 

da Funai; e 

9. Interdição de áreas para a proteção de povos indígenas isolados, a cargo da 

Funai. 

 

As fases dos processos administrativos da TIs na Amazônia Legal está 

dividida da seguinte maneira: 

No estado do Acre possui 34 terras indígenas na modalidade 

tradicionalmente ocupadas; 01 interditada localizada no município Jordão região 

sudoeste do estado, está na fase de estudo a terra indígena Igarapé Taboca do Alto 

com etnia isolados e 01 com domínio indígena localizada também no município de 

Jordão está regularizada a terra indígena Kaxinawá Seringal Independência com 

etnia Kaxinawá.  

O estado do Amazonas possui 155 terras indígenas na modalidade 

tradicionalmente ocupadas; 01 interditada localizada nos municípios de Canutama e 

Labrea região sudeste do estado do Amazonas denominada terra indígena 

Jacareúba/Katauixi (restrição de uso); etnia isolados está no processo de estudo; e 

01 com domínio indígena localizada no município de Tefé região oeste do estado, 

denominada terra indígena Barreira da Missão está regularizada, sendo que sua 

etnia Kambéba, Kokama.  

O estado do Pará possui 54 terras indígenas na modalidade tradicionalmente 

ocupadas; 01 interditada localizada entre os municípios de Altamira, Anapu e 

Senador José Porfírio no estado do Pará na terra indígena Ituna/Itatá (com restrição 

de uso); etnia denominada isolados está no processo de estudo e duas com 

domínios indígenas estão regularizadas sendo elas: localizada no município Rondo 
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do Pará região sudeste do estado terra indígena Nova Jacundá etnia Guarani Mbya 

e a outra localizada no município de Tucuruí região sudeste do estado terra indígena 

Trocará-Doação com etnia Assurini do Tocantins.  

No estado de Rondônia 22 terras indígenas na modalidade tradicionalmente 

ocupadas, 01 interditada localizada nos municípios de Corumbiara, Chupinguaia, 

Parecis e Pimenteiras do Oeste região sudeste do estado, está na fase de estudo a 

terra indígena Tanaru (restrição de uso) com etnia isolados. 

No estado de Roraima possui 32 terras indígenas na modalidade 

tradicionalmente ocupadas e 01 terra indígena interditada que é a Pirititi com etnia 

isolados no município de Rorainópolis região sul do estado, está na fase de estudo.  

No estado de Mato Grosso possui 82 terras indígenas na modalidade 

tradicionalmente ocupadas, 01 interditada localizada nos municípios de Colniza e 

Rondolândia região noroeste do estado, a fase do procedimento da área da terra 

indígena Piripkura (restrição de uso) etnia isolados está em estudo.  

No estado do Maranhão possui 20 terras indígenas na modalidade 

tradicionalmente ocupadas; 01 com domínio indígena localizada no município Barra 

do Corda, região oeste do estado está regularizada a terra indígena Rodeador (ver 

tabela 01). 

Tabela 01: Modalidades de terras indígenas na Amazônia Legal. 

ESTADO TERRAS INDÍGENAS 
TRADICIONALMENTE 

OCUPADAS 

RESERVAS 
INDÍGENAS 

TERRAS 
DOMINIAIS 

INTERDITADAS  

RORAIMA 32 - - 01  

AMAZONAS 155 - 01 01  

PARÁ 54 03 02 01  

MATO GROSSO 82 01 - 01  

AMAPÁ 05 - - -  

MARANHÃO 20 01 01 -  

ACRE 34 - 01 01  

TOCANTINS 10 01 - -  
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RONDÔNIA 22 - - 01   

TOTAL 414 06 05 06  

 

FONTE: FUNAI (JULHO DE 2017) 

Segundo o site da FUNAI5, atualmente são 319 TIs regularizadas (Tabela 02), 

representando 12,2% do território brasileiro, dessa porcentagem, 54% está na 

Região Norte e, segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), 

98% de todas as TIs do país estão na Amazônia Legal (ver figura 01 na página 

seguinte). 

 

Tabela 02: Fases dos processos administrativos das terras indígenas na Amazônia 

Legal 

ESTADO DELIMITADA DECLARADA HOMOLOGADA REGULARIZADA ENCAMINHADA RI EM ESTUDO TOTAL 

RORAIMA - - - 31 - 02 33 

AMAZONAS 03 10 06 123  15 157 

PARÁ 05 04 02 36 04 09 60 

MATO GROSSO 04 09 01 55 - 15 84 

AMAPÁ - - - 04 - 01 05 

MARANHÃO 01 02 - 16 01 02 22 

ACRE - 02 01 28 - 05 36 

        

TOCANTINS - 02 - 08 - 01 11 

RONDÔNIA - 01 - 18 - 04 23 

 

FONTE: FUNAI (JULHO DE 2017) 

 

 

 

 

 

                                                           
5
  Ver http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-24-32.  

http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-24-32
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As TIs presentes na Amazônia Legal representam 27% de área de floresta de 

toda a região, abrigando 173 etnias. Não só representa a garantia dos direitos a 

terra e ao território pelos povos indígenas, os assegurando condições necessárias 

para reprodução física e sociocultural, como também, essas terras, constituem-se 

como territórios estratégicos para a conservação da biodiversidade amazônica, pois, 

exercem função de barreiras no avanço do desmatamento, entre os anos de 2000 e 

2014, a perda de floresta amazônica dentro das TIs foi de 2%, enquanto a média em 

toda a Amazônia Legal no mesmo período foi de 19%. 

 

Essa baixa taxa está relacionada aos modos tradicionais de ocupação 
territorial dos povos indígenas, sua forma de uso dos recursos naturais, 
costumes e tradições que, na maior parte dos casos, resultam na 
preservação das florestas e da biodiversidade nelas contidas. O 
desmatamento que ocorre no interior dessas áreas está geralmente 
associado às atividades desenvolvidas por não indígenas, como a invasão 
para a retirada ilegal de madeira e atividade garimpeira, além da invasão de 
terras para o uso agropecuário (IPAM, 2015, p. 1). 
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Como foi dito, as TIs têm um papel importantíssimo na conservação da 

biodiversidade da Amazônia, pois o modo de ocupação, organização territorial e uso 

dos recursos naturais pela grande maioria desses povos contribuem para a 

conservação das florestas e da biodiversidade. Veja na figura 02 abaixo a 

implantação de assentamentos rurais no entorno da TIs, na qual contribui para o 

avanço do desmatamento dentro e fora das TIs na Amazônia Legal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro fator interessante em relação ao papel importante das TIs na 

conservação da biodiversidade e da preservação da floresta é que além de inibir o 

desmatamento dentre das TIs, consegue inibir o desmatamento das chamadas 

―zonas tampão‖ (IPAM, 2015), áreas que podem chegar para além de 10 Km das 

fronteiras das TIs. 

Apesar da baixa média de desmatamento nas TIs, essas terras ainda sofrem 

com as invasões para a retirada ilegal da madeira, garimpagem e uso agropecuário; 

também, as rodovias e ferrovias que atravessam as TIs têm sido outro elemento de 

ameaça a essas terras. Como afirma Wanderley et al: 

 

[...] a presença de estradas aumenta a pressão antrópica sobre 

Unidades de Conservação e Terras Indígenas, que ficam mais 

sujeitas a invasões. Indígenas e comunidades tradicionais são 

especialmente vulneráveis aos impactos de rodovias, ferrovias e 

hidrovias (2007, p. 32) 

Como exemplo, destacamos a rodovia BR-163, especialmente o trecho que 

liga Cuiabá a Santarém em que atravessa uma importante área da Amazônia em 
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riquezas naturais, diversidade biológica e social, das quais dependem populações 

tradicionais, agricultores familiares e mais de 30 povos indígenas (FEARNSIDE, 

2005 apud WANDERLEY et al, 2007). Essa rodovia tem provocado vários impactos 

sócio-ambientais, como migrações desordenadas, grilagem, desmatamento, 

ocupação ilegal de terras públicas e terras indígenas. 

A segunda a destacar é a expansão das fronteiras agrícolas, principalmente 

da agricultura da soja tem se mostrado com forte potencial predatório sobre a 

floresta amazônica, em algumas sub-regiões do Mato Grosso já atingiram os limites 

de terras indígenas (MELLO-THÉRY, 2011). 

Todas essas ações predatórias sobre a floresta amazônica e sua 

biodiversidade têm demonstrado não somente desvalorização da natureza, mas o 

descumprimento do direito constitucional dos vários povos tradicionais que ocupam 

essas terras, pondo na balança pesos desproporcionais entre vida e economia. 

 

4 - Considerações Finais 

Considerando que a floresta amazônica e toda a sua biodiversidade e 

diversidade cultural tem sido fortemente ameaçadas pela presença de grandes 

projetos agropecuários e minerais, empreendimentos hidroelétricos e rodoferroviário, 

desmatamento ilegal e garimpagem, entre outros, o que torna toda biodiversidade e 

diversidade cultural dos povos indígenas da região em risco; entendemos que a 

presença de terras indígenas regularizadas torna-se fundamental para a 

conservação ecológica. 

Além da necessidade de conservação da biodiversidade amazônica, há 

necessidade de atendimento às demandas dos povos indígenas, dentre elas, a 

demarcação do território desses povos que tem sofrido a dura ―navalha do homem 

branco‖ através de massacres, das epidemias e da usurpação de seus territórios. 

Se para a preservação da floresta amazônica precisa ter valoração de 

mercado enquanto floresta ―em pé‖ ou valoração de capital natural para que possa 

competir com a madeira, com a pecuária, com a soja, etc. (BECKER, 2010), a 

demarcação de terras indígenas tradicionalmente ocupadas torna-se alternativa 

central para nós pela sua capacidade de inibição do avanço do desmatamento. 
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Consideramos ainda que não a simples demarcação de terras indígenas pela 

regularização fundiária, mas, associada à governança com a participação direta dos 

povos indígenas que ocupam esses territórios. Isso significa que o reconhecimento 

das territorialidades dos povos indígenas e a inclusão desses povos na gestão 

territorial e ambiental não só lhes garante o direito à terra e ao território como 

condição para sua existência física e cultural, mas também, para a preservação da 

floresta e conservação da biodiversidade natural e diversidade cultural indígena. 

Portanto, a alteridade desses povos e sua forma peculiar de conceber e 

proteger o território mostra um valioso sinal da necessidade de demarcar as TIs pela 

relação direta entre cultura indígena e conservação da biodiversidade. 
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RESUMO: Os conflitos agrários entre camponeses e os produtores de commodities no 
município de Balsas - MA têm sua gênese na década de 1970, ligada às políticas de 
povoamento e incentivos agrícolas efetivadas pelos governos militares. A chegada de novos 
moradores ao município, mudou o modo de vida da população local, pois troxeram consigo 
culturas, hábitos e tradições oriundas da sua terra natal no sul do país, todavia o elemento 
novo mais significativo trazido por estes migrantes, foi instalado no campo, com 
repercussões tanto no meio rural, quanto no urbano, trata-se do cultivo da soja em áreas  de 
cerrado, com topografia plana, que a despeito da necessidade de correção mineral para 
uma melhor produtividade, não foi empecilho para a territorialização e espacialização da 
agricultura mecanizada, em especial, da sojicultura na região. Até então, a área era 
exclusivamente ocupada por camponeses que desenvolviam seu modo de vida utilizando 
recursos naturais, produzindo alimentos em pequena escala e criando pequenos animais. A 
territorialização desse novo ator social, com territorialidades diversas fez emergir novos e 
contundentes conflitos socioespaciais que seguem até os dias atuais e se complexificam 
constantemente, posto que as atividades por eles desempenhadas, nem sempre têm sido 
executadas com os melhores critérios do ponto de vista de preservação da natureza e da 
valorização da territorialidade preexistente, ou seja, a nova atividade desenvolvida no campo 
não inclui a população local além de provocar mudanças quantitativas e qualitativas 
significativa no meio ambiente, o que de certa forma, contribui para criar novos conflitos 
além do agravamento daqueles que já se faziam presente, como por exemplo o acirramento 
das mazelas urbanas ao impelir os camponeses em direção a cidade.   
Palavras – Chave: Conflitos, Camponeses, Sojicultores. 

 

ABSTRACT: The agrarian conflicts between peasants and the producers of commodities in 
the municipality of Balsas - MA have their genesis in the decade of 1970, linked to the 
policies of population and agricultural incentives effected by the military governments. The 
arrival of new residents to the municipality changed the way of life of the local population, as 
they brought with them cultures, habits and traditions from their homeland in the south of the 
country, but the most significant new element brought by these migrants was installed in the 
countryside , with repercussions in both rural and urban areas, it is a question of soybean 
cultivation in cerrado areas, with a flat topography, which, despite the need for mineral 
correction for better productivity, was not a hindrance to the territorialization and 
spatialization of mechanized agriculture, especially of soybeans in the region. Until then, the 
area was exclusively occupied by peasants who developed their way of life using natural 
resources, producing small-scale food and raising small animals. The territorialisation of this 
new social actor, with diverse territorialities, has given rise to new and strong socio-spatial 
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conflicts that continue to the present day and are constantly becoming complex, since the 
activities they have performed have not always been performed with the best criteria from the 
point of view of preservation of nature and the valorization of preexisting territoriality, that is, 
the new activity developed in the field does not include the local population besides causing 
significant quantitative and qualitative changes in the environment, which in a way, 
contributes to create new conflicts besides the aggravation of those who were already 
present, such as the intensification of urban malaise by impelling the peasants towards the 
city. 
Key Words: Conflicts, Peasants, Soybean farmers. 
 

1. Introdução 
  

Os conflitos agrários entre camponeses e os produtores de commodities no 

município de Balsas - MA têm sua gênese na década de 1970, ligada às políticas de 

povoamento e incentivos agrícolas efetivadas pelos governos militares. A região até 

então, era ocupada por camponeses que criavam animais de pequeno porte e 

cultivavam lavouras de subsistência. 

 A chegada de novos moradores ao município, mudou o modo de vida da 

população local, pois trouxeram consigo culturas, hábitos e tradições oriundas da 

sua terra natal no sul do país, todavia o elemento novo mais significativo trazido por 

estes migrantes, foi instalado no campo, com repercussões tanto no meio rural, 

quanto no urbano, trata-se do cultivo da soja em áreas de cerrado, com topografia 

plana, que a despeito da necessidade de correção mineral para uma melhor 

produtividade, não foi empecilho para a territorialização e espacialização da 

agricultura mecanizada, em especial, da sojicultura na região.  

 Até então, a área era exclusivamente ocupada por camponeses que 

desenvolviam seu modo de vida, utilizando essencialmente os recursos naturais, 

produzindo alimentos em pequena escala e criando pequenos animais.  

 A territorialização desse novo ator social, com territorialidades diversas fez 

emergir novos e contundentes conflitos socioespaciais que permanecem até os dias 

atuais e que se requalificam e complexificam constantemente, posto que as 

atividades por eles desempenhadas, nem sempre têm sido executadas com os 

melhores critérios do ponto de vista de preservação da natureza e da valorização da 

territorialidade preexistente. 

 Analisar-se-á aqui os conflitos socioespaciais que sublevam envolvendo os 

camponeses e os produtores de commodities em razão da territorialização e 
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espacialização da agricultura científica globalizada no município de Balsas no 

Maranhão. 

 

2. Procedimentos Metodológicos 
 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa e consequentemente a obtenção dos 

objetivos propostos, realizou-se levantamento bibliográfico envolvendo temáticas 

como: território, disputas por terra, produção e espacialização da soja no Maranhão, 

conflitos agrários, agronegócio e produção camponesa, em sites, periódicos, livros e 

outras fontes, tal prática Pisciotta (2003) caracteriza como ―pesquisa de caráter 

bibliográfico em busca de dados secundários‖ com o intuito de compreensão e 

aprofundamentos desses conceitos. 

 Houve a necessidade de empreender leituras diversas, abordando conceitos 

e temas de várias áreas da Geografia, e de outras ciências, como História, 

Agronomia, Economia, Sociologia, Direito, Ciência Política, dentre outras. Foram 

utilizados instrumentos de pesquisa para obtenção de dados primários, para tanto, 

aplicou-se sete entrevistas semiestruturadas, realizadas com lideranças dos 

sindicatos dos trabalhadores rurais, lideranças de entidades representantes do 

agronegócio, com servidores da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural do Maranhão - AGERP, da Agência Estadual de Defesa 

Agropecuária do Maranhão - AGED, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - SEBRAE. Aplicou-se também questionários com questões 

abertas e fechadas em dezessete camponeses, e em oito sojicultores do município 

de Balsas, além  de três rodas de conversa em comunidades camponesas, visando 

obter dados quali-quantitativos que permitissem montar um histórico sobre os 

conflitos socioespaciais que envolvem estes distintos atores sociais no município de 

Balsas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Conflitos socioespaciais podem ser entendidos como disputas entre grupos 

sociais com interesses distintos provenientes de distintas formas de relações por 

eles mantida com seu meio (LITTLE, 2001). A Implantação do cultivo da soja na 

região trouxe consigo novas práticas agrícolas. Assim, a ―roça‖ tradicional passou a 
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ter como vizinho às lavouras de soja que foram instaladas no topo das chapadas, 

que por serem altas e planas, são ideais ao plantio da soja, que a despeito da 

necessidade de correção mineral para uma melhor produtividade, não foi empecilho 

para a territorialização e espacialização desta leguminosa, fazendo emergir os 

conflitos a partir da disseminação de novas territorialidades (Figura 1). 

 

Figura 1. Produção de soja em área de chapada, Balsas-MA 
Fonte: RODRIGUES, 2018 

 

 As políticas brasileiras atuais para reforma agrária não abrangem as 

especificidades das disputas por terras no Maranhão. No atual contexto os 

camponeses são pressionados pelo grande volume de produção mecanizada, 

colocando em xeque o seu modo de uso da terra e de vida.  

 A imposição de determinadas culturas agrícolas é uma das categorias de 

conflitos existentes entre o agronegócio e o campesinato na região de Balsas, tais 

conflitos se dão de forma encoberta e sem chamar a atenção para a sociedade em 

geral, pois só é percebido a partir da análise dos dados. Contudo, a resistência do 

agricultor camponês contra o avanço do agronegócio sobre suas terras é para ele 

uma forma de manutenção dos seus próprios meios e suas próprias características 

de vida e também de produção para assim poder ser o protagonista da sua própria 

história, e não submeter sua vida aos caprichos do grande capital, que vem a ser 

esmagador da sua territorialidade, do seu lugar e da sua cultura (Figura 2 e 3). 
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Figura 2. ―Batimento‖ do arroz 
Fonte: RODRIGUES, 2017 

 Figura 3. Cultivo de maxixe e milho 
 Fonte: RODRIGUES, 2018 

 

 Esse conflito é entendido como ―[...] ações de resistência e enfrentamento que 

acontecem em diferentes contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela 

terra, água, direitos e pelos meios de trabalho ou produção‖ (CPT, 2007, p. 10), se 

caracteriza de muitas maneiras, primeiramente ocorre o conflito espacial pela 

produção, que se dá na forma encoberta/camuflada, mas a forma violenta do conflito 

é a mais cruel, pois mata, desaloja, e deixa sequelas. Em Balsas o número de 

conflitos por terra no período de 2001 a 2017 obteve alguns picos nos anos de 2008 

e 2010 (Gráfico 1) quando ocorreram 7 (sete) conflitos por disputa de terras entre 

camponeses e produtores do agronegócio. Contudo, nos últimos 5 anos, os conflitos 

tiveram uma significativa queda, ocorrendo em média 0,6 disputa por ano no 

município, no entanto nos seis primeiros meses de 2017 já foram registrados 2 (dois) 

conflitos que segundo os agentes policiais, ainda estão em fase de investigação. 

Gráfico 1- Número de conflitos agrários e criação de assentamentos rurais município de 

Balsas – Maranhão 2001/2017 
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Fonte: CPT, INCRA, 2016 

Org.: RODRIGUES, 2017 

  

Algumas dessas ocorrências envolvem áreas de assentamento rurais criados 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, pelo Núcleo 

Estadual de Programas Especiais - NEPE e pelo Instituto de Colonização e reforma 

agraria do Maranhão - ITERMA, isto porque tais institutos implantam assentamentos 

em áreas ―ilhadas por um mar de soja‖ cuja localização são responsáveis pela 

insurgência inúmeros problemas que afetam diretamente a territorialidade dos 

assentados. Um desses problemas é o impedimento da criação dos animais 

livremente nas áreas de chapada, que é um dos componentes do sistema de 

produção praticado pelas famílias camponesas. Nesse sistema de produção, as 

roças é que são cercadas, enquanto os animais pastoreiam nas áreas de uso 

comum (a chapada). Na situação atual ocorre o inverso, pois como os campos de 

soja não são cercados, a criação de animais é que deve ser restringida. 

 Os assentamentos rurais têm a função de abrigar as famílias que em sua 

maioria a anos lutam para se manter ou acessarem a terra, luta essa digna e que 

busca nada mais que a legitimidade dos direitos assegurados na Lei nº 4.504/64 que 

traz em seu artigo 2º a afirmação de que: 

 

―é assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da 

terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista na lei. 
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§1º A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função 

social quando, simultaneamente: 

a. favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que 

nela labutam, assim como de suas famílias; 

b. mantém níveis satisfatórios de produtividade; 
c. assegura a conservação dos recursos naturais; 
d. observa as obrigações legais que regulam as justas relações de 

trabalho entre os que a possuem e a cultivam.‖ (BRASIL, 1964) 

 

 Os assentamentos são regulamentados pelo INCRA ou pelos Institutos de 

Terras (Its) dos estados, sendo criados a partir de decretos assinados pela 

presidência da república no que cabe a casa cível de assuntos jurídicos. E segundo 

Leite (2012) estão atrelados, por um lado, a atual ação estatal direcionada ao 

controle e a delimitação do novo ―espaço‖ criado e, por outro, as características dos 

processos de luta e conquista da terra empreendidos pelos trabalhadores rurais. 

 Para uma melhor compreensão dos conflitos no município de Balsas, de 

maneira mais prática, foram escolhidos dois assentamentos do INCRA em fases 

diferentes de instalação, para às quais as causas de conflitos são diferentes. 

Primeiramente visitou-se o assentamento rural São José, localizado a 90 km da 

sede do município de Balsas, que foi implantado há 12 anos, e que nele, ao longo 

destes anos foram registrados diversos conflitos territoriais, por diversas razões, mas 

principalmente em função da topografia do lugar que apresenta características 

almejadas pelo agronegócio. Posteriormente, visitou-se o assentamento rural Gado 

Bravinho, localizado à aproximadamente 70 km do sítio urbano de Balsas, e que 

ainda está em fase inicial de implantação, uma vez que tem pouco mais de dois 

anos de criação, e que atualmente enfrenta diversas dificuldades estruturais e de 

afirmação enquanto território camponês, se tornando o lócus privilegiado de diversos 

conflitos territoriais entre os assentados e os produtores de soja do entorno. 

 Em entrevista, o atual presidente da associação do assentamento São José, 

afirmou que mesmo que a área do assentamento esteja cercada por fazendas 

produtoras de soja, houve uma pausa nos conflitos, contudo as famílias do 

assentamento sofrem as consequências por estarem ―ilhados‖ entre as fazendas 

produtora de soja, e que o maior problema, refere-se a constante exposição dos 

assentados aos agrotóxicos que são aplicados nas plantações dos sojicultores e que 

são transportados por suspensão ocasionando diversos malefícios aos camponeses, 
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há relatos surtos alérgicos e os teriam acometidos, e também a contaminação das 

águas do Riacho São José que corta o assentamento, pois os fazendeiros lançam 

os produtos químicos nas lavouras e os mesmos escorrem para as águas dos 

riachos de onde as famílias do assentamento coletam água para o consumo diário.  

 O presidente relata ainda a questão do assédio que alguns fazendeiros fazem 

com os assentados, tentando persuadi-los a vender seus lotes, como teria 

acontecido em 2016, quando um assentado estivera decidido a ceder aos assédios 

e almejava vender seu lote para um fazendeiro vizinho ao PA, contudo a venda não 

se concretizou, tendo em vista que seria ilegal, e a própria comunidade se mobilizou 

no sentido de não permitir a consolidação da referida comercialização do lote. 

 No assentamento Gado Bravinho, os conflitos decorrem em razão do lento 

processo de implantação, pois mesmo com toda a documentação homologada e 

deferida o assentamento na prática ainda não foi instalado, ou seja, o assentamento 

existe de direito, mas não de fato. Tal circunstância tem causado situações 

conflituosas entre aqueles que de fato são os destinatários da área e os grileiros, 

que na grande maioria são representantes do agronegócio da região, alguns com 

áreas limítrofes com o assentamento e com pretensões de ampliar seus domínios. 

Ou seja, a impressão que se tem é que o INCRA tem sido pouco sensível aos 

problemas que afligem os camponeses e omisso na resolução da questão da 

grilagem das terras que estão destinadas aos assentados. 

 Constatou-se in lócus, em trabalho de campo neste PA em 18 de maio de 

2017, a falta de demarcação dos lotes de cada assentado, a não construção da 

agrovila e nem de qualquer outra benfeitoria necessária para a definitiva instalação 

do referido assentamento, existem apenas barracos onde os camponeses 

improvisaram suas habitações provisória, bem como um que serve de escola em 

condições muito precária, mas que os camponeses a defende com muito vigor, dado 

á importância que estes dão para os estudos dos filhos.   

 O Presidente da associação dos assentados, relatou que os seus pais teriam 

chegado nessas terras em 1987, antes mesmo de todos aqueles que hoje se dizem 

donos da área, segundo ele, são cinco os grileiros que afirmam serem os 

proprietários da terra. No local há constantes enfrentamentos, ameaças explícitas 

e/ou veladas, queima de casas, corte de arames das cercas, queima de plantações, 
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e disparos de armas de fogo para o alto no intuito de aterrorizar os camponeses, 

entre outras formas de pressão feita pelos grileiros.  

 Uma peculiaridade já apontada anteriormente, é a organização espacial da 

área pelos camponeses que preferem instalar suas moradias e roças na parte baixa 

do terreno, cujas as áreas, apresentam algumas vantagens em função da forma da 

forma de exploração camponesa, pois são mais úmidas e possuem maior 

disponibilidade de nutrientes mais aflorados, onde também não competem 

espacialmente com a soja, pois estes espaços muitas vezes são mais íngremes, e 

não favoráveis à lavoura mecanizada. Ainda assim, tais áreas apresentam alguns 

empecilhos aos camponeses, pois o acesso é mais difícil, obrigando-os a circular em 

estradas muito precárias, entretanto o maior problema reside no fato destas áreas 

serem alvos da cobiça dos latifundiários que as desejam para destiná-las à reservas 

legais e terem todo o espaço das chapadas disponível para a grande lavoura 

mecanizada. 

 
4. Considerações Finais 
 

 É perceptível que os conflitos socioespaciais entre camponeses e os 

representantes do agronegócio no município de Balsas no Maranhão ocorre em 

função do avanço da lavoura capitalista na região, e este, teve seu ápice no ano de 

2010, quando ocorreram 7 (sete) conflitos envolvendo cerca de 902 famílias em uma 

área de 10.158 ha. 

 Hoje os conflitos continuam a ocorrer de forma velada e encoberta, pois, o 

grande capital forma um monopólio a seu favor, desapropriando e desvalorizando as 

comunidades campesinas, e estas, organizadas como o auxílio do Sindicato Rural, 

Associação Camponesa e a da Comissão Pastoral da Terra, lutam pela manutenção 

do seu território, conquista de novas áreas e pela preservação do seu modo de vida. 

 
 

5. REFERÊNCIAS 
 

BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm>. Acesso em: 08 jan. de 2018. 

Comissão Pastoral da Terra - CPT. Áreas em Conflito – Serie: 2015 a 2006. 

Disponível em: <https://www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/cat 



 
 

45 
 

egory/4-areas-emconflito?Itemid=-1>. Acesso em: 12 de dez. 2016. 

__________. Ocorrência de Conflito por Terra. Serie: 2015 a 2010. 

Disponível.em:<https://www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/cat

egory/36-conflitos-por-terra-ocorrencias?Itemid=-1 >. Acesso em: 12 de dez. 2016. 

FERNANDES, B. Mançano.  Teoria dos territórios e da questão agrária. UNESP, 

São Paulo, 2008. p. 296. 

LITTLE, P. E. Ecologia política como etnografia: uma guia teórica e metodológica. 
Revista Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, n. 25, p. 85-103, jan./jun. 2006. 

LEITE, A. E. Os Conflitos Socioambientais: um Campo de Estudo e de Ação 

Política. (Org.) BURSZTYN, M. In: A Difícil Sustentabilidade: Política energética e 

conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Ed. Garamond Ltda. p. 107-122. 2012. 

PISCIOTTA, Kátia. Pesquisa científica em unidades de conservação da Mata 

Atlântica paulista. 2003. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

MODO DE VIDA NA ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE 

ECOLOGICO SERINGAL NOVA ESPERANÇA, ACRE. 

Alexsande de Oliveira Franco, Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Universidade 
Federal do Acre, aofrancoufac@hotmail.com  

Cicilian Luiza Löwer Sahr, Universidade Estadual de Ponta Grossa, cicilian@uepg.com 
 

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo mostrar o ―modo de vida‖ das comunidades locais 
no interior da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Seringal Nova Esperança (SNE) 
localizado no município de Epitaciolândia no estado do Acre. Para o desenvolvimento da pesquisa 
foram realizados levantamentos bibliográficos, visita a órgãos públicos, bem como entrevistas com os 
sujeitos e com os gestores do local. Observa-se que esta área, vem apresentando dinâmicas que 
incorporam elementos de racionalidades exógenas em função da proximidade de áreas urbanas, bem 
como vulnerabilidade econômica dos moradores.  
Palavras-chave: Unidades de Conservação; Comunidades Locais; Modo de Vida. 
 
ABSTRACT: The present study aims to discuss the "way of life" of local communities within the Area 
of Relevant Ecological Interest (ARIE) Seringal New Hope (SNH) located in the municipality of 
Epitaciolândia in the state of Acre. For the development of the research were carried out 
bibliographical surveys, visits to public agencies, as well as interviews with the subjects and managers 
of the site. It is observed that this area has been presenting dynamics that incorporate elements of 
exogenous rationalities due to the proximity of urban areas, as well as economic vulnerability of the 
residents. 
Key-words: Conservation units; Ecosystem; Lifestyle. 

 

1. Introdução 

A região denominada de ―Amazônia Legal‖ é uma vasta área que compreende 

aproximadamente 60% do território nacional. Para Souza (2010) esse conceito, 

instituído na década de 1950, foi uma estratégia do governo federal para planejar e 

promover o desenvolvimento enquanto um conceito pautado exclusivamente em 

critérios econômicos e políticos. Tal área incorpora toda a porção da região Norte do 

Brasil, estendendo-se ainda para parte dos estados do Maranhão e Mato Grosso. A 

Amazônia possui grande diversidade de modelos de gestão do território (projetos de 

assentamento e unidades de conservação). Diferentes grupos de populações locais 

vivem nestas áreas planejadas, seguindo ou não seus ―modos de vida‖ construídos 

com suas próprias racionalidades.  

Franco (2015) aponta que mesmo essa região tendo passado por diferentes 

fases de apropriação ao longo de dois séculos, foi durante os últimos 70 anos que 

houve o seu apoderamento de forma mais consistente. Assistiu-se, neste período, a 

um intenso processo de ocupação difundido pela esfera governamental através de 
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projetos e programas de desenvolvimento regional com ações estatais e privadas. O 

modelo adotado partia do suposto de que a Amazônia era uma região vazia que 

precisava ser incorporada à nação brasileira e ao mercado nacional como forma de 

evitar ser objeto de cobiça de outros países ou desagregar-se em conflitos internos 

(BECKER, 1982; 1990; MACHADO, 1987; ALEGRETTI, 2008).  

Além destas mudanças enumeradas, Becker (2004) salienta que a sociedade 

se fortaleceu e se organizou. Os grandes conflitos de terras e de territórios 

verificados ao longo do tempo permitiam um aprendizado político, de modo que a 

sociedade amazonense passasse a ter mais voz ativa. Essa organização da 

sociedade resultou na multiplicação de modalidades de unidades de conservação, 

federais e estaduais, que possibilitaram aos grupos se manter nas terras que 

tradicionalmente ocupavam. Apesar de muitas dessas unidades de conservação ser 

criada de cima para baixa ou sem a devida atenção as suas populações. 

Diante deste quadro apresentado, O presente estudo tem como objetivo 

mostrar o ―modo de vida‖ das comunidades locais no interior da Área de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIE) Seringal Nova Esperança (SNE) localizado no Município 

de Epitaciolândia. É importante mencionar que a implantação desse modelo vem 

ocorrendo de forma diferenciada em cada estado e até mesmo dentro de cada 

município. Essa modalidade de unidade de conservação objetiva manter os 

ecossistemas naturais regulando o uso admissível neles. Assim, apresenta-se na 

sequencia sua localização e características, bem como, as transformações no seu 

modo de vida e ecossistema. 

 

2. Metodologia e materiais  

2.1. Área de estudo - localização e características 

A ARIE SNE (Figura 1), de acordo com seu Decreto de Criação (BRASIL, 

1999), localizava-se no município de Xapuri. Todavia, com a redefinição dos limites 

municipais do estado do Acre em 2004, verifica-se que mais de 90% desta encontra-

se atualmente desde então dentro dos limites do município de Epitaciolândia 

(ABREU, 2015).  
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Figura 1: Localização da ARIE Seringal Nova Esperança – 
Epitaciolândia/AC

 
             Fonte: Fonte: ZEE (2006). Org.: Alexsande de Oliveira Franco. 

 

Sua criação buscou, entre outros objetivos, proteger exemplares da biota 

regional como a castanheira (Bertoletia excelsa) e a Seringueira (Hevea 

brasiliensis).  Com uma área de aproximadamente 2.576 hectares, a fitofisionomia 

da ASNE é caracterizada por Floresta Ombrófila Densa e pertence à bacia do Rio 

Madeira. Ela possui característica o uso sustentável dos recursos naturais e a 

proteção ambiental, destinando-se a produção agroextrativista-florestal. Inibem-se, 

portanto, atividades que coloquem em risco os ecossistemas locais, suas espécies 

da fauna e flora, os recursos hídricos e o solo.  

 

2.2. Procedimentos metodológicos  

Para desenvolvimento do presente trabalho alguns passos foram 

desenvolvidos, entre os quais se destaca:  

a) Levantamento bibliográfico a cerca do tema em questão;  
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b) Observação in loco da área de estudo. Construção de banco de imagens 

dos locais visitados. Percepção das dinâmicas territoriais e sociais de acordo com 

suas populações locais;  

c) Entrevistas com os sujeitos e com gestores da Área de Relevante Interesse 

Ecológico. As entrevistas foram realizadas na propriedade dos indivíduos, através de 

roteiro pré-estruturado. Os entrevistados para não serem identificados foram 

identificados como sujeitos (A1, A2, e assim em diante) e para Gestores (G1, G2, e 

assim em diante). 

3. Resultados e discussão  

3.1. Modo de Vida  

As populações em geral possuem características particulares relacionadas a 

suas formas de sobrevivência, cultura e identidade. Esse conjunto de fatores, 

mencionados, interferem diretamente no modo de vida, ou seja, de como as pessoas 

ou grupos de pessoas vivem ou pensam. Para Maia (2001) modo de vida procura 

expressar costumes, Foucault (1981) sendo mais profundo argumenta que modo de 

vida não pode remeter somente características superficiais ou a rótulos, é mais 

complexa, pois envolve muitos fatores. Modo de vida é o espaço construído pelos 

―homens lentos‖, com suas racionalidades, temporalidades e geograficidades 

(SANTOS,1996). Nesse aspecto as formas de pensar e agir, suas temporalidades, 

espacialidades e praticas são individuais e particulares para cada território.  

Ainda para Santos (1996):  

As gerações se sucederam transmitindo umas às outras modos de 

vida baseados em atividades produtivas, relações de trabalho e 

formas de consumo cujo fundamento era buscado na sua própria 

história. (...) Isso se dava sem alterações fundamentais ou 

substanciais nos mecanismos sociais. (SANTOS, 1996 p. 168). 

Os indivíduos possuem, portanto, características próprias e particulares no 

local onde vivem, compreendendo o mundo a partir do lugar. Nesse sentido Löwen 

Sahr et. al. (2016) argumentam que ―modo de vida‖ compreende a produção do 

espaço pelo sujeito e que as intervenções dos agentes hegemônicos neste precisam 

adotar métodos e técnicas que admitam compreender o sujeito, suas táticas e 

estratégias, seus contextos e suas conjunturas, suas narrativas e seus discursos.   
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Quando se menciona ―modo de vida‖, invocam-se as populações locais e que 

muitas vezes são denominadas de tradicionais. A definição de Povos e 

Comunidades Tradicionais de acordo com o Art. 3º do Decreto Federal n° 6.040 

(BRASIL, 2007) é:  

(...) grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 

tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 

sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição. 

Para Silveira (2012), as populações tradicionais são comunidades que tem 

um pretenso arcabouço cultural mais arraigado a ―tradições‖, práticas mais orgânicas 

e menos depredatória de relação com seus espaços/recursos. Segundo Murrieta e 

Rueda (1995), população tradicional são comunidades que tradicionalmente e 

culturalmente têm sua subsistência baseada no extrativismo de bens naturais 

renováveis. 

Foi graças a esses modos de vida que se assegurou a proteção de imensas 

áreas de recursos naturais estratégicos, potencialmente desconhecidos da ciência, 

cujos benefícios para a humanidade certamente serão reconhecidos futuramente. 

(ALLEGRETTI, 2002). Embora estas populações corporifiquem um modo de vida 

tradicionalmente mais harmonioso com o ambiente, vem sendo persistentemente 

desprezadas e afastadas de qualquer política de conservação ambiental. (LITTLE, 

2008).  

É importante mencionar que apesar das praticas tradicionais com poucos 

impactos negativos ao longo das ultimas décadas, muitas comunidades tradicionais 

tem passado um processo de inversão de finalidade ao passo que abandonam as 

praticas tradicionais passando a imprimir atividades ―modernas‖. Essa dinâmica 

ocorre por diferentes causas, de acordo com Rambaud (1969), Lefebvre (1999) o 

modo de vida rural tradicional absorve as influências advindas da sociedade urbana 

em diferentes ritmos.  

Nesse sentido, locais que estão próximos às cidades tendem a receber maior 

influência. Assim como as cidades interferem, o entorno do local é muito importante 

também, pois suas atividades, por exemplo, pecuária e exploração madeireira, 
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podem influenciar o modo de vida das populações no interior de uma área definida 

como Unidade de Conservação ou Assentamento Rural. A possibilidade de 

mudança ganha ainda mais força quando essa população encontra-se em processo 

de vulnerabilidade econômicas.   

3.2. Sujeitos e o Modo de Vida no Seringal Nova Esperança 

Com relação à ARIE SNE, por esta se encontrar próxima à área urbana de 

Epitaciolândia, sofre diretamente influencia desta. De acordo com Rodrigues et al. 

(2012), dentre a população que nela reside, 27 famílias, cerca de 67% chegaram a 

ARIE após o ano 2000 e cerca de 4% lá nasceram, apenas os 29% dos moradores 

já se encontravam no local por ocasião da criação da unidade de conservação. No 

entanto, essa população atualmente corresponde a aproximadamente 60 famílias 

(PESQUISA DE CAMPO, 2017), na fala dos indivíduos é mencionado: 

Só ICMBIO que fez esse trabalho errado ai queria proibir de a gente 

trabalhar. A gente entrou no Ministério Público Federal... aí 

contraversamos a quantidade de pessoas … o INCRA veio fazer o 

levantamento e deu 60 famílias (...) O IBAMA só tomou 

conhecimento da área cinco anos depois e já tinha 40 famílias. como 

o pessoal não teve resposta para a reserva, o pessoal começou a 

despedaçar as estradas de seringa e colocação. (Morador A4, 2017). 

Com relação aos aspectos econômicos, dentro da ARIE SNE, os indivíduos 

desenvolvem atividades heterogêneas destacando-se: agricultura, pecuária bovina e 

em menos proporção o extrativismo da castanha.   

 A castanha é um dos produtos extrativistas que possui maior importância 

econômica para a região, sendo valorizada no mercado nacional e internacional, no 

entanto nos últimos anos tem diminuído muito essa atividade econômica no local, 

pois muitas árvores foram cortadas nos últimos anos, a Moradora A3 (2017), sobre 

isso, argumentou, ―o vizinho cerrou uma castanheira pra fazer prancha e o ICMBIO 

foi multar dizendo que ele ia vender... Foi só para fazer prancha para usar...‖. Isso 

mostra a falta de conhecimento dos moradores, pois a derrubada da árvore é 

proibida por Lei e converge ainda para os impactos no local. 

Em 1999, ano de Criação da ASNE, o desmatamento no local compreendia, 

segundo o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por 
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Satélite (PRODES), aproximadamente 15%. Ao passo que no ano de 2015 o 

desmatamento no local chegou a aproximadamente 55% na área. (INPE, 2017). 

Figura 2. 

Figura 2 – Desmatamento na ARIE Seringal Nova Esperança acumulado até 2017 

 
     Fonte: Banco de Dados Digitais (http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/dadosn/). 
     Org. Alexsande de Oliveira Franco. 

 

O desflorestamento no local teve impacto direto sobre o extrativismo da 

castanha no local com considerável diminuição ao longo dos anos. O desmatamento 

é ocasionado por atividades impactantes, sendo principal, a formação de pastagem 

para criação de gado de corte. Atividade essa muito difundida no entorno da ARIE.  

O gado de corte tem destaque pela facilidade de venda e baixa utilização de 

mão-de-obra. O gado bovino é extremamente importante para os moradores da 

ARIE, pois é ―moeda‖ de troca no banco para financiamentos maiores: ―sempre 

conseguimos um crédito, [...] hoje o banco trabalha com o que você tem, exemplo, 

você tem 30 cabeças de gado, aí financia proporcional o que você tem, que eles 

podem tirar caso você não pague‖. (MORADOR A4, 2017).  

http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/dadosn/
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Para o gestor, a análise segue na mesma direção, o pequeno produtor quer 

ter bovino, porque esse animal é valorizado no mercado, “é vendido por 1.000 reais, 

800 reais o bezerro”. (GESTOR G1, 2017). ―Vendemos bezerro, milho, arroz aqui é 

assim hoje‖ (Morador A2, 2017).  

Os moradores da ARIE acessam recursos da agricultura familiar como, por 

exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e o Plano Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, principalmente frutas: laranja, limão, banana, mamão, 

lima só não vende cupuaçu. A renda de parte dos moradores é complementada 

ainda com a venda de produtos no mercado local e pelo auxilio da Bolsa Família.  

Apesar da criação da área, muitos problemas ocorreram durante seu 

desenvolvimento, como mencionado, por exemplo, o modo de vida ―tradicional‖ 

substituído por um modo de vida moldado pela necessidade de sobrevivência 

diferente do daquele original repassado ao longo das gerações.  

4. Considerações Finais 

A partir da realidade observada pode-se inferir que há incompatibilidade entre 

objetivos de criação da ASNE e as praticas desenvolvidas no seu interior e entorno. 

As mudanças que ocorreram no modo de vida foram de grande dimensão, seja pela 

influência dos centros urbanos próximos o que ocasiona a venda da propriedade e 

mudança dos moradores, seja pelo processo de vulnerabilidade em função de 

dificuldades econômicas.      

Atualmente, embora haja certa reminiscência dos modos de vida das 

populações que historicamente ocuparam a área, com características próprias, o 

que predomina são atividades agropecuárias nocivas a conservação dos 

ecossistemas que seguem as chamadas racionalidades modernas e grandes 

impactos ambientais. Nesse sentido, sugere-se o dialogo constante entre as 

comunidades/ populações locais e o poder público Federal para chegarem a um 

consenso acerca do melhor caminho para ambos os lados. De forma que haja a 

conservação dos recursos naturais de forma equilibrada e a sustentabilidade 

econômica dos sujeitos locais.     
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RESUMO: Poucos geógrafos têm incorrido em estudar a questão LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transexuais e Travestis). Tal temática, em nossa ótica, permite inúmeras possibilidades de 
abordagens. No caso empreendido neste estudo, fizemos uma relação entre as múltiplas 
territorialidades e a comunidade LGBT presentes no Centro Histórico de São Luís. Destacamos o 
território, suas múltiplas formas e como esta noção pode se encaixar nos estudos sobre os 
segmentos espaciais ligados ao movimento LGBT.  A localidade deste estudo, o Centro Histórico de 
São Luís, é conhecida por abrigar grandes festivais, como o São João, o Carnaval além de festivais, 
também abriga nas noites de quinta a sábado, de forma mais notória, o encontro das mais diversas 
tribos urbanas compostas principalmente por jovens que se reúnem ali em diferentes pontos. Dentre 
essas, buscamos entre os membros identificados no segmento LGBT respostas a respeito da relação 
entre os mesmos quanto ao território Centro Histórico de São Luís. Para isso, temos como 
metodologia formulários e entrevistas semiestruturadas, permitindo ao entrevistado relatar 
experiências pessoais. Também foram feitas consultas bibliográficas a autores que trabalham com a 
questão do território e de um geógrafo que já trabalhou com a questão LGBT. Sendo assim, 
consideramos que a Geografia deva se fazer mais presente nos estudos de identidade de gênero e 
sexualidade, pois diz respeito a um universo cultural que é capaz de desenhar significativas 
geografias.  
Palavras-Chave: Territorialidade, LGBT, Centro Histórico de São Luís. 
 
ABSTRACT: A few geographers have working in studying the LGBT issues. Such thematic, in our 
point of view, it has many approach possibilities to be developed by Geography. In this study we have 
done a relation between the multiple territorialities and the LGBT community in the Historic Center of 
São Luís. We highlight the territory, it multiple shapes and how this notion might fit in studies about 
special segments connected to the LGBT movement. We have as a field stage the Historic Center of 
São Luís. It has been known by placing huge festivals, as São João and Carnival, besides other 
events, the Historic Center also places from Thursdays to Saturdays, the meetings of different urban 
tribes, constituted mainly by young people that get together for leisure time. Inside these tribes, we 
search in the LGBT community answers regarding the affective relation between them and the Historic 
Center of São Luís. For that, we have as methodology forms and semistructured interviews, allowing 
the interviewee to expose personal experiences. Also, it has been done bibliographical researches to 
the author who works with territory and a geographer who already have worked with LGBT issues to 
give us more scientific support. Thus, we consider that Geography should be more present in identity 
of gender and sexuality studies, because it is still a huge cultural universe that is able to draw 
geographical meanings.  
Keywords: Territoriality, LGBT, Historic Center of São Luís. 

 
1. Introdução 
 

O Centro Histórico de São Luís é um conjunto espacial frequentado por uma 

grande diversidade de pessoas, mostrando-se assim como um grande caldeirão de 

expressões sociais. Nas noites de quinta a domingo, diversas tribos, incluindo a 

LGBT, se encontram nas praças, nos bancos, para momentos de distração, lazer, 
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com o intuito de poder viver e expressar suas identidades. 

Esse trabalho tem por objetivo aproximar a Geografia através do estudo do 

território e das múltiplas territorialidades com a questão das manifestações de 

identidade sexual - sendo os LGBT‘s (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais/Travestis, além dos simpatizantes) voltados ao entendimento de certas 

inquietações que movem a pesquisa. 

Tais inquietações perpassam a Geografia. Os questionamentos que movem 

esta pesquisa são os seguintes: por que esse público escolhe o Centro Histórico 

para manifestar as suas expressões? Como e por quais vieses esses espaços são 

apropriados? Quais conflitos encontrados dentro e fora do Centro Histórico? 

Para responder a tais inquietações a pesquisa contou com bases teóricas e 

metodológicas sobre território, territorialidade e a questão LGBT no meio geográfico, 

além de trabalho de campo com aplicação de formulários e entrevistas 

semiestruturadas, permitindo assim mapear e caracterizar tais territorialidades. 

 

2. Metodologia e Métodos 
 

A metodologia desta pesquisa baseou-se nos conceitos de território, que de 

acordo com Haesbaert (2007, p. 20) "o território nasce com uma dupla conotação, 

material e simbólica". Tal apropriação material se dá de forma dominante, através da 

disputa por um dado espaço; já a apropriação simbólica tem sua relação voltada ao 

pertencimento, a elos afetivos de um determinado grupo com o território, ou 

territorialidade. 

Para se fazer uma análise das múltiplas territorialidades LGBTs presentes no 

Centro Histórico, temos como abordagem o método hipotético-dedutivo, pois de 

acordo com Marconi; Lakatos (2001, p. 106) há primeiramente a "percepção de uma 

lacuna nos conhecimentos acerca da qual se formula hipóteses" e tais hipóteses são 

testadas, afirmadas ou falseadas respaldados pelas teorias e leis.  

Nesse sentido, os métodos de abordagem com o público LGBT para se 

adquirir as respostas foram feitas através de técnicas. Tais técnicas, que de acordo 

com Marconi; Lakatos (2001, p. 107) são a observação direta intensiva, que abrange 

a própria observação, feita de forma participante e em equipe, em que além de 

vermos e ouvirmos, participamos e interagimos com a comunidade LGBT; além da 
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aplicação de formulários e entrevistas no modelo semiestruturado, em que as 

perguntas foram desenvolvidas com o intuito de compreender histórias de vida 

relacionados ao território do Centro Histórico com a orientação sexual ou identidade 

de gênero. 

Conforme dito anteriormente, a abordagem hipotético-dedutivo neste trabalho 

nos ajuda a compreender os questionamentos que movem a pesquisa, e tais 

questionamentos estão correlacionados com as hipóteses levantadas. 

Tais hipóteses foram baseadas a partir de vivências pessoais. Acreditamos 

que o Centro Histórico abriga essas territorialidades LGBTs de São Luís por 

centralizar boa parte dos serviços voltados para esse grupo, por estar localizado em 

um ponto de "fácil" acesso, nas proximidades de um dos terminais de ônibus urbano 

da cidade, próximo a Universidades e Escolas, além da dualidade entre "identidade" 

e "memória". 

Também levamos em consideração que o Centro Histórico é um local que 

apresenta riscos a partir de das 20:00 horas da noite, principalmente se algum LGBT 

estiver desacompanhado, por conta de assaltados a mão armada além da própria 

homofobia/ lesofobia ou transfobia. 

De forma sucinta, a metodologia e os métodos utilizados nesta pesquisa 

estão elencados na análise de referenciais teóricos, de um geógrafo que já trabalhou 

com a temática LGBT6, além da categoria território e territorialidade. Aliando a teoria, 

com as conversas, formulários e entrevistas semiestruturadas com esse público, nos 

proveram dos resultados que consubstanciaram essa pesquisa, nesse caso o elo 

afetivo que materializa as múltiplas territorialidades LGBTs presentes no Centro 

Histórico de São Luís. 

As noites de quinta a sábado, períodos de maior movimentação e circulação, 

em que os fluxos (os grupos LGBTs) se estabelecem no(s) fixo(s) (o Centro 

Histórico, as boates, os bares), em que de acordo com Correa (2007) "nomear um 

dado local constitui uma forma de apropriação do espaço, impregnando-o de 

significado associando ao nome, e de poder". Também foi desenvolvido um mapa 

temático de localização das territorialidades LGBTs no Centro Histórico que foram 
                                                           
6 FREITAS, Bruno de. Cidade, Gênero e Sexualidade: Territorialidades LGBT em Uberlândia, MG. 
Disponível em: https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16247/1/CidadeGeneroSexualidade.pdf. 
Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16247/1/CidadeGeneroSexualidade.pdf
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estudadas e analisadas além das entrevistas semiestruturadas e formulários, para 

conhecermos e nos adentrarmos nesse mundo de significados. 

Os dados nos mostram a importância e o significado do território de como 

um grupo se estabelece e cria vínculos, com seus pares ou com outras tribos que 

usam desses espaços para manifestarem seus desejos e aspirações. Tomamos 

como desafio a amplitude de escala do nosso estudo, com novas territorialidades 

LGBTs com seus novos discursos, suas novas práticas e novas perspectivas 

geográficas. 

 
3. Resultados e Discussão 
 

Compreendemos que a territorialização se dá através do uso, apropriação, 

consumo e construção dos espaços, mais comum nos espaços urbanos e a 

territorialidade, manifestadas através de simbolismos, estão relacionados à 

identidade e ao pertencimento. 

Já a territorialidade como uma particularidade do território se manifesta de 

formas variadas, o que lhes acrescenta uma identidade, símbolos, significados. 

Assim, a territorialidade não se volta apenas à dimensão física, ao local específico, 

ao recorte, estando associada também ao simbólico. Esta é construída 

historicamente pelos atores sociais em suas relações em determinado espaço. 

Nesse sentido, abordaremos territórios LGBTs presentes em determinados 

pontos do Centro Histórico de São Luís. As praças podem ser um exemplo de 

espaços frequentados por essas territorialidades, onde constroem/ manifestam suas 

identidades através dos seus encontros, de eventos, dos seus momentos de 

diversão, possibilitando assim, através de suas relações, a constituição de 

territorialidades e o exercício de sua identidade. A respeito da identidade LGBT, 

Silva (2015, p. 39) explica que: 

 
Quando pensamos em identidade LGBT, devemos considerá-la como 
estratégica, pois na prática ela nada mais é do que uma ficção, como 
qualquer identidade, como o são as pressupostas identidades gay, lésbica, 
bissexual ou trans. Pensar em identidades como estratégicas ou ficcionais 
não significa pensá-las como falsas ou menos reais. Significa antes de tudo 
recorrer a uma linguagem política, em que a conquista de direitos e a 
promulgação de leis se dá a partir de ‗sujeitos de direito‘ que precisam ser 
nomeados. 
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Apesar de haver outros pontos LGBTs na cidade, como uma sauna e festas 

sazonais, foram elencados três campos de investigação e análise no Centro 

Histórico: a Praça Nauro Machado e duas boates (Observatóro e Cidade Velha Pub). 

Conforme entrevistas e idas a campo realizadas entre os meses de dezembro 

a março de 2018, percebemos que muitos dos entrevistados presentes na Praça 

Nauro Machado são menores de idade, 16 e 17 anos e nas boates, que variam entre 

18 a 40 anos. 

Foram analisadas e descritas três territorialidades LGBTs no Centro Histórico. 

A primeira foi a Praça Nauro Machado, localizada em um ponto central do Centro 

Histórico, além de duas boates, a Observatório e a Cidade Velha Pub, estando bem 

próximas uma da outra, conforme ilustrado no mapa abaixo. Foram entrevistadas 

vinte pessoas, dez nas boates e dez na Praça, que se dispuseram a compartilhar 

conosco as suas ligações identitárias com esses espaços do Centro Histórico, 

relacionando-os com sua orientação sexual/ identidade de gênero. 

 

MAPA 1: Localização da área de estudo. 
 

O primeiro ponto de descrição, vivência e análise das territorialidades foi a 

Praça Nauro Machado. Conforme as visitas de campo, deduzimos que a praça 
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abriga diversas tribos urbanas, que vão ao encontro de amigos, descontração e de 

momentos de flerte. A praça, que serve como diversão para uns, para outros são 

momentos de trabalho, como ambulantes, policiais, guardas-civis, agentes de 

limpeza e bombeiros. Percebemos uma presença maciça de tropas da Polícia Militar, 

Bombeiros e Guarda Civil na área. Foi comum vermos revistas a frequentadores da 

praça.  

Notamos que boa parte do público presente à praça é composto de jovens 

(17/19 anos) vestindo uniforme escolar. Através das entrevistas semiestruradas, 

conseguimos perceber fatos além daquilo que questionado, isto é uma das 

vantagens do uso das entrevistas. Foram feitas três questões. Os entrevistados 

deram múltiplas respostas por pergunta, o que enriqueceu a entrevista. 

Antes de aplicarmos as entrevistas com aqueles que se dispuseram a 

respondê-lo, questionamos a respeito da idade, escolaridade, bairro de residência 

além da sua orientação sexual e identidade de gênero. Em relação aos dois últimos, 

as respostas fluiram de forma bastante diversificada: homem cisgênero 

homossexual; mulher cisgênero homossexual; homem transexual; homem 

heterossexual; homem cisgênero bissexual.  

 Assim, posteriormente, questionamos por qual motivo esse público LGBT 

escolhe o Centro Histórico como um ponto de encontro. A maioria respondeu que é 

um local para encontrar os amigos. Porém, com a continuidade da conversa, as 

respostas variaram. Alguns vão ao Centro Histórico para fazer novos amigos, outros 

para se sentir mais confortável em expressar seus desejos, acompanhados dos 

amigos, além de que é uma forma de “se sentir mais seguro”. Além disso, foi 

comumente relatado que “é o único local que têm”; “é próximo da universidade”, e 

também se relatou que visita-se pouco “por conta da violência (civil)”. 

No que concerne à violência, que se entende tanto por violência referente à 

identidade de gênero/orientação sexual, quanto violência física (como assaltos, 

agressões) alguns entrevistados relataram momentos de tensão. Uma proprietária 

de barraca de artesanato relata a sua percepção: 

―Vem muito casal no geral… a família (tradicional) e LGBT (casal)... 
geralmente fico até as 20:00, mas quando fico até tarde vejo agressões de 
homens bêbados às pessoas transexuais [...] teve dia que fiquei até umas 
22:00 horas, nisso vejo muita briga, principalmente dentro do mercado, de 
homem tomando gosto com outro homem…‖ 
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[...]  
―... eu percebo que muitos gays andam junto por segurança… e também 
vejo violência verbal contra lésbicas, sendo que o preconceito é maior de 

homens‖.
7
 

 

Houve ainda outros relatos relacionados à violência. Um entrevistado, 

assumidade homossexual, revela que não frequenta mais o Centro Histórico por 

medo da violência (civil): 

 

―Não venho mais ao Centro Histórico por conta da violência e eu acho isso 
muito triste, porque não me sinto seguro por conta da marginalidade […] só 
vim hoje porque trouxe a minha prima pra conhecer […] ela veio lá do Rio 
Grande do Norte [...] não temos muitas opções de diversão, shopping é um 

tédio [...] tem muito menor de idade [...] é um ponto de prostituição‖
8
 

 

Outro entrevistado, que nesse caso é um homem transexual assumido, relata 

o que já ouviu: ―Semana passada um gay foi assassinado com uma facada no 

pescoço, me disseram que foi homofobia [...] já uma travesti foi morta, parece que foi 

por causa de drogas...‖9 

Nesse sentido, desenvolvemos um questionamento aos entrevistados. Você 

sente receio, por conta da sua identidade de gênero/orientação sexual fora do 

Centro Histórico? As respostas foram quase unânimes: sentem medo pela sua 

integridade física fora do Centro Histórico. Uma entrevistada disse que sente 

desconforto em andar de mãos dadas com a namorada fora do Centro Histórico. Já 

outra, disse que homens gays são mais propensos a receber violência homofóbica 

que as mulheres. Um entrevistado homem, transexual, revela que sente muito medo 

em demonstrar sinais de afeição quando transita comumente no dia-a-dia. Mas 

também houve entrevistado que não sente medo e outro que se sente bem 

confiante. Muitos relataram que o Centro Histórico é “um lugar onde eles se sentem 

livres para ser quem são”.  

Percebemos que muitos dos entrevistados por andarem e estarem em 

grupos, em dias movimentados e nas primeiras horas da noite, nunca vivenciaram a 

violência relacionada à orientação sexual e de gênero no Centro Histórico. Ao 

confrontar a entrevista desse público com a dona da barraca, que eventualmente 
                                                           
7Entrevistada ―A‖ 
8Entrevistada ―B‖ 
9Entrevistado ―C‖ 
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fica até mais tarde, percebemos que há um contraste, entre a violência explícita, 

com o ―lugar livre‖ que se é relatado nas entrevistas. 

Além de ocupar os espaços do Centro Histórico, questionamos o que público 

LGBT consome no Centro Histórico e o que é voltado para esse segmento. Os 

entrevistados, em especial os que têm até 18 anos, que no momento da entrevista 

estavam de uniforme escolar, disseram consumir bebidas alcoólicas e fumar. Outros 

vão para lanchar, frequentar festas, baladas, como uma boate, a Cidade Velha Pub 

que, de acordo com os depoentes, “nunca pediu a carteira de identidade”. 

Os entrevistados relataram que o Centro Histórico é uma referência como 

ponto de encontro e de afetividades da comunidade LGBT. Reparamos em uma 

barraca, com a bandeira do símbolo GLS, a venda de artigos relacionados ao 

movimento. Questionamos ao vendedor, Sr. Guilhon, a respeito da presença 

daquela bandeira. O mesmo afirma que: ―O Centro Histórico tem lojas das mais 

variadas tribos [...] precisava de algo que representasse o público LGBT. Poucas 

pessoas têm experiências voltadas para esse público‖. 

Através da conversa-entrevista, descobrimos ainda queo entrevistado 

participa ativamente de uma ONG direcionada ao público LGBT. Ele afirma que: 

 

―Faço parte da ONG Centro de Direitos Humanos e Ativismo Gay. Temos 
uma diretoria com 7 pessoas [...] Não temos uma sede, mas a partir de 
janeiro iremos ocupar uma sala em uma casa na rua São Gabriel lá na Fé 
em Deus‖ 
 

A respeito se o mesmo já presenciou alguma violência contra LGBTs no 

Centro Histórico, o mesmo afirma que ―percebe uma “violência incubadada” de 

homens heterossexuais para com gays tanto no Centro Histórico quanto no Terminal 

da Praia Grande‖. 

A opinião do Sr. Guilhon é compartilhada com a opinião do Entrevistado ―B‖, 

em que ―Não temos muitas opções para se divertir [...] shopping é um tédio [...] a 

meu ver o Centro Histórico é um lugar que ainda não foi explorado pelos 

empresários, pois há muitos gays e lésbicas aqui‖. 

Os outros dois pontos LGBTs descritos e analisados são as duas boates do 

segmento LGBT (Observatório e Cidade Velha Pub). O que ambas têm mais em 

comum é que não possuem identificação na porta de entrada. Para essas duas 
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territorialidades, foram utilizados formulários para compreender melhor o perfil dos 

frequentadores, no que concerne orientação sexual e/ou identidade de gênero, 

motivos do uso desses espaços, local de habitação na Grande Ilha e a opinião do 

público a respeito da centralidade desses espaços voltados para os LGBTs. 

Devido ao fato das duas boates localizarem-se muito próximos uma da outra, 

além do fato de que há uma intensa migração entre o público, mesclamos os 

resultados obtidos em ambas às boates, para tentarmos traçar o perfil dos usuários 

relacionando-os com aspectos da territorialidade. 

A boate Observatório, mais conhecida como ―Obs‖, foi fundada em 200310, 

localiza-se na Rua da Estrela, Centro Histórico. Aberta há 15 anos, promove festas 

temáticas nas sextas e sábados, além de véspera de feriados. Encravada em um 

aclive e descaracterizada como boate, por não possuir nenhum anúncio da fachada 

da entrada.  

Já a boate Cidade Velha Pub localiza-se também na Rua da Estrela, Centro 

Histórico. Diferentemente da Obs, essa boate possui outros atributos além da pista 

de dança, como jogos, incluindo mesas de bilhar.  

O perfil dos usuários de sexta e sábado (notando-se que nas sextas, a 

presença do público em ambas é maior) é em sua maioria de jovens, entre 18 – 25 

anos. Em menor quantidade, também há um público mais velho, de até 40 anos. 

Muitos se sentem livres e desimpedidos em relação ao uso da vestimenta, 

principalmente os meninos que possuem traços mais femininos. Porém, de acordo 

com um dos responsáveis pela boate Obs, no local não há conexão com internet 

móvel por conta da descrição exigida por alguns clientes.  

O primeiro questionamento feito foi: quantas vezes ao mês você frequenta 

espaços voltados para o público LGBT do Centro Histórico? As respostas variaram, 

desde todos os fins de semana até uma ida ao mês. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Boate Obs. Disponível em: https://pt-br.facebook.com/obs.saoluis. Acesso em: 12 de fevereiro de 
2018. 

https://pt-br.facebook.com/obs.saoluis
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GRÁFICO 1: frequência mensal dos usuários as boates do Centro Histórico. 

 

Entre os sujeitos pesquisados quando questionados se frequentam outros 

pontos destinados aos LGBTsou mesmo heterossexual da cidade, todos 

responderam que sim, como por exemplo, um bar LGBT na Avenida São Luís Rei de 

França (Athenas) além de festas temáticas sazonais também localizadas na mesma 

avenida, dentro de uma chácara. 

Quando questionados sobre os motivos que os levam a frequentar espaços 

LGBTs, os aspectos que mais se destacaram nas falas dos sujeitos da pesquisa 

foram a segurança que esses locais oferecem, o público que frequenta o fato de se 

sentirem a vontade nesses locais mais que em outros e a própria diversão como as 

músicas, que nessas boates se apresentam de forma eclética e variada. 

Outro questionamento foi a respeito da orientação sexual/ identidade de 

gênero. Metade dos entrevistados revelou que se identifica como homem cisgênero 

homossexual, isso é, nasce como homem e deseja manter esse gênero, mas com 

orientação sexual homossexual, por sentir afeição e atração por pessoas do mesmo 

sexo. Em ambas as boates, percebemos uma presença massiva de mulheres 

heterossexuais simpatizantes. Muitas delas estão em pares com amigas ou 

acompanhadas de amigos gays. Das entrevistadas, revelaram que ocupam esses 

espaços para fazer novas amizades, por poder se sentirem mais à vontade, mas 

possuem receios a respeito da falta de segurança no Centro Histórico. 
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GRÁFICO 2: Orientação sexual e/ou identidade de gênero do público entrevistado. 
 

Pelo fato de muitos bairros estarem distantes do Centro Histórico, fomos 

movidos pela curiosidade em saber de quais bairros o público presente entrevistado 

reside. Há desde São José de Ribamar, município da Região Metropolitana, a 

bairros como Centro, Renascença, Aririzal, Cidade Operária, Ipase, Vila Palmeira, 

Cruzeiro do Anil e Ipase. 

Questionamos se a distância prejudica a ida ou a presença dos entrevistados, 

as respostas foram curtas e diretas, porém com algumas ressalvas. Parte dos 

entrevistados disse que não, pois moram no Centro, outros disseram que possuem 

carro e muitos não se importam com as periculosidades. Já outros disseram que 

sim, por medo da violência, pois a partir de certo horário já não é mais seguro e 

também da falta de transporte na madrugada.  

 
4. Considerações Finais 
 

O território, como se pode perceber, conforma diferentes abordagens de 

acordo com a linha de pesquisa de cada um. Muito além dos aspectos materiais e 

políticos como há muito tempo foi entendido, o território está relacionado também 

com as questões simbólicas, culturais, de identidade e pertencimento dos indivíduos 

com determinado espaço. É construído historicamente através das relações que os 

atores sociais desenvolvem em determinado espaço. 
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As relações de poder que se estabelecem entre os indivíduos é o ponto-chave 

na definição do território, pois o mesmo é concebido por e a partir dessas relações 

que variam no tempo e no espaço. 

Pode-se afirmar que em um mesmo território podem existir vários outros, 

tornando-se assim, múltiplos. As grandes cidades são um bom exemplo da 

existência dessa multiplicidade de territórios e de territorialidades, podendo se 

expressar nas ruas, praças e nos diferentes espaços que compõe a cidade. 

As territorialidades são fundamentais para o entendimento do território, elas 

representam as relações dos grupos sociais com determinado espaço ao longo do 

tempo. Em um mesmo território apresentam-se diversas territorialidades, revelando 

as questões simbólicas, culturais e de identidade dos grupos sociais com seu 

espaço. 

Foi considerando essas diversas territorialidades que abordamos aqui a 

territorialidade LGBT, entendendo que esta se faz importante nos estudos 

geográficos a respeito do território. A territorialidade LGBT se manifesta 

principalmente em determinados espaços das grandes cidades, representando uma 

forma desse segmento da sociedade manifestar sua identidade e pertencimento. 

Ao se relacionarem em determinados espaços das cidades, estes grupos 

sociais imprimem uma identidade, símbolos, o espaço frequentado passa a fazer 

parte destes e estes do espaço, há uma relação de pertencimento. 

 No presente estudo, identificamos que nas três localidades abordadas no 

Centro Histórico, se apresentam como um lugar de autoafirmação, daquilo que é 

inerente do ser humano: as múltiplas identidades e sexualidades ao qual qualquer 

pessoa é propensa a se identificar ao longo da vida. A autoafirmação é revelada 

principalmente quando os LGBTs estão em grupos ou em pares, demonstrando 

assim sinais de afeição para com a(s) outra(s) pessoa(s). Nesse sentido, como 

afirma Carlos (2007, p.20) o ―lugar só tem sentido se ―o sujeito se situa num 

espaço‖, manifestado ―nas formas de apropriação, utilização e ocupação de um 

determinado lugar‖. 

Bem como observado através das conversas, o Centro Histórico é um dos 

poucos lugares da cidade de São Luís em que os LGBTs podem exercer as suas 

identidades sexuais. Assim, apesar das múltiplas violências ao qual estão 
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propensos, o imaginário referente ao Centro Histórico ainda é de um lugar para ser 

quem eles são. 

Diante disso, podemos dizer que o Centro Histórico de São Luís conforma 

diversas territorialidades, dentre eles o segmento LGBT, que usam este espaço para 

momentos de lazer, para manifestar-se, construindo assim uma identidade e 

consequentemente territorialidades. 
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UM PANORAMA SOBRE O CONCEITO DE TERRITÓRIO NA 

PRODUÇÃO GEOGRÁFICA: APONTAMENTOS SOBRE O BRASIL 

 
Lucas Labigalini Fuini  

Resumo: O presente artigo tem por objetivo estruturar um quadro preliminar de análise sobre o 
resgate do conceito de Território nos estudos e pesquisas geográficas, sobretudo nos anos de 1990, 
buscando compreender a dita popularização do conceito no repertório da geografia brasileira. 
Analisando dados quantitativos da produção acadêmica e dos grupos de pesquisa brasileiros, 
pretendemos organizar um panorama sobre os sentidos e a identidade do conceito na produção 
geográfica. 
Palavras-chave: Território; Geografia brasileira; Teses/dissertações, Grupos de pesquisa. 
 
Abstract: The purpose of this article is to structure a preliminary analysis of the concept of Territory in 
geographic studies and research, especially in the 1990s, in order to understand the popularization of 
the concept in the repertoire of Brazilian geography. Analyzing quantitative data of academic 
production and Brazilian research groups, we intend to organize a panorama about the senses and 
the identity of the concept in the geographic production. 
Keywords: Territory; Brazilian geography; Theses / dissertations, Research groups. 

 

1. Introdução 

Território é um conceito muito caro à Geografia e ciências humanas. 

Concebe-se por conceito uma abstração derivada do pensamento e que apresenta 

um caráter de profundidade e extensão, profundidade referindo-se àquilo a que dá 

significado, extensão àquilo a que se aplica (SPOSITO, 2003; HAESBAERT, 2014). 

É conceito, pois, apresenta na história do pensamento geográfico um caráter 

permeável à mudança de significados, adquirindo novos conteúdos e estendendo 

seu caráter aplicado. Se fosse um conceito de entendimento puro (unidade de 

significação de um discurso epistemológico), uma categoria, teria um aspecto 

imanente, universal e menos variável, como o é o espaço/tempo na concepção 

kantiana. 

Tratando-o como um recorte ou esfera do espaço definido por relações de 

poder que se expressam como um misto de dominação política e apropriação 

econômica e cultural em múltiplas escalas, o território pode ser reconhecido na 

Geografia, até os anos de 1980, à luz de algumas matrizes teóricas que deram a ele 

certo sentido e aplicação, com a influência de autores como Friedrich Ratzel (1844-

1904), com sua geopolítica e associação do território com o controle estatal, Jean 

Gottmann (1915-1994), com sua abordagem historicista e política que traz a 
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concepção de território como recurso/abrigo e iconografia/circulação e, Claude 

Raffestin (1936-), com a perspectiva relacional e multidimensional do poder no/do 

território, definindo como articulado por atores em formatos variáveis de malhas, 

quadrículas e reticulados (FUINI, 2014, 2015).  

 Um contexto marcado pela influência do movimento da geografia crítica (e 

seu maior compromisso com discussões de tipo teórico-metodológicas), com o 

resgate da concepção territorial de Gottmann (1973) e a (re)leitura sobre o poder 

no/do território iniciada por nomes como Raffestin (1993) e Sack (1986), começou a 

influenciar geógrafos brasileiros que manifestaram uma necessidade de retomada 

da centralidade do conceito, em sentidos diversos: de mudança do caráter e sentido 

explicativo (SANTOS, 1985, 1993), de ampliação de seu escopo e enfoque prático 

(BECKER, 1982) e de aprofundamento de sua construção histórica e (geo)política 

(MORAES, 1988, 2000; ANDRADE, 1995). 

Desse ponto em diante, vão surgir autores e obras mais francamente 

renovadoras e que passam a fazer uso das concepções de territorialidades e des-re-

territorializações, visando dar ao território capacidade de explicação dos fenômenos 

atuais, com um sentido mais dinâmico quanto aos seus limites/fronteiras, dimensões 

e escalas11 (HAESBAERT, 2004, SAQUET, 2007). 

 Desse modo, nesse artigo, consubstanciado em pesquisa regular financiada 

pela FAPESP ocorrida entre 2015 e 2017, apostaremos em um percurso 

metodológico que mesclará descrição e análise teórica de fontes bibliográficas e 

dados quantitativos que permitam delinear o universo de estudos sobre o Território 

na Geografia brasileira contemporânea dispondo um quadro com indicadores da 

CAPES e CNPq sobre a incidência desses estudos por área de conhecimento, 

temáticas, regiões e instituições de origem, comparando com a produção sobre 

outros conceitos e tempo de existência dos grupos. Esse quadro disposto permitirá 

definir os sentidos da produção territorial e geográfica recente, traçando um perfil 

                                                           
11

 Pois, como afirma Saquet (2007, p. 127), o ―território é resultado e determinante da unidade (econômico, 

político e cultural), inscrevendo-se num campo de forças de relações socioespaciais. O território é produto e 
condição da territorialização. Os territórios são produzidos espaço-temporalmente pelo exercício do poder por 
determinado grupo ou classe social, ou seja, pelas territorialidades cotidianas. As territorialidades são, 
simultaneamente, resultado, condicionantes e caracterizadoras da territorialização e do território‖. 
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geral quantitativo que pode responder sobre o significado dessa popularidade 

recente do conceito. 

 

2. Território na Pós-graduação 

 Nesse nível, nos interessa reconhecer se há uma retomada, em termos 

quantitativos, da produção científica sobre o Território em nossa Geografia, 

esclarecer sobre o perfil dessa retomada e como isso se dá em comparação com 

outros conceitos. 

 No banco de Teses e Dissertações da CAPES/Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 

(http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/), identifica-se o seguinte 

panorama: em Programas de Pós-graduação em Geografia e Geografia humana12 

no Brasil (modalidade lato sensu) identifica-se 3.930 trabalhos acadêmicos (entre 

teses e dissertações), no período de 1987 a 2016, que trazem o termo ―território‖ em 

seu título, no nome da área de concentração, no linha da pesquisa e/ou no projeto 

de pesquisa. Especificamente, em agrupamentos de cada 20 ocorrências de 

trabalhos na área de Geografia+Geografia Humana, há, em média, 8,28 trabalhos13 

cujo título trazem explicitamente a perspectiva territorial, contendo o termo território e 

algumas de suas variantes, como territorialidade, territorial, planejamento territorial, 

desenvolvimento territorial, territorialização, multiterritorialidade etc. 

 No comparativo com outras áreas, a Geografia também está em franca 

evidência quando o assunto é ―Território‖. De um total de 16.513 registros com a 

palavra ―Território‖ (que poderia ser identificada em título do trabalho ou nome de 

área, linha ou projeto de pesquisa), 23% estão associados à Geografia como área 

de conhecimento (Figura 1), percebendo-se ser um conceito em muito identificado 

com o repertório geográfico. As outras aparições em sequência indicam áreas de 

conhecimento em contato direto com o repertório geográfico, como a Educação. 

                                                           
12

 Esse é o nome de um dos Programas de Pós-graduação em Geografia da Universidade de São Paulo (USP). 
O outro denomina-se Programa de Pós-graduação em Geografia Física. 
 
13

 Considerando uma amostragem de 123 trabalhos em um universo de 3.390 registros, o que equivale a um 
nível de confiança de 99%, margem de erro amostral de 5% e desvio padrão máximo de 10%. São 50 trabalhos 
com ocorrências ―Territoriais‖ no título em um universo amostral de 123 trabalhos. 
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Figura 1. O termo ―território‖14 nos Programas de Pós-graduação do Brasil entre 
1987 e 2016 

 
                    Fonte: http://bancodeteses.capes.gov.br. 

 

Dentre os programas de Pós que mais concentram a produção sobre a 

temática territorial no país, destacam-se o da USP, com 19,4%, da UFU, com 4,8%, 

UFRJ, 4,65%, UNESP-RC, 3,91%, UNESP-PP, 3,86%, UFPR, 3,81%, UFS, 3,63%, 

UFG, 3,58%, UnB, 3,48%, UNICAMP, 3,38%15. Quanto à distribuição geográfica da 

produção territorial na Geografia/geografia humana, a mesma está fortemente 

concentrada no Estado de São Paulo (31,9%) e na região Sudeste (48,9%), em 

seguida se colocam o Rio de Janeiro (9,05%), Paraná (8,14%), Minas Gerais 

(6,53%), Rio Grande do Sul (5,72%), Ceará (3,91%), Goiás (3,58%), Brasília-DF 

(3,48%), Sergipe (3,63%) e Paraíba (3,07%). Essa concentração espacial é reflexo 

da divisão territorial do trabalho e do papel que São Paulo assumiu como polo 

econômico, de serviços e cultural do país, formando um corredor geoeconômico e 

de concentração da infraestrutura de ciência e tecnologia na região Sudeste 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

                                                           
14

 Considerando sua presença em títulos de trabalhos e nomes das áreas de concentração, linhas e projetos de 
pesquisa. 
 
15

 Essa densidade superior de produção acadêmica do eixo SP-RJ também se deve ao contexto histórico de 
formação de expansão dos programas de Pós-graduação no Brasil. Até 1972 só havia dois programas de Pós 
em Geografia no país, na USP (Geografia física) e na UFRJ. Em 1996 há certa expansão, ainda bastante 
concentrada, no entanto, com programas de Mestrado e/ou Doutorado presentes em 12 estados localizados nas 
regiões Sudeste, Sul, Centro-oeste e Nordeste. Para 2007 essa presença se difunde para mais estados e atinge 
a região Norte, não tendo presença apenas os estados do Acre, Amapá, Maranhão, Piauí, Tocantins e Alagoas 
(SUERTEGARAY, 2007). 
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Dos orientadores de Teses/Dissertações mais frequentes sobre a temática 

territorial, destacam-se Ariovaldo Umbelino de Oliveira (USP, 52), Júlio Cézar Suzuki 

(USP, 34), Ana Fani Alessandri Carlos (USP, 31), Antônio Thomaz Júnior (UNESP-

Presidente Prudente, 30), Maria Geralda de Almeida (UFG, 28), Wanderley Messias 

da Costa (USP, 26), Julia Adão Bernardes (UFRJ, 25), André Roberto Martin (USP, 

23), Antônio Carlos Robert Moraes (USP, 26), Iná Elias de Castro (UFRJ, 22), 

Beatriz Ribeiro Soares (UFU, 21), Francisco Capuano Scarlato (USP, 19), Maria 

Mônica Arroyo (USP, 18) Márcio Antonio Cataia (UNICAMP, 19), Bernardo Mançano 

Fernandes (UNESP-Presidente Prudente, 19), Rogério Haesbaert (UFF, 17), Marcos 

Aurélio Saquet (UNIOESTE, 15), Carlos Walter Porto-Gonçalves (UFF, 15), Elson 

Luciano Silva Pires (UNESP-Rio Claro, 15) etc. Esse quadro mostra por quais 

pessoas/pesquisadores e instituições passa significativa parte da produção 

acadêmica de teses e dissertações sobre a temática territorial, tratando-se da 

definição de uma rede de influência que tem relação relação com centros de 

produção do saber centralizados no estado de São Paulo e região Sudeste, com 

destaque para a USP e a Unesp. 

 Além disso, registra-se também a pluralidade temática que a abordagem 

territorial propicia na atualidade16. Vejamos os possíveis agrupamentos por 

pesquisadores: Geografia agrária e rural (Ariovaldo U.de Oliveira, Júlio César 

Suzuki, Bernardo Mançano Fernandes, Marcos Aurélio Saquet), Geografia política 

e Geopolítica (Iná Elias Castro, Wanderley Messias da Costa, Márcio Cataia), 

Geografia urbana (Ana Fani A. Carlos, Beatriz Ribeiro Soares, Francisco Capuano 

Scarlato), Geografia econômica (Mônica Arroyo, Elson L. Silva Pires), Geografia 

histórica e cultural (Antônio Carlos Robert Moraes, Maria Geralda da Almeida), 

Pensamento geográfico e Teoria em Geografia (Rogério Haesbaert, Marcos 

Aurélio Saquet e Antônio Carlos Robert Moraes). 

 Considerando as áreas de concentração (Figura 2) onde aparecem registros 

da produção territorial, visualiza-se predomínio de três linhas de pensamento: 

Gestão do território (3,58%), Ambiente e ensino (3,07 %) e Geografia humana 

                                                           
16

 Nessa lista aparecem pesquisadores não diretamente identificados com a abordagem territorial, mas que 
aparecem como registros de orientação no banco de dados pois estão vinculados à alguma área de 
concentração, linha ou projeto de pesquisa que remete ao termo território direta ou indiretamente. 
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(2,72%). Essas linhas delineiam uma identificação do conceito com a questão 

prática das aplicações de políticas públicas e empreendimentos no espaço (gestão), 

com a repercussão do conceito no ensino e com um viés voltado à ciência 

geográfica e sua perspectiva humana (ou humanista). Vejamos abaixo: 

 

Figura 2. O termo ―território‖ por Área de concentração nos Programas de Pós-
graduação do Brasil entre 1987 e 2016. 

 

 
                        Fonte: http://bancodeteses.capes.gov.br. 

 

3. Território em Grupos de Pesquisa 

Analisando dados de Grupos de pesquisa oriundos do Diretório de Grupos de 

Pesquisa/CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), 

é possível encontrar informações relevantes sobre a pertinência do conceito na 

pesquisa geográfica atual. É importante ressaltar que atualmente, dadas as 

exigências das avaliações externas e editais de projetos e programas de 

financiamento científico, exige-se que pesquisadores participem de grupos de 

pesquisa e desenvolvam atividades associadas às linhas de pesquisa. 

Foram obtidos 79 registros específicos para o conceito de Território 

vinculados aos nomes de grupos de pesquisa cadastrados e certificados no CNPq 

(Grande área de Ciências Humanas e Área de Geografia), sendo 170 registros 

associados às linhas de pesquisa e 203 associados às palavras-chave das linhas de 

pesquisa vinculadas aos grupos. Em geral, foram identificados 1.323 registros do 
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termo ―Território‖ associado ao nome do grupo, da linha de pesquisa e palavras-

chave de cada linha de pesquisa. Desse total, 851 registros, ou 64,3%, estão 

associados à grande área de ―Ciências Humanas‖, seguido pelas ―Ciências sociais 

aplicadas‖, com 369 registros (27,8%). Dentro das ―Ciências humanas‖, a Geografia 

responde por 506 registros ou 59,4%, das menções territoriais, seguida pelas áreas 

de ―Educação‖ (90 registros=10,57%), ―Antropologia‖ (80 registros=9,4%), 

―Sociologia‖ (67=7,87%) e ―História‖ (60=7,05%). Esse quadro denota que a área de 

ciências humanas, junto da Geografia, tem apresentando maior interesse e 

desenvoltura pela questão territorial. 

Considerando a distribuição geográfica dessa institucionalidade da produção 

científica (Grupos de pesquisa), destacando o recorte mais específico do nome do 

grupo de pesquisa, foi encontrada a seguinte distribuição por região e estado: 

Sudeste (30,3%), com destaque para o Rio de Janeiro (50%) e São Paulo (37,5%); 

Sul (25,3%), com destaque para o estado do Paraná (65%); Nordeste (18,9%), com 

destaque para a Bahia (33,3%) e Ceará e Paraíba (20%); Centro-oeste (12,6%), 

com destaque para o Mato Grosso do Sul (60%) e Goiás (40%); Norte (12,6%), com 

destaque para o Pará (50%). De forma mais geral, considerando a presença do 

território em nomes de grupos, linhas de pesquisas e palavras-chave das linhas, a 

distribuição não difere muito, exceto pela assunção do Nordeste em relação ao 

Sul17: Sudeste (72=30,5%), Nordeste (60=25,4%), Sul (45=19,06%), Norte 

(45=19,05%) e Centro-oeste (24=10,16%). 

Dentre as instituições de ensino (Figura 3) que possuem grupos de pesquisa 

envolvidos na produção territorial geográfica, destacam-se, entre os dez primeiros, 

quatro localizadas na região Sudeste, sendo dois centros localizados no estado do 

Rio de Janeiro (UFF e UFRJ) e dois localizados em São Paulo (UNICAMP e 

UNESP); quatro na região Sul, sendo todos localizados no Paraná (UEL, UNILA, 

UNICENTRO e UFPR), um no Norte localizado no Pará (UFBA), dois no Nordeste, 

sendo um localizado na Bahia (UFBA) e outro na Paraíba (UFPB) e um no Centro-

oeste, localizado em Goiás (UFG). O estado de São Paulo concentra 23,5% das 

                                                           
17

 Concluindo que é mais comum na região Nordeste o território estar presente no diálogo com diferentes linhas 
de pesquisa em relação ao Sul. 
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instituições com grupos de pesquisas vinculados à questão territorial, seguido por 

Paraná (19,1%) e Rio de Janeiro (16,1%). 

Quanto ao tempo de existência, a maioria dos grupos vinculados à 

perspectiva territorial é relativamente jovem, apresentando até 9 anos de existência 

(64,2%), sendo que 31,5% apresenta entre 1 a 4 anos e 32,7% entre 5 a 9 anos. A 

menor parte dos grupos tem experiência de mais de 10 anos (35,77%), sendo que 

21,56% apresenta entre 10 e 15 anos e apenas 14,2% mais de 15 anos de 

existência. 

 

Figura 3. Grupos de pesquisas por instituição de ensino/pesquisa no Brasil com 
nomes vinculados ao termo ―Território‖. 

 

 
Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (http://lattes.cnpq.br/web/dgp). 

 

 Na comparação com a frequência de aparição de outros conceitos 

propriamente geográficos (SPOSITO, 2003; HAESBAERT, 2014, CAVALCANTI, 

1998), como espaço, espaço geográfico, lugar, região e paisagem, constata-se um 

dos indícios da tese do ―retorno do território‖. O ―Território‖ fica atrás apenas do 

termo ―Espaço‖ em quantidade de grupos de pesquisa em que o termo aparece no 

nome do grupo/linha de pesquisa/palavras-chaves das linhas de pesquisa, mas fica 

sensivelmente à frente de outros conceitos quando considerando a quantidade de 
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grupos nas Ciências humanas e na Geografia que o adotam. Nas ciências humanas, 

o conceito responde por 42,55% das menções na comparação com os demais e 

54,9% especificamente na Geografia (mais de metade do que a soma de todos os 

outros). Identifica-se, assim, um viés nitidamente geográfico na abordagem do 

conceito nas ciências. A Geografia responde, individualmente, por 38,2% das 

menções totais ao Território no Diretório de Grupo de Pesquisa/CNPq, enquanto 

essa especialização conceitual não atinge tão fortemente os outros conceitos, como 

Espaço (17,1%), Região (10,4%), Escala (16,7%), Lugar: 22,6%), exceto o Espaço 

geográfico, com 71,8% de menções geográficas (em que pese que aí o 

complemento associar o termo diretamente com sua área de conhecimento, 

restringindo-o). 

 Essa vinculação geográfica do Território e sua primazia no debate recente 

também pesa na comparação com conceitos mais gerais que também são 

explorados na Geografia (Figura 4), como ambiente, meio e natureza. Apesar de 

serem menos frequentes que ―meio‖ e ―ambiente‖, aparecem com mais frequência 

que o termo ―natureza‖. No comparativo dentro das áreas mais específicas de 

conhecimento, o território tem forte primazia nas ciências humanas (36,3%) e na 

Geografia (61,1%) no comparativo com os outros três conceitos mais gerais. Desse 

modo, o conceito passa também a adquirir um viés mais humanista nestes últimos 

anos, afastando-o do caráter naturalista dos primeiros tempos. 

 

Figura 4. Incidência dos principais conceitos geográficos em nomes dos grupos de 
pesquisa, linhas de pesquisa e palavras-chave das linhas de pesquisa do Diretório 

Grupos de Pesquisa CNPq. 
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Fonte: Diretório dos Grupos de pesquisa do CNPq. Acesso: http://lattes.cnpq.br/web/dgp. 

 
 

Quanto ao tempo de existência das menções vinculadas aos conceitos no 

banco de grupos de pesquisa, percebe-se que a ênfase ao território é mais forte na 

faixa de grupos de pesquisa criados entre 1 a 4 anos, com 57,3% das menções na 

área de Geografia (na comparação com outros conceitos), caindo nas demais faixas 

(5-9 anos: 48%; 10-14 anos: 55,1%; mais de 15 anos: 51,7%). Esse dado corrobora 

com outra informação advinda de estudo de Pós-doutorado de Fuini (2016), com 

dados do banco de teses/dissertações da Capes de 2011/2012, mostrando que o 

conceito de Território foi o segundo mais mobilizado18 (21%) em teses e 

dissertações da área de Geografia, ficando atrás apenas de Espaço (34%). 

 

4. Território em obras de referência 

No mesmo estudo, o autor demonstra que as obras mais citadas no site de 

pesquisa acadêmica Google acadêmico (https://scholar.google.com.br), quando 

usadas as palavras ―Território + Geografia + Brasil‖, advém de fins dos anos de 1980 

e 1990, sendo que das vinte mais citadas, dez foram produzidas na primeira década 

dos anos 2000, nove nos anos de 1990 e uma nos anos de 1980 (Quadro 2). 

Quadro 2. Obras mais citadas na ferramenta Google Acadêmico através das 

palavras-chave de pesquisa ―Território‖, ―Geografia‖ e ―Brasil‖ 

                                                           
18

 Esse termo mobilização se refere ao registro do termo no título, resumo e palavras-chave da tese ou 
dissertação. 

 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp
https://scholar.google.com.br/
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Classificação/ 
Características 

Obra (artigos em periódicos, capítulos de livros 
ou livro) 

Autor (es) N. de 
citações 

1 O mito da desterritorialização: do fim dos territórios 
à multiterritorialidade (2004) 

Rogério Haesbaert 1.838 

2 Território: sobre espaço e poder, autonomia e 
desenvolvimento. In: CASTRO, Iná E.; GOMES, 
Paulo C. C.; CORRÊA, Roberto L. Geografia: 
conceitos e temas. (1995)  

Marcelo Lopes de 
Souza 

1.263 

3 O retorno do território. In: SANTOS, M.; SOUZA, M. 
A. A., SILVEIRA, M. L. Território, Globalização e 
Fragmentação (1994). 

Milton Santos 945 

4 Territórios alternativos (2002) Rogério Haesbaert 705 

5 Abordagens e concepções de território (2007) Marcos A. Saquet 650 

6 MST- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-
Terra: formação e territorialização em São Paulo 
(1996) 

Bernardo Mançano 
Fernandes 

643 

7 Geografia, escola e construção do conhecimento 
(1998/2006) 

Lana de Souza 
Cavalcanti 

638 

8 Política de turismo e território (2000) Rita A. Cruz 577 

9 Território e história no Brasil (2002) Antônio Carlos 
Robert Moraes 

424 

10 A questão do território no Brasil (1995) Manuel Correia de 
Andrade 

401 

11 Brasil: uma nova potência regional na economia-
mundo (1990) 

Bertha Becker; 
Cláudio Egler 

313 

12 Geografia e política: território, escalas de ação e 
instituições (2005) 

Iná Elias Castro 294 

13 Estado e políticas territoriais no Brasil (1988) Wanderley Messias 
da Costa 

279 

14 Da desterritorialização à multiterritorialidade. 
Boletim Gaúcho de Geografia, v. 29, n.1, p. 11-24, 
jan.-jun. (2003).  

Rogério Haesbaert 276 

15 O dinheiro e o território. Geographia, UFF, v.1, n.1, 

p. 7-13. (1999) 
Milton Santos 255 

16 Questão agrária, conflitualidade e desenvolvimento 
territorial. (2004) 

Bernardo Mançano 
Fernandes  

242 

17 Movimentos socioterritoriais e movimentos 
socioespaciais, Revista NERA, n.6, v. 8, Unesp-P. 
Prudente, p. 24-34, jan.junho. (2005) 

Bernardo Mançano 
Fernandes 

226 

18 A desterritorialização: Entre as redes e os 
aglomerados de exclusão. In: CASTRO, I. E., et. al 
(org.) Geografia: Conceitos e temas. p. 165-206. 
(1995).  

Rogério Haesbaert 215 

19 Território e territorialidade. In: BRAGA, C.; 
MORELLI, G., LAGES, V. N. Territórios em 
movimento: cultura e identidade como estratégia de 
inserção competitiva.  (2004) 

Sarita Albagli 204 

20 O corpo da pátria: imaginação geográfica e política 

externa no Brasil (1808-1912) (1997) 
Demétrio Magnoli 202 

Fonte: Google acadêmico, 2017. Acesso em: https://scholar.google.com.br/. 

Das vinte obras mais citadas, Rogério Haesbaert, pesquisador e docente da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), aparece com 3.034 citações referentes à 

https://scholar.google.com.br/
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quatro obras (dois livros, um capítulo de livro e um artigo), Marcelo Lopes de Souza, 

com 1.263 em apenas uma obra (um capítulo de livro), Milton Santos com 1.200 

citações em duas obras (um capítulo de livro e um artigo) e Bernardo Mançano 

Fernandes, com 1.111 citações em três obras (um livro, um capítulo de livro e um 

artigo). Se fizermos uma correlação com dados anteriormente exibidos, essa 

popularidade de certas produções reforça o aspecto da concentração geográfica da 

produção territorial no Sudeste e a vinculação com a área de Geografia humana e 

Gestão do território. 

 

5. Considerações finais 

O presente artigo buscou construir um panorama da produção geográfica 

recente sobre o conceito de território, destacando seu momento de resgate e 

renovação que se dá nos anos de 1980, com a presença de autores como Milton 

Santos e Bertha Becker, a ressaltar a relevância do conceito e seus novos atributos 

explicativos. Desse modo, o Território passa a se colocar em uma transição, entre 

leituras que advogam a superação com a modernidade em direção à um novo 

formato e episteme conceitual, e outros que ponderam sobre a essa transição e 

seus riscos, afirmando que se trata mais de uma necessária repolitização do 

conceito (MORAES, 2000). 

Os dados anteriormente apresentados permitem perfazer uma primeira 

aproximação sobre o perfil da produção territorial brasileira, chegando-se à algumas 

conclusões sobre: a) a vinculação do interesse pelo conceito na produção 

acadêmica e grupos de pesquisa com a ciência geográfica, sobretudo à área de 

Geografia humana, com interesse maior na exploração do conceito nas subárea de 

gestão, ensino e geografia humana; b) a recenticidade dos grupos e da produção 

vinculada ao conceito (a maioria realizada nos últimos dez); c) a menção ao conceito 

de território nas ciências humanas e na Geografia recente tem sido superior à dos 

demais conceitos; d) certa concentração geográfica dos trabalhos e grupos 

vinculados ao Território na região Sudeste e instituições de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais; e) na produção de teses/dissertações e grupos de 

pesquisas as áreas com incidência de interesse pelo ―território‖ são aquelas em 
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constante contato com a Geografia, como Sociologia, Antropologia e Educação; e) 

obras mais consultadas e citadas abarcam amplo espectro de interesse na análise 

do território, oriundas dos principais centros de produção acadêmica sobre o 

território. 

No entanto, é possível confrontar algumas das premissas de pesquisa com 

outras informações, tais como: a) despontam outros centros de produção de saberes 

sobre o território, como o estado do Paraná, Minas Gerais e alguns polos do 

Nordeste, salientando a expansão dos Instituições de Ensino Superior (IES) públicas 

e privados nessas regiões e as especificidades que o conceito vai adquirir na 

aproximação com diferentes realidades regionais; b) outros conceitos/categorias 

mais amplos também tem grande incidência na produção acadêmica, como espaço 

e meio-ambiente; c) das obras mais citadas, dez delas foram produzidas entre os 

anos de 1980 e 1990, permitindo afirmar que a questão do ―resgate ou retorno‖ do 

território já não é temática das mais recente e as obras a tratar disso já 

apresentaram um certo tempo de circulação e permitiram certas atualizações e 

revisões dos próprios autores. 

 Outrossim, os dados analisados em teses/dissertações de sistematização e 

nas estatísticas de teses/dissertações do banco de dados da CAPES e das 

informações dos grupos de pesquisa do CNPq permitem apresentar uma produção 

recente cada vez mais numerosa sobre o conceito, indicador de seu alto interesse e 

popularização e polissemia, sua identificação com a Geografia e sua área humana e 

a pluralidade temática, ressaltando seu caráter contemporâneo multidimensional. 

Certos centros de produção concentram a difusão desse saber, haja vista o rol de 

instituições públicas e orientações vinculadas ao conceito, mas esse interesse tem 

se espraiado a outros estados e centros além do eixo Sudeste-São Paulo. As obras 

mais citadas, ao mesmo tempo em que consolidam um pensar sobre o território e 

um corpo de pensadores e autores que lhe dão base no entendimento das relações 

de poder e sobre a própria história do pensamento geográfico, também popularizam 

determinadas ideias e concepções a se colocarem automaticamente como 

referências, ocultando toda uma tradição teórico-filosófica e científica de abordagem 

do conceito que antecede os anos de 1970/1980. 
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Saber mais sobre o Território na produção geográfica brasileira requer 

analisar o presente com vistas ao passado e, nos escombros da arqueologia do 

saber pretérito trazer à tona indicadores e compreensões que podem ainda hoje ser 

úteis, auxiliando na explicação sobre os porquês das críticas e possíveis superações 

paradigmáticas. 
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DIMENSÕES FORMATIVAS DO MST: O MOVIMENTO SOCIAL COMO 

SUJEITO EDUCATIVO NA ESCOLA DE ACAMPAMENTO 

Janaine Zdebski da Silva – UFRB – janaine@ufrb.edu.br 
 

Fernando José Martins – UNIOESTE – fernandopedagogia2000@yahoo.com.br 

 

Resumo: Este trabalho de abordagem qualitativa, com objetivos exploratórios e de caráter 
bibliográfico e documental tem por objetivo problematizar como o MST vem se constituindo como 
sujeito educativo e incidindo sobre a intencionalidade formativa das escolas de acampamento, 
conhecidas como Escolas Itinerantes. Evidenciamos que a intencionalidade formativa do Movimento 
se evidencia nas Escolas Itinerantes nos seus aspectos organizativos, políticos e pedagógicos 
atrelado a perspectiva do coletivo a partir de contradições, desafios e potencialidades. Ao 
entendermos o MST como sujeito educativo que possui determinada forma organizativa conectada ao 
projeto de classe, indicamos a possibilidade de contribuir com as reflexões e aproximações de 
diferentes povos que tem em comum a luta contra a opressão e a perspectiva de dias melhores para 
a classe trabalhadora, a partir da superação do capitalismo. 

Resumen: Este trabajo de abordaje cualitativo, con objetivos exploratorios y de carácter bibliográfico 
y documental tiene por objetivo problematizar como el MST se viene constituyendo como sujeto 
educativo e incidiendo sobre la intencionalidad formativa de las escuelas de campamento, conocidas 
como Escuelas Itinerantes. Evidenciamos que la intencionalidad formativa del Movimiento se 
evidencia en las Escuelas Itinerantes en sus aspectos organizativos, políticos y pedagógicos 
vinculados a la perspectiva del colectivo a partir de contradicciones, desafíos y potencialidades. Al 
entender el MST como sujeto educativo que posee determinada forma organizativa conectada al 
proyecto de clase, indicamos la posibilidad de contribuir con las reflexiones y aproximaciones de 
diferentes pueblos que tienen en común la lucha contra la opresión y la perspectiva de días mejores 
para la clase trabajadora a partir de la superación del capitalismo. 

 

1. Introdução 

Este trabalho se vincula as leituras e discussões estabelecidas no 

componente curricular Educação e Movimentos Sociais na América Latina do 

Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná. As reflexões vinculadas ao componente nos 

possibilitaram estabelecer o diálogo com os estudos que temos feito junto ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. 

Entendemos que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra vem 

lutando veementemente contra o capitalismo e sua violência aos povos do campo na 

América Latina. Neste sentido, como o próprio Movimento aponta em suas palavras 

de ordem ―O sangue indígena também é sangue Sem Terra‖, destacamos a 

mailto:janaine@ufrb.edu.br
mailto:fernandopedagogia2000@yahoo.com.br
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importância de aproximar os estudos e debates sobre os povos originários e o MST 

que se constitui o maior movimento social da América Latina.  

Neste trabalho temos o objetivo de problematizar como o Movimento vem se 

constituindo como sujeito educativo e incidindo sobre a intencionalidade formativa 

das escolas de acampamento, conhecidas como Escolas Itinerantes, com o intuito 

de contribuir com as reflexões e aproximações de diferentes povos que tem em 

comum a luta contra a opressão e a perspectiva de dias melhores. 

2. Metodologia e materiais 

Este texto se vincula a pesquisa de abordagem qualitativa, onde trabalhamos 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que 

correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos (MINAYO, 2001). Temos objetivos exploratórios, sendo uma pesquisa de 

caráter bibliográfico e documental, onde nos utilizamos de livros, artigos, 

dissertações, teses e documentos internos das Escolas Itinerantes. 

Para dar conta do objetivo que orientou a escrita organizamos o texto a partir 

de uma apresentação sobre o MST caracterizando-o como sujeito educativo, 

discutindo posteriormente a forma organizativa do Movimento e algumas de suas 

dimensões formativas para posteriormente analisarmos aspectos da organicidade do 

Movimento presentes na Escola Itinerante. Nas Considerações Finais retomamos as 

principais questões que perpassaram o trabalho, bem como a perspectiva de projeto 

unitário entre os diferentes povos e trabalhadores da América Latina.  

3. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: sujeito educativo 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se constitui como o maior 

movimento social popular da América Latina. Dentre as bandeiras norteadoras das 

suas ações do - MST estão à luta pela terra e pela Reforma Agrária como objetivos 

imediatos, aliados à luta pelo socialismo como objetivo estratégico, três bandeiras 

centrais que expressam a sua orientação política19, nitidamente vinculada as 

bandeiras de vida digna dos povos originários da América Latina.  

                                                           
19

 De acordo com os Objetivos do MST disponíveis na página eletrônica do Movimento: http://www.mst.org.br/.  

http://www.mst.org.br/
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Dando materialidade a sua concepção de mundo e orientação política, o MST 

se configura como sujeito educativo. Concordamos com Caldart ao afirmar que:  

O MST tem uma pedagogia, quer dizer, tem uma práxis (prática 

e teoria combinadas) de como se educam as pessoas, de como 

se faz a formação humana. A Pedagogia do Movimento Sem 

Terra é o jeito através do qual o Movimento vem, 

historicamente, formando o sujeito social de nome Sem Terra, 

e educando no dia a dia as pessoas que dele fazem parte. E o 

princípio educativo principal desta pedagogia é o próprio 

movimento. (CALDART, 2004, p. 51-52).  

Nestes trinta e quatro anos de existência, ao colocar em evidência a luta de 

classes no campo brasileiro por meio de suas diferentes formas de luta, o MST 

escancara a intrínseca relação entre a questão agrária e a questão social, tão 

latente para analisarmos os povos latino-americanos. Neste sentido, busca 

denunciar o caráter classístico das relações sociais pautadas nos valores 

capitalistas, ao mesmo tempo que constrói, por meio da contradição o cultivo de 

valores pautados na solidariedade, no companheirismo, humildade e coletividade, 

dentre outros.   

O processo de ocupação da terra se dá aliado ao processo de luta pela 

escola, desde a constituição das primeiras ocupações do MST a educação escolar 

se coloca como necessidade primordial.  

Dentre as experiências escolares que se constituem vinculadas ao MST, 

destacamos a experiência da Escola Itinerante20.  

 

As escolas itinerantes se caracterizam pelo seu forte vínculo com a 

Reforma Agrária. A escola nos acampamentos é uma ferramenta de 

luta, fator mobilizador de famílias para participar da ocupação, para 

permanecer nos acampamentos e no campo pedagógico, ela é 

sementeira da escola que estamos construindo. De certa forma, a 

escola itinerante é uma antecipação da escola do assentamento, nos 

seus aspectos organizativos, políticos e pedagógicos (MST, 2006, p. 

140). 

                                                           
20

 A Escola Itinerante carrega esse nome devido a sua característica de movimentar-se, de ir junto 
com as famílias acampadas nas marchas e mobilizações das lutas do MST, essa foi a condição 
material possível de se construir e manter uma escola que atendesse aos acampados, uma escola 
em movimento, que não interrompe as aulas nos períodos de itinerância das famílias e participa das 
ações do Movimento.  
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Por estar no espaço do acampamento e vinculada ao MST ela pode assumir 

características específicas. Este espaço ao qual a Itinerante se vincula pode 

favorecer a construção de relações sociais que visam se contrapor às relações 

sociais hegemônicas, pautadas no individualismo e competitividade, dentre outros, o 

que pode possibilitar a construção de uma escola sob outras bases, pautadas na 

cooperação e coletividade. Isso ―[...] não quer dizer, em hipótese alguma, que 

‗naturalmente‘ por estar no acampamento a escola será melhor, que esta nova forma 

vai surgindo. Se não houver um longo trabalho, muito estudo e ação (coletivos), 

ficamos na mesma‖ (DALMAGRO, 2010b, p. 120). 

Uma das formas de internacionalizar o processo formativo da escola aliado a 

luta do Movimento é a partir da incorporação dos princípios do Movimento social 

pela escola. Isso se evidencia por meio da incorporação via escola de 

organismos/instâncias e práticas organizativas desde a organização local do 

acampamento e do MST. Neste trabalho buscaremos apresentar e analisar algumas 

destas práticas em construção em diferentes espaços, destacamos que atualmente 

o estado do Paraná conta com doze Escolas Itinerantes. 

3.1  A forma organizativa do MST e algumas de suas dimensões formativas  

―Constatamos que os avanços da escola estão diretamente ligados ao avanço da 

organização do acampamento. Onde o acampamento está bem organizado, esta 

organização se reflete na escola‖ (MST, 2006, p. 1). 

O acampamento do MST tem por característica, ser organizado em setores e 

instâncias que se constituem em espaços de decisão coletiva e envolvem todas as 

dimensões da vida no acampamento: saúde, escola, disciplina, produção, etc. Esta 

forma de organização21 exemplifica o Princípio da Direção Coletiva do MST22. Um 

                                                           
21

 Essa forma de organização que apresentamos como sendo característica do acampamento também está 

presente nos assentamentos e em outros espaços organizados pelo MST, já que esta forma organizativa é 
quase sempre presente nas atividades do MST. 
 
22

 Os princípios do MST aos quais fazemos referência são: direção coletiva, divisão de tarefas, estudo, formação 
de quadros, luta de massas, vinculação com a base (STEDILE; FERNANDES, 2005) planejamento, disciplina 
consciente e processos de avaliação (PIZETTA, 2000). Princípios, que não se esgotam nesta listagem e que 
também não são pensados de forma separada e fragmentada, mas apontam na mesma direção, estão 
vinculados a objetivos mais amplos de organização do Movimento e de formação de seus militantes visando a 
transformação social. 
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dos documentos dos Setores de Produção, Cooperação, Meio Ambiente e do Setor 

de Formação afirma que, desde o início do Movimento, 

[...] tínhamos como certo que não podíamos ter um presidente e que 

a direção deveria ser exercida de forma coletiva por um grupo de 

dirigentes. Estes, após serem escolhidos nos encontros, deveriam 

dividir entre si as tarefas.  

Acontece que o Movimento cresceu e o conteúdo do princípio da 

―Direção Coletiva‖ ficou insuficiente. Logo, mesmo que não tenhamos 

um presidente que decide tudo, mas se um grupo concentra as 

decisões, significa que a grande maioria dos membros que 

pertencem ao Movimento ficam de fora das discussões e muitas 

vezes não sabem o que está acontecendo, como se não fizessem 

parte desta organização. 

Desta forma percebemos que a única forma de termos de fato uma 

direção coletiva é se as famílias assentadas e acampadas estiverem 

organizadas em núcleos e possam discutir os problemas enviando 

sugestões para a direção (MST, 2005a, p. 82). 

 

O núcleo pelo qual as famílias se organizam é chamado de Núcleo de Base, e 

não deve ser entendido apenas como uma estrutura formal, mas um coletivo de 

famílias que existe para possibilitar e ampliar a gestão democrática. É um espaço de 

construção da participação e do poder popular, em que se ―[...] analisa as 

demandas, elabora e aprofunda as propostas, participa de elaboração e 

implementação‖ de estratégias (MST, 2008, p. 63). 

Outro princípio organizativo do MST que interfere na organização do 

acampamento e da Escola Itinerante é o princípio da divisão de tarefas. Este 

princípio aponta que todos devem assumir sua parte na aplicação das tarefas 

definidas, valorizando a participação e evitando a centralização, em que ―[...] a 

decisão é coletiva, mas a responsabilidade é individual‖ (MST, 2008, p. 65). A 

divisão de tarefas permite que as pessoas, ao assumirem responsabilidades 

específicas, se tornem parte deste todo, que é o Movimento, e também possibilita 

que a organização cresça na medida em que cada um contribui de acordo com sua 

formação profissional e pessoal. 

Além dos Núcleos de Base, 
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As famílias também se organizam por setores para encaminharem 

tarefas específicas. Setores como Produção, Saúde, Gênero, 

Comunicação, Educação, Juventude, Finanças, Direitos Humanos, 

[...], [Estes setores] são organizados desde o nível local até 

nacionalmente, de acordo com a necessidade e a demanda de cada 

assentamento, acampamento ou estado (MST, 2009a, p. 1).  

 

Os setores são espaços de atuação dos militantes para planejamento e 

execução de trabalhos vinculados a cada área.  Eles foram criados na medida em 

que o MST foi crescendo e passaram a demandar um maior número de pessoas 

com conhecimentos específicos, de acordo com a exigência de cada setor. 

Esta forma organizativa que o Movimento assume prezando os espaços de 

organização coletivos possibilita ampliar a participação e formação de militantes em 

nível local e articular e organizar, em nível nacional, os diversos processos de luta 

localizados. 

Entendemos que o conceito chave que perpassa a ação dos militantes, que 

está presente desde os princípios e as estruturas organizativas, e que nos ajuda a 

entender as relações que se passam na dinâmica organizativa do Movimento, é o 

conceito de organicidade, usado para definir a relação entre cada um (sujeito) e as 

partes do todo (Movimento). A organicidade 

 

É a dinâmica que possibilita a existência do Movimento enquanto 
organização social [...] Para construir a organicidade se faz 
necessário: ampliar a participação, elevar o nível de consciência, 
formar militantes, com o objetivo de envolver, de forma consciente, o 
conjunto das pessoas pertencentes ao Movimento em suas 
discussões, ações e decisões. A organicidade existe quando todos 
se envolvem na tomada de decisões e ações de maneira consciente 
e crescentemente participativa (MST; SEED, 2009a, p. 25). 

 

No Movimento, a organicidade é o elemento fundamental para que as bases 

possam participar. É a relação que deve ter uma parte com a outra da mesma 

organização, em que a organização coletiva é o elemento central. Neste sentido, 

concordamos com a compreensão de Caldart (2004) acerca da organicidade: 

A expressão organicidade indica no Movimento o processo através 

do qual uma determinada idéia ou tomada de decisão consegue 

percorrer de forma ágil e sincronizada o conjunto das instâncias que 
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constituem a organização, desde o núcleo de base de cada 

acampamento e assentamento até a direção nacional do MST, em 

uma combinação permanente de movimentos ascendentes e 

descendentes capazes de garantir a participação efetiva de todos na 

condução da luta em suas diversas dimensões (CALDART, 2004, p. 

252). 

 

A luta de classes vinculada à perspectiva do coletivo é uma questão central 

do MST, que se expressa desde as formas de organização da luta, da gestão do 

Movimento, do que chamam organicidade até a proposta de educação, que tem em 

vista a formação de um homem cujas referências políticas, morais, éticas sejam 

opostas da meritocracia liberal. 

Segundo Caldart 

 

[...] a construção da organicidade é considerada uma tarefa 

fundamental em cada um dos setores, instâncias ou frentes de 

atuação. Um desafio que é permanente, dada a progressiva 

complexidade de uma estrutura organizativa de caráter nacional e 

popular, e que contradiz em sua lógica a tradição cultural de 

isolamento, de não participação política (CALDART, 2004, p. 253). 

 

Assim, conforme Caldart (2004), o Movimento se configura como sujeito 

educativo, é pedagógico e educa na perspectiva da luta que, ao estabelecer novas 

relações sociais, produz novos seres sociais, como resultado de relações que 

passam a se estabelecer ao largo da lógica meritocrática e de mercado, e são, ao 

contrário daquela, fortemente marcadas pela cooperação e pela coletividade, 

possibilitando formar, assim, novos sujeitos, e construir novos valores e projetos 

contrários a lógica capitalista que toma continente latino-amerciano a partir do 

desenvolvimento deste modo de produção. 

3.2 O MST e sua organicidade: aspectos presentes na Escola Itinerante 

 

A Escola Itinerante que ora apresentamos “[...] não existe em nenhum lugar na sua 

totalidade, mas os seus principais aspectos estão presentes e em funcionamento em muitos 

lugares”. (MST, 1999, p. 199) 
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A organicidade é, ao mesmo tempo, um método de organização e um espaço 

formativo próprio do MST e se desenvolve em suas instâncias de organização. 

Portanto, como vimos, desenvolve-se também no acampamento, e por isso acaba 

incidindo na Escola Itinerante, na sua forma de se fazer escola, de organizar o 

trabalho pedagógico, a gestão escolar, etc.  

Esta organicidade se pauta na coletividade, desta forma, está na direção 

contrária da lógica capitalista hegemônica que prima pelo individualismo. Na escola, 

estas práticas coletivas acabam construindo uma nova configuração das práticas 

escolares. Buscaremos apontar algumas destas relações que incidem e orientam as 

práticas escolares. 

A Itinerante articula o funcionamento da escola aos instrumentos de luta do 

Movimento, como acontece, por exemplo, durante a itinerância da escola nas 

marchas e mobilizações. A escola se vincula à organização do acampamento, às 

suas instâncias de decisão. 

De acordo com Mariano 

 

A Escola Itinerante insere-se como instrumento educativo na 

estrutura orgânica do acampamento, num movimento pedagógico e 

interativo constante entre escola e acampamento e, nestes três 

grandes espaços [NBs, Setores e Brigadas], perpassam discussões 

em relação ao tema gerador, conteúdos e práticas educativas 

inerentes à escola. Esse movimento induz a comunidade aos 

exercícios de avaliação e de proposição dos rumos a serem tomados 

na escola e no acampamento. (MARIANO, 2008, p. 26). 

 

Na organização interna das turmas, pode-se visualizar, em menor escala, a 

reprodução da forma organizativa do Movimento em consonância com os Princípios 

do MST. Sublinhamos que a existência desta organização no interior da escola pode 

se dar de maneira mais ou menos complexa, dependendo da organização do 

acampamento ao qual pertence. Isabela Camini (2009), em seu livro Escola 

Itinerante na fronteira de uma nova escola, traz um excerto de um texto interno da 

Escola Itinerante Zumbi dos Palmares, que demonstra como se constitui esta 

organização na escola: 
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A organização de base, na Escola, são os núcleos de base. São os 

educandos de cada sala de aula (Coletivo de Educandos) que devem 

ser desafiados a se auto-organizar. Após se conhecerem e levantar 

critérios, se distribuem em núcleos de base, tendo cinco a sete 

participantes em cada um. É fundamental que todos estejam em um 

dos núcleos de base. Cada núcleo escolhe um nome de um lutador 

ou lutadora para dar nome ao NB e um menino e uma menina para 

serem os coordenadores do núcleo. Estes que terão a função de 

coordenar em vista da participação de todos e de representação nas 

demais instâncias, jamais devem agir como se fossem donos ou 

presidentes dos seus núcleos (Documento Interno da Escola 

Itinerante Zumbi dos Palmares, apud, CAMINI, 2009, p. 229). 

 

Assim como no acampamento, os núcleos de educandos também fazem 

reuniões, em que discutem questões como as normas da escola, a limpeza, a 

rotatividade de Núcleos de Base – NBs para auxiliar na entrega da merenda, no 

embelezamento dos espaços coletivos, na horta escolar, na conversa sobre o 

comportamento dos educandos e nas proposições de como melhorar o ambiente 

escolar. As discussões mais importantes, ou as quais cabem ser mais amplamente 

discutidas, são levadas para a coordenação da escola. O NB também se reúne 

durante as aulas para estudos em grupo, o que ajuda no aprendizado e na 

realização das tarefas escolares. 

Esta maneira de pensar e organizar a escola visa se contrapor à estrutura de 

poder, muitas vezes presente nas escolas, onde uns comandam e os outros se 

submetem, e suas decorrências formativas: a passividade, acriticidade e ausência  

de participação nos rumos da escola (DALMAGRO, 2010a, p. 89). Esta forma de 

gestão da escola visa assegurar espaços de organização e participação dos 

educandos, que desde cedo assumem responsabilidades e vão se inserindo na 

organização coletiva.  

Nesta configuração escolar não apenas o conhecimento é primordial, mas 

também a vivência de novas relações sociais no interior deste espaço, uma outra 

célula organizativa tem se construído pautada nos princípios do MST, bem como nas 

experiências da Pedagogia Socialista Soviética. A constituição de Núcleos Setoriais 

como células organizativas que se caracterizam pela composição de grupos de 

estudantes em grupos de diferentes turmas, auto-organizados com tarefas 
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específicas em cada setor da escola, o que tem se mostrado bastante 

enriquecedora. 

Evidencia-se a constituição dos núcleos setoriais nas Escolas Itinerantes 

Memória, Cultura e Comunicação, Apoio ao ensino, Finanças e Estrutura, 

Embelezamento, Saúde e Bem – Estar e Agrícola. Os Núcleos Setoriais como 

células organizativas da escola objetivando 

[...] acionar dimensões da formação dos estudantes em, pelo menos, 

três dimensões: primeiro, a inserção sistemática na participação 

política da vida escolar, contribuindo nas tomadas de decisões e no 

rumo da escola; segundo, ambiente em que exercitam a organização 

coletiva a partir do objeto específico de trabalho do núcleo setorial; e o 

terceiro é a apropriação dos fundamentos científicos do objeto de 

trabalho exercitado ou a ser exercitado. (LEITE, 2017, p. 208-209).  

Outro elemento que cabe ser ressaltado é o acompanhamento pedagógico às 

escolas, que se constitui como 

[...] um espaço-tempo em que se realiza o trabalho de mediação 

pedagógica entre educadores, coordenação pedagógica, direção, 

conselho escolar, assessorias e o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra, tanto nos momentos de formação como nos 

momentos do cotidiano escolar (COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO 

IRACI SALETE STROZAK, 2009, p.56). 

Esse acompanhamento vem se realizando no Paraná, prioritariamente nas 

Escolas Itinerantes e na Escola-Base. O Boletim da Educação n. 8, ―Pedagogia do 

Movimento Sem Terra: acompanhamento às escolas”, assim apresenta esta tarefa: 

O acompanhamento às escolas dos assentamentos e 

acampamentos é uma tarefa de origem do Setor de educação do 

MST. Acompanhamento político e organizativo, e acompanhamento 

pedagógico para garantir que as escolas não percam o vínculo com o 

Movimento, e realizem um projeto educativo coerente com a 

realidade dos Sem Terra, e com os valores construídos em sua 

organização (MST, 2001, p. 245). 

Entendemos que este espaço tem importância notória porque expressa a 

autonomia do Movimento na orientação pedagógica da escola. É um momento de 

formação caracterizado pelo acompanhamento das escolas realizado pelos 

assessores/militantes do Setor de Educação (estadual ou nacional), com maior 
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experiência e caminhada na educação do Movimento.  São feitas visitas periódicas 

visando potencializar o trabalho pedagógico realizado em consonância com a 

proposta do Movimento.  

Estas visitas23 se dão durante todo o ano escolar, inclusive nos planejamentos 

coletivos, nas semanas pedagógicas e, mais individualmente, a partir da observação 

nas turmas. Juntamente com a coordenação e com a direção da escola, o 

acompanhamento pedagógico também tem por função dar unidade no trabalho 

desenvolvido na escola, pois, um dos maiores problemas nas Itinerantes é a 

rotatividade dos educadores, o que acaba dificultando a continuidade do trabalho. 

4. Considerações Finais  

Como pode-se observar, a partir das características que assume, a Itinerante 

acaba mexendo com a postura dos educadores, dos educandos e da comunidade 

acampada. Neste sentido, reiteramos a afirmação anterior, que a EI pode assumir 

características específicas, por estar no acampamento e vinculada ao MST, e que 

essas características podem ser visualizadas no aspecto organizativo, político e 

pedagógico.  

Apontamos que no aspecto organizativo, as características específicas da 

Escola Itinerante se dão pela vinculação com a Escola-Base, pela organização da 

escola através dos Tempos Educativos e pela auto-organização dos educandos, 

organizados em NB‘s e equipes de trabalho, que também se vinculam como sujeitos 

Sem Terrinha na luta política e social.  

No aspecto pedagógico, destacamos o planejamento do Coletivo de 

Educadores, a avaliação que possibilite um registro mais qualitativo do que 

quantitativo, que preze pela participação mais efetiva dos educandos e educadores 

durante todo o processo, mudanças na relação educador/educando e no processo 

de gestão da escola. O acompanhamento pedagógico feito pelo Movimento visando 

qualificar as práticas escolares de acordo com sua proposta, expressando certa 

autonomia pedagógica, ganha destaque. 

No aspecto político, sublinhamos a perspectiva do coletivo, que prima por 

espaços de participação coletiva, na vinculação com a organização do Movimento e 
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 Informações obtidas junto ao Setor de Educação do MST/PR em dezembro de 2012. 
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suas lutas pela terra, pelas melhores condições de vida e pela transformação social, 

construindo novos valores. Ressaltamos também, no aspecto político, a orientação 

de classe, pois há o entendimento de que a luta que se faz não é apenas pela terra 

ou pela escola, mas estas são expressões da luta de classes. 

Neste sentido, concordamos com Dalmagro (2010a, p. 270) ao afirmar que a 

potencialidade da escola no MST está na compreensão da necessidade de mudar a 

escola de maneira articulada às mudanças estruturais na sociedade.     

Entendemos que a Escola Itinerante, vem se mostrando um importante 

espaço que possibilita reflexões sobre a resistência e enfrentamento às relações 

sociais e econômicas que sustentam e dão fôlego ao modo de produção capitalista. 

Ao mesmo tempo em que às questiona, o Movimento busca construir outras 

relações sociais e econômicas pautadas, sobretudo, em práticas coletivistas aliadas 

à sua orientação de classe.  

A possibilidade de refletir sobre o maior movimento social popular da América 

Latina e de sua experiência escolar, ambos na perspectiva contra hegemônica se 

coloca na ordem do dia quando pensamos na necessária unidade entre os oprimidos 

da América Latina.  Se debruçar sobre o que o MST produz e constrói em termos de 

negação do capitalismo e sua lógica opressora e desumana é fundamental para 

avançarmos na luta coletiva pela garantia do direito à vida digna aos povos 

originários e aos trabalhadores em geral, que tem em comum a luta contra o atual 

estado das coisas. 

Continente de revoluções e de contra-revoluções, a América Latina padece de pensamentos 

estratégicos que orientem processos políticos tão ricos e diversificados, à altura dos desafios que 

enfrenta (SADER, p. 93, 2009). 
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RESUMO: O texto apresenta uma análise das narrativas que contam a história da colonização de 

Campo Mourão (1900-1960) em quatro propostas de perspectivas. Foram estudados artigos, 

dissertações, teses e obras de autores locais. Foi feita uma análise comparativa dessa bibliografia 

para verificar as possíveis controvérsias interpretativas sobre a história dessa colonização.  Realizada 

a comparação constatei que houve uma interpretação distinta dessa história que se enveredou para 

uma proposta de divisão em quatro perspectivas de macro análise. A primeira perspectiva remete-se 

aos geógrafos das décadas de 1950 a 1980 que afirmam que a colonização foi um momento 

importante para a evolução econômica e social da região. A segunda apresenta o estudo de 

geógrafos das décadas de 2000 a 2010 que concluem que a colonização trouxe problemas sociais e 

ambientais graves para a região. A terceira desenvolvida por um historiador e um antropólogo segue 

o entendimento da segunda, porém se preocupa em mostrar que os índios e caboclos não foram 

apenas vítimas da colonização, mas também sujeitos históricos. A quarta apresentada por obras da 

bibliografia local (1975 a 2010), segue a primeira, porém não enfatiza a necessidade de substituição 

do índio e do caboclo pelo migrante para que haja essa evolução. Concluo que as diferentes 

perspectivas da história dessa colonização estão relacionadas ao tempo da construção dessas 

narrativas, mas, muito mais, entrelaçadas ao lugar social e cultural de sua produção.   

Palavras-chave: Colonização; Campo Mourão; Narrativas; Perspectivas. 

 

ABSTRACT: The text presents an analysis of the narratives that tell the history of the colonization of 

Campo Mourão (1900-1960) in four perspectives proposals. Articles, dissertations, theses and works 

by local authors were studied. A comparative analysis of this bibliography was made to verify possible 

interpretative controversies about the history of this colonization. After the comparison was made I 

noticed that there was a distinct interpretation of this history that was applied to a proposal of division 

into four perspectives of macro analysis. The first perspective refers to the geographers from the 

1950s to the 1980s who affirm that colonization was an important moment for the economic and social 

evolution of the region. The second presents the study of geographers from the decades of 2000 to 

2010 who conclude that colonization has brought serious social and environmental problems to the 

region. The third developed by a historian and an anthropologist follows the understanding of the 

second, but is concerned to show that the Indians and caboclos were not only victims of colonization 

but also historical subjects. The fourth one, presented by works of the local literature (1975 to 2010), 

follows the first, but does not emphasize the need for the replacement of the Indian and the caboclo by 

the migrant in order for such evolution to take place. I conclude that the different perspectives of the 

history of this colonization are related to the time of the construction of these narratives, but, much 

more, intertwined with the social and cultural place of its production. 

Keywords: Colonization; Campo Mourao; Narratives; Perspectives. 
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1. Introdução 

O objetivo deste texto é apresentar os resultados alcançados da análise de 

narrativas que contam sobre a história da colonização da região de Campo Mourão 

(1900-1960). Foram estudadas grande parte da bibliografia local, artigos, 

dissertações, teses e obras historiográficas que discorrem sobre a temática. Primeiro 

enfoque que me propus foi de verificar como cada autor apresentou as etapas da 

colonização de Campo Mourão, para depois direcionar-me a análise das 

controvérsias interpretativas. Ela me permitiu a sugestão de divisão do processo de 

colonização da região de Campo Mourão em quatro perspectivas de macro análises 

distintas. Porém, em relação à periodização e as etapas da colonização foi 

construído certo consenso interpretativo entre os autores. 

2. Metodologia 

Iniciei a análise pela leitura e fichamento dos artigos e textos da década de 

1950 a 1980, depois pelas dissertações e teses da década de 2000 a 2010, por fim 

pela bibliografia local, de 1975 a 2010. Segui uma leitura de ordem cronológica de 

sua produção. Conforme avançava na leitura percebi que as etapas da colonização 

e da sua classificação não apresentavam grandes diferenças, ao passo que as 

interpretações sobre a colonização da região de Campo Mourão recebiam diferentes 

abordagens interpretativas.  

Em relação às etapas observei como elas eram dividas temporalmente e 

quais os critérios utilizados para a classificação dessas etapas e constatei que 

seguiam praticamente a mesma proposta de divisão. Em virtude de não haver 

grande diferença no entendimento das etapas e da classificação da colonização, 

detive-me em esboçar quais e como as controvérsias interpretativas são 

apresentadas.  

O primeiro grupo é composto pelos geógrafos como Lysia M. C Bernardes 

(1952; 1953) e Odah R. G. Costa (1976), geógrafos.  O segundo grupo também 

composto por geógrafos como Antonio N. Hespanhol (1990), Sara M. P. Soriano 

(2002), Gisele R. Onofre (2005; 2011) , Ivanete P. M. da Silva (2008), Áurea A. V. de 

Andrade (2013) e Edson N. Yokoo (2013). No terceiro grupo enquadram-se 
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principalmente os historiadores como Lúcio T. Mota (2008; 1994) e Ely B. de 

Carvalho (2008).  No quarto grupo encontram-se advogados, jornalistas, uma 

pedagoga/teóloga e um historiador.  

Ao encaminhar a análise observei que a primeira perspectiva que se baseia 

em artigos de geógrafos das décadas de 1950 a 1980 tende a tratar a colonização 

dirigida pós-1940 como momento importante de desenvolvimento econômico, 

agrícola e estrutural para a região, de civilização para os índios, os caboclos e os 

migrantes que ali viviam. Era também o momento do Estado atuar para superar o 

problema do vazio demográfico em que se encontrava a região, ou seja, naquele 

momento, os geógrafos justificam e cobram a ação do Estado na ocupação daquele 

espaço. Há, portanto no passado dessa história um momento de progresso e 

modernização que deve ser conhecido e anunciado.  

A segunda perspectiva que tem como fonte dissertações e teses de geógrafos 

da década de 2000/2010 tende a denunciar a colonização dirigida. São textos que 

narram o momento da ascensão do capitalismo, do desenvolvimento econômico e 

estrutural, porém que gerou graves problemas sociais e ambientais para a 

população da região. Os índios, os caboclos e os migrantes pobres não se 

beneficiaram e sim foram vítimas desse progresso e processo civilizatório. 

A terceira perspectiva, que tem como fonte uma tese do historiador Carvalho 

e as obras de Mota, discorda da primeira e concorda em partes com a segunda 

perspectiva. Eles tendem a denuncia, como na segunda, dos problemas sociais que 

a comercialização da terra e o desflorestamento trouxeram à região e do processo 

de perca de terras pelos índios, caboclos e migrantes pobres com a infiltração do 

capitalismo e modernização do sertão. No entanto, há uma diferença fundamental 

em relação à segunda. Nesta segunda eles não consideram os índios e os posseiros 

apenas como vítimas da colonização modernizante e capitalista, mas devem ser 

compreendidos como sujeitos que não só resistiram, mas lutaram e negociaram com 

o proprietário e o próprio Estado pelo direito à posse de sua terra.  

Quando analisei as leituras da historiografia local (1975 a 2010) percebi que 

ela tende a se assemelhar muito com a perspectiva das narrativas dos geógrafos da 

década de 1950 a 1980. Os autores locais também tratam a colonização como uma 

importante fase de emancipação, de desenvolvimento, de progresso, de civilização e 
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de modernização da região.  Um passado que deve ser conhecido e glorificado, 

porque graças a esse tipo de colonização que Campo Mourão e região se 

desenvolveram. Um passado que deve ser relembrado, anunciado e constantemente 

rememorado as gerações do presente e do futuro. As obras locais justificam e 

enaltecem os migrantes e não propõem uma solução para o problema do vazio 

demográfico da região. Não afirmam que os índios e caboclos devem ser 

simplesmente substituídos pelos migrantes, a produção das obras possui uma 

relação mais direta com o poder público local, pretendem enaltecer o passado e não 

propor e justificar os encaminhamentos racionais e modernizantes da colonização da 

região na década de 1940. 

A produção local se inicia na década de 1970 e se prolonga até os dias de 

hoje. Porém, a maioria das produções é da década de 1990 em diante. Analisei em 

torno de 10 obras locais. O que chama atenção é a diversidade de formação 

profissional desses autores, pois foram escritas por advogados, jornalistas, uma 

pedagoga/teóloga e um historiador. Há uma produção de textos de iniciativa privada, 

mas na sua maioria foi financiada pela Prefeitura local e seus órgãos.   

  

3. Resultados da pesquisa 

Para chegar a essa proposta de divisão de perspectivas apresentadas 

anteriormente, tive que problematizar algumas temáticas mais específicas. Como já 

foi dito, ao tratar das etapas da classificação e periodização do que foi a colonização 

espontânea e dirigida na região os autores praticamente se posicionam de forma 

idêntica.  Porém, algumas temáticas mais específicas nem sempre são abordadas 

de forma semelhante. Essas discrepâncias que me fez enveredar para uma proposta 

de divisão das perspectivas já apresentadas. 

Dentre essas especificidades destacam-se a diferença entre: colonização 

espontânea versus colonização dirigida; o caos versus a racionalidade; a prática da 

coivara e do semi-nomadismo dos caboclos versus agricultura moderna; a evolução 

versus o primitivismo; a posse versus a distribuição democrática de terras na região; 

a confusão versus a ordem; o sertão versus a modernização; o desenvolvimento 

econômico como problema ou solução ambiental e social; o índio, o posseiro e o 
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lavrador pobre na história da colonização como vítima e/ou sujeito; o processo de 

desterritorialização ou territorialização, ocupação ou reocupação da região; O 

Estado e o capital como agentes da colonização e/ou a posse como motivo da 

colonização; violência ou não na disputa pelas terras e o papel social do 

pesquisador no estudo da história.  

Por exemplo, em relação à ocupação de terras na região de Campo Mourão, 

os geógrafos da década de 2000 a 2010, denunciam essas práticas que são 

realizadas a partir da década de 1940 pelo estado paranaense por não terem sido 

realizadas de forma democrática e de maneira conflituosa. Enquanto que para 

Bernardes (1953) e Costa (1976) essa colonização dirigida pelo Estado superou a 

colonização espontânea, foi democrática, em nome da pluralidade das raças24, feita 

de forma harmônica, que priorizava o minifúndio e que trouxe desenvolvimento 

econômico-social para a região. Para essas autoras a intervenção estatal trouxe 

racionalidade, desenvolvimento econômico e modernidade para a colonização da 

região. Um passado edificante, de aprendizados e que construiu um presente 

glorioso visível na sociedade contemporânea regional, portanto um saldo positivo.  

Já nas interpretações mais contemporâneas há um tom de denúncia em que as 

práticas colonialistas do Estado em nome do capitalismo provocaram a 

desterritorialização e reocupação do espaço prejudicando os índios e lavradores 

pobres que viviam na região e, consequentemente trouxe problemas ambientais e 

sociais graves visíveis na região nos dias de hoje. Um passado como exemplo 

pedagógico de práticas que trouxeram mais prejuízos à sociedade e ao presente do 

que benefícios. Portanto, um saldo negativo. Esses autores lembram em seus textos 

que o papel social do pesquisador é de denunciar essas práticas passadas para 

compreensão do nosso presente e auxílio na construção de um futuro melhor.  

 Sobre a colonização da região de Campo Mourão destacam-se as obra de 

Brzezinski (1975), Santos (1995), Simionato (1996, 2008, 2010), Veiga (1999) e 

Santos Júnior (2005, 2006, 2009, 2010) e outros. Observa-se que esses autores 

tratam a história da colonização da região de forma muito próxima a de Bernardes 
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 A própria Companhia Melhoramentos Norte do Paraná enaltece sua ação colonizadora como democrática: 
―Em 1934, o renome da expansão promovida pela Companhia de Terras já corria muito‖. Ecoou no exterior essa 
fama. Feita de uma pluralidade de raças, sem preconceitos e de forma democrática (CMNP, 1977, p.255)‖. 
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(1953) e Costa (1976) que apresentam a colonização como um momento importante 

de desenvolvimento econômico, agrícola e estrutural para a região. Sendo o 

passado da história da região de Campo Mourão um momento de progresso e 

modernização que deve ser conhecido e anunciado. Deve ser destacado que a 

sequencia de fatos considerados importantes para a história da colonização da 

região de Campo Mourão foram trazidas pelas obras locais e são as mesmas 

referências usadas pelas produções subsequentes dos geógrafos da década de 

2000 a 2010.  

São seguintes os fatos destacados pelos pesquisadores locais: há uma fase 

de domínio espanhol, da criação de Ontiveros (1554) ao ataque dos bandeirantes 

paulistas (1630/32), como início da ocupação da região, principalmente em virtude 

da transferência de Vila Rica do Espírito Santo para junto à confluência do rio 

Corumbataí no Ivaí, na região do atual município de Fênix que hoje faz parte da 

região de Campo Mourão. Porém, a ocupação espanhola não se efetiva nessa 

região. Estamos no século XVII.  

Elege-se um novo começo para a história da região quando ocorre o 

deslocamento das expedições exploratórias de Afonso Botelho (1765-1775) que 

descobrem e batizam esse território como os Campos do Mourão. Mas novamente a 

história não continua porque não há povoamento efetivo luso-brasileiro na região. 

Estamos no século XVIII. Houve um hiato histórico entre 1732, fim da ocupação 

espanhola e 1775, fim da ocupação luso-brasileira na região.  

Outro começo é eleito com vinda de guarapuavanos (1880-1883) para uma 

tentativa de posse da região. No entanto, essa posse não se efetivou. Como se pode 

observar entre 1775 e 1883 há outro hiato na história da região. Estamos no século 

em fins do século XIX. 

A bibliografia local praticamente crava a vinda da família Pereira em 1903 

como início oficial da ocupação da região de Campo Mourão. Houve, portanto esse 

pequeno hiato da história entre 1883 a 1903. Estamos no início do século XX. A 

partir desse momento a região inicia o seu surto de progresso, a passos lentos, 

porém firmes até a década de 1930, mas o desenvolvimento rápido e efetivo se 

procede a partir da década de 1940, principalmente com a criação e emancipação 

do município de Campo Mourão em 1947. 
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Até 1947 os autores locais referem-se à região de Campo Mourão como um 

todo, ou seja, a Mesorregião Centro-Ocidental Paranaense. Após a emancipação do 

município os autores locais tendem a direcionar sua discussão mais aos 

acontecimentos específicos da história do município de Campo Mourão porque nas 

décadas de 1950 e 1960 algumas localidades começam a se emancipar e 

desmembrar-se do município de Campo Mourão.  

Os geógrafos (2000 a 2010) utilizam essas etapas, mas tem a preocupação 

de inserir a história dos índios na história local como fazem, por exemplo, Yokoo 

(2013) e Onofre (2011) e outros. A tese de Carvalho (2008) se preocupa em inserir 

os lavradores pobres na história da região, não apenas como vítima dessa 

colonização, mas também como sujeitos. O antropólogo/historiador Mota (2008, 

1994) insere o índio Kaingang como sujeito na história da colonização da região de 

Campo Mourão. 

Um dos primeiros escritos mais organizados sobre a memória histórica local 

foi produzido a partir da obra A futura capital de 1975 de Francisco Irineu Brzezinski 

que fez um trabalho inicial e resumido para registrar as lembranças e relatos sobre a 

história de Campo Mourão sobre o chamado Município Modelo, a gigantesca Campo 

Mourão (BRZEZINSKI, 1975, p. 10-12). O autor apresenta uma série de elementos 

que julga ser pertinentes para que Campo Mourão se transforme na futura capital do 

estado do Paraná e que o dia 10 de outubro de 1947 foi o marco da civilização e 

exalta a coragem e a luta incessante da população local (VEIGA e SANTOS JR., 

2009, p. 110-111). 

Praticamente toda a bibliografia local segue a exaltar a luta dos pioneiros no 

desenvolvimento e progresso local. Isso ocorre em Valderi Santos em Formação 

histórica do território da microrregião de Campo Mourão. Já no início do seu texto o 

autor faz um elogio aos pioneiros que como uma espécie de heróis que ―nunca 

recuavam (1995)‖ avançavam pelos sertões mourãoenses trazendo 

desenvolvimento e progresso.  

Outros autores como Edina Conceição Simionato além de escrever vários 

livros tem um programa que se chama Um Passeio pela Memória em que pretende 

despertar nos visitantes do local ―a valorização e o respeito pelos nossos 
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antepassados, além de contar sobre o início da colonização e conscientização sobre 

a História e a Memória de um povo (2010, p. 389-390)‖.   

Milton Luis Pereira25 enaltece a pesquisa feita por Pedro da Veiga26 em 

Campo Mourão: centro do progresso (1999) que ―decifrou experiências das várias 

etnias, alicerce ideológico do esforço construtivo e intelectual, alavanca virtuosa da 

sociedade mourãoense (1999, p. 13)‖. Jair Elias dos Santos Júnior em suas obras 

também destaca o desenvolvimento e progresso de Campo Mourão. Por exemplo, 

Pedro da Veiga e Santos Jr. em Oratórias Históricas de 2009 procuram narrar os 

momentos decisivos da história de Campo Mourão por intermédio dos discursos que 

―representam o pensamento e a ideologia dos personagens que fizeram a história de 

Campo Mourão, durante as últimas décadas. Mostra de forma cristalina a nossa 

evolução‖. Para os autores esses discursos da posse e despedida dos mandatários 

de 1963 a 2009 simbolizam o desenvolvimento do município e ―é uma maneira de 

entender e aprofundar o conhecimento da nossa própria identidade e como o 

pensamento destes agiu sobre os mourãoenses (2009, p. 11-12)‖. 

4. Considerações finais 

A forma de condução da análise das narrativas consultadas que contam a 

história da colonização da região de Campo Mourão (1900-1960) remete-me a 

pensar em algumas considerações. Embora as produções das narrativas se 

diferenciem pelo tempo e lugar, as perspectivas são construídas a partir de um 

mesmo conjunto de informações e tratam de um mesmo período da história. Porém, 

mesmo assim, não há consenso interpretativo no encaminhamento e na conclusão 

das análises dos autores. Por que isso acontece? 

Acredito que a formação intelectual distinta e por escreverem em outros 

períodos, embora falem de um mesmo objeto, influencie no encaminhamento e na 

formulação de suas análises e conclusões desses autores.  

                                                           
25

 Fez o prefácio do livro Campo Mourão: centro do progresso e foi prefeito do município na 5ª Gestão 05.12.63 a 
31.01.1969 (SIMIONATO, 1996, p. 25).  
26

 Primeiro advogado de Campo Mourão, sendo que ―esta História de Campo Mourão é dedicada à memória de 
Dr. Nelson Bittencourt Prado 1917-1981 (VEIGA, 1999)‖. 
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Essas produções em tempos e lugares27 distintos conduziram essa minha 

proposta de divisão dessas narrativas em quatro perspectivas diferentes. Lembro 

que essa divisão é apenas uma referência possível para o encaminhamento da 

análise do objeto de estudado.  Contudo, parece-me que as perspectivas se 

entrelaçam a formação dos autores, ao tempo da sua produção, mas muito mais ao 

lugar de onde parte essa produção. Para Michel de Certeau (2011) o saber 

produzido está ―ligado a um poder que o autoriza28‖, quando ele afirma que há o 

imperativo da escrita29 e dos que escrevem a história e outros30, além de 

historiadores, concorrem e reivindicam o direito a escrita da história local31. 

 Nessas produções os autores buscam resgatar objetos esquecidos e mostrar 

que eles sempre existiram e que a seu entender foram ocultados ou pouco 

evidenciados pela história. Por isso acreditam ser importante a produção do 

conhecimento histórico sobre a colonização da região. 

                                                           
27

 Proponho entender a ideia de lugar conforme Certeau: ―apesar das divergências teóricas ou metodológicas 
que possam vir à luz em uma reunião de professores e de especialistas, todo o grupo de pesquisadores tende a 
reconstituir uma interpretação unitária, a pensar na cultura no singular. Ele obedece, desse modo, a lei das 
pertenças sociais e profissionais. Uma homogeneidade de meio, de classe, de intelectuais ressurge e se trai 

no objeto (a cultura) abordado. O lugar de onde se fala, no interior de uma sociedade, emerge silenciosamente 
no discurso e reproduz-se no nível do conteúdo intelectual, com o ressurgimento de um modelo totalitário. Com 
efeito, a cultura no singular traduz o singular de um meio. Ela está na maneira como respiramos, nas ideias, na 
pressão autoritária de uma determinação social que se repete e se ‗reproduz‘ (Bourdieu e Passeron) até mesmo 
nos modos científicos. Na análise cultural, o singular traça em caracteres cifrados o privilégio das normas e dos 
valores próprios de uma categoria (CERTEAU, 2011, p. 227 grifo meu)‖. 
28

 Penso que essa constatação de Certeau (2011, p. 58) sobre o saber estar ―ligado a um poder que o autoriza‖, 
estende-se como pressuposto para compreender o saber que emana de todas as disciplinas/ciências ligadas a 
uma organização política.  
29

 ―Seja qual for a historiografia ou etnologia, permanece sempre o sintoma ou a bandeira do meio que a elabora. 

Isso até mesmo nos seus métodos técnicos. Desse modo, nossa historiografia privilegia os documentos escritos, 

isto é, interessa-se somente pela categoria social que é homogênea à dos autores e dos leitores dessa história. 

Na verdade, 99% da população de que falam nossas histórias não escreve. O discurso historiográfico impõe 

como história da sociedade uma tautologia que faz com que sempre ―os mesmos‖ (aqueles que escrevem) os 

autores, os leitores e os privilegiados por esses estudos. Todo o ―resto‖ é silenciosamente reprimido por esse 

círculo do ―mesmo‖ (2011, p. 157)‖.  

30
 É interessante observar que na história das narrativas sobre a região de Campo Morão a ressuscitação dos 

mortos (Certeau, 2011) não parece ser uma exclusividade do historiador ou de quem celebra a memória, nada 
pode destruir a beleza do morto (Certeau, 2011).  
31

 Nas obras de Certeau de 1970 e 1975, segundo Luce Giard, ele ―mostrava ele igualmente como o historiador 

sempre produz a escrita da história a partir do presente, de sua relação com os poderes que o governam, das 

questões cuja resposta um grupo social procura necessariamente e que ele transporta, a falta de coisa melhor, 

para o passado para tomar distância ou exorcisar os perigos do presente (2011, p. 8)‖. Parece-me que as 

perguntas que me provocaram os questionamentos sobre a produção de narrativas locais se encaminham nessa 

direção ao atingir outros que produzem essa escrita da história local.  
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 Para Certeau (2011, p. 80) o lugar de onde se fala ou de onde falamos 

interfere politicamente na maneira de conduzir nossa investigação que se pretende 

científica, neutra e isenta de influências externas de poder. De onde falaram esses 

autores se tornou uma prática essencial para compreender a produção dessas 

narrativas e a proposta de divisão em perspectivas. As informações e os elementos 

que o autor agrega a seu texto parecem só colaborar com o sentido que ele quer dar 

a sua interpretação32.  

Isolei as narrativas em quatro grupos porque percebi que os discursos dentro 

de cada grupo possuem certa coesão na forma de tratar a história da colonização. O 

que colabora com a afirmação da influência maior do lugar de produção, a priori, 

nesse caso estudado, porque embora as narrativas locais (1975 a 2010) 

temporalmente estão mais próximas das produções das narrativas dos geógrafos 

(2000 a 2010) e do antropólogo e historiador (1990 a 2008), o encaminhamento e as 

conclusões sobre a história da colonização se aproximam mais dos geógrafos das 

décadas de 1950 a 1980 que também se distanciam da perspectiva dos geógrafos 

mais contemporâneos e do antropólogo e do historiador consultado.  

Os escritores locais, formados em advocacia, jornalismo, pedagogia e 

história, seguem uma linha de interpretação mais parecida com os geógrafos das 

décadas de 1950 a 1980. Um problema que me faz pensar é até que ponto a 

formação intelectual de cada autor e o tempo são fatores preponderantes na 

produção dessas narrativas. Neste caso, mesmo distantes temporalmente a 

interpretação se aproxima, porém as formações intelectuais são distintas. O estudo 

desse caso pode contribuir para entender como fronteiras e/ou barreiras de 

interpretação são construídas, mesmo tendo como referência um mesmo objeto de 

estudo. 

As narrativas construídas sobre a história da colonização da região de Campo 

Mourão partem de autores das mais variadas áreas das ciências humanas e sociais. 

Muitas dessas narrativas foram difundidas por revistas científicas, em dissertações, 

em teses e em livros com créditos universitários. Outras produções de número 

                                                           
32

 Hayden White em alguns excertos sustenta determinadas semelhanças entre os relatos históricos e os 
literários. Por exemplo: ―as narrativas históricas (...) são: ficções verbais cujos conteúdos são tanto inventados 
quanto descobertos e cujas formas têm mais em comum com os seus equivalentes na literatura do que com os 
seus correspondentes nas ciências

32
 (2001a, p. 98, grifo original)‖. 
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considerável surgiram a partir da iniciativa particular e em sua maioria as obras 

locais foram financiadas pela prefeitura municipal de Campo Mourão e seus órgãos.   

Embora alguns historiadores possam estabelecer critérios para diferenciar essas 

produções, acredito que todas perfazem um mesmo caminho de mediação ―com a 

sociedade presente e com a morte, através da mediação de atividades técnicas‖, 

como afirma Certeau (2011a) não há como ―suprimir a particularidade do lugar de 

onde falo e do domínio em que realizo uma investigação (p. 45)‖. Essa constatação 

de Certeau, que o lugar social e cultural33 é uma ―marca indelével‖ da produção do 

historiador, pode ser estendida há outros sujeitos que também produzem narrativas 

sobre a história da colonização da região de Campo Mourão. Para mim a 

ressuscitação dos mortos34 é uma tarefa que se estende por essas várias narrativas. 

Não pretendi fazer uma hierarquização dessas narrativas e a classificação 

que impetrei tem como objetivo demonstrar que, como nos ensina Certeau, não há 

narrativa carregada de espontaneidade e que ―toda uma organização supõe uma 

repressão (2011, p. 81)‖.  Saber de onde essa narrativa fala se torna peça chave 

para entender o do porque da possibilidade dessa variedade de interpretação de um 

mesmo objeto de estudo. O tempo, o lugar social e cultural, nos ajuda a 

compreender a fundamentação do objeto estudado.  

Pretendi mostrar que as narrativas sobre a história da colonização de Campo 

Mourão, independente da formação intelectual dos autores serem distintas, são 

influenciadas: ou pelo tempo em que elas foram produzidas, ou pelo lugar de onde 

falam, ou pelo método da pesquisa, ou pelos acontecimentos e/ou pelas 

                                                           
33

 ―Mas receptível é apenas a teoria que articula uma prática, a saber, a teoria por um lado abre as práticas para 
o espaço de uma sociedade e, que, por outro lado, organiza os procedimentos próprios de uma disciplina. 
Encarar a história como uma operação será tentar, de maneira necessariamente limitada, compreendê-la como a 
relação entre um lugar (um recrutamento, um meio, uma profissão etc.), procedimentos de análise (uma 
disciplina) e a construção de um texto (uma literatura). É admitir que ela faz parte da ‗realidade‘ da qual trata, e 
que essa realidade pode ser apropriada ‗enquanto atividade humana‘, ‗enquanto prática‘. Nessa perspectiva, 
gostaria de mostrar que a operação histórica se refere à combinação de um lugar social, de práticas ‗científicas‘ 
de uma escrita. Essa análise das premissas das quais o discurso não fala, permitirá dar contornos precisos às 
leis silenciosas que organizam o espaço produzido como texto (CERTEAU, 2011a, p. 46-47). 
34

 Para Certeau em A operação historiográfica na história, ―com efeito, a prática encontra o passado sob a forma 
de um desvio relativo de modelos do presente. (...) Por um lado, no sentido etnológico e quase religioso do 
termo, a escrita representa o papel de um rito de sepultamento; ela exorciza a morte introduzindo-a no discurso. 
Por outro lado, tem uma função simbolizadora; permite a uma sociedade situar-se, dando-lhe, na linguagem, um 
passado, e abrindo assim um espaço próprio para o presente: ‗marcar‘ um passado é dar à morte, mas também 
redistribuir o espaço das possibilidades, determinar negativamente aquilo que está por fazer e, 

consequentemente, utilizar a narratividade, que enterra os mortos, como um meio de estabelecer um lugar para 
os vivos (p. 109)‖. 
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experiências culturais que o autor está vivenciando. A busca de verdades no objeto 

continua. 
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RELACIONES ENTRE POLÍTICA Y DESARROLLO EN LA 

PERSPECTIVA DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS 

Olga Alicia Gallardo Milanés 
Frank Antonio Mezzomo 

Cristina Satiê de Olivera Pátaro 
 

RESUMEN: Los jóvenes que estudian en las universidades constituyen un actor 

protagónico, su participación es crucial en el desenvolvimiento. Por esta razón esta pesquisa 

pretende problematizar su papel como agentes del desarrollo. El objetivo de la investigación 

es comprender las percepciones de los jóvenes que estudian en Unespar sobre política y 

desarrollo, valorarlas desde la diversidad de sus juicios y así verificar la influencia del 

contexto en sus concepciones. Se combinaron métodos y técnicas cualitativas y 

cuantitativas y se utilizó la metodología de Indagación Apreciativa. Los resultados muestran 

que los estudiantes participan en política principalmente por formas no convencionales y 

tienen una visión amplia del desarrollo al reconocer la interrelación entre las dimensiones 

económicas, política, social y ambiental, aunque manifiestan la relevancia de los recursos 

económicos, ven en ellos el sustento para ampliar las garantías sociales. Sus 

comprensiones pueden servir de base para nuevos movimientos que vengan a cuestionar 

las estructuras económicas, culturales y de poder forjadas en la sociedad capitalista y 

colonialista. 

Palabras claves: Estudiantes universitarios, política, desarrollo. 

 

Abstract: Young people studying at universities are important social actors, whose 

participation is crucial to the development. This research aims to discuss the role of youth 

students at Unespar as agents of development, in order to understand their comprehensions 

about politics and development, valuing these subjects from the diversity of their views and 

verifying the influence of context on their ideas. Qualitative and quantitative approaches were 

used, from the Appreciative Inquiry methodology. The results show that the political 

participation of students mainly occurs by unconventional forms, and that they have a broad 

comprehension of development, recognizing the interrelationship among the economic, 

political, social and environmental dimensions, but highlighting importance to economic 

resources, seen them as a support to achieve social guarantees. Their understandings can 

ground new movements in order to question the economic, cultural and power structures 

forged within a capitalist and colonialist society. 

Key Words: University students, politics, development. 

 

1. Introducción 

En Brasil, los estudiantes de las universidades se consideran por algunos 

autores un grupo de vanguardia, por su visibilidad pública, aunque ha sufrido 
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grandes transformaciones en las últimas décadas, dejando su condición de grupo 

elite para ser constituida por otros grupos sociales (OIJ, 2013). Así, los jóvenes 

universitarios protagonizan cambios culturales, estéticos y organizacionales que 

redefinen la vida cotidiana. 

El grupo juvenil que cursa estudios universitarios puede desenvolver un 

pensamiento crítico y analítico que les permitirá cuestionar los mensajes políticos 

que reciben y con estos generar una opinión para así ejercer una intervención 

política pensada. Sin embargo, en opinión de algunos autores, como Villegas (2009), 

el desinterés político de ellos es una de las principales problemáticas que aquejan a 

los países subdesarrollados, por falta de credibilidad hacia los representantes y los 

cambios de gobiernos. Este hecho conlleva a que no se sientan integrados a la 

sociedad en la que viven. 

Con base en esta problematización, la investigación pretende discutir el papel 

de los jóvenes estudiantes como agentes del desarrollo, visualizando la complejidad 

del entorno en que se desenvuelven. Además, se busca contribuir a la revisión y 

actualización de los modos de pensar de estos, tomando en consideración la 

multiplicidad y complejidad de sus juicios. El objetivo de la pesquisa es comprender 

las percepciones de los jóvenes que estudian en la Universidad Estadual de Paraná 

(Unespar, Brasil) sobre política y desarrollo, valorar sus ideas desde la diversidad de 

sus juicios y así verificar la influencia del contexto en sus concepciones y las 

posibilidades de cambio que ellas sugieren. Según Bohnet (2002), toda política que 

pretenda participar en la configuración del futuro debe basarse en una visión. Así 

también ocurre con la política de desarrollo del siglo XXI, cuya visión contempla el 

respeto de los derechos humanos a nivel mundial, la conservación de la paz, la 

mitigación de la pobreza y la atenuación de las desigualdades. 

2. Metodología 

En el trabajo de campo se aplicó el método de Indagación Apreciativa (IA) a 

través de su ciclo de cuatro fases, definido por Whitney e Trosten-Bloom (2003) 

como las 4-D, que incluye el Descubrimiento, Sueño, Diseño y Destino. El 

descubrimiento es para apreciar lo que es, el sueño para imaginar lo que podría ser, 

el diseño para determinar lo que debería ser y el destino para crear lo que será. 
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Se seleccionaron 4 grupos de tercer año de las carreras de Geografía, 

Historia, Pedagogía y Economía de la Unespar, Câmpus Campo Mourão, Brasil. La 

aplicación de las 4-D se realizó a través de la creación de equipos en cada uno de 

los grupos, pues la metodología privilegia el trabajo colectivo, además el 

desenvolvimiento no se construye individualmente (Tabla I). 

Tabla I: Composición de los participantes en la indagación apreciativa 

Carreras Equipos Participantes Distribución por 

sexo 

   Fem. Masc. 

Geografía 4 14 10 4 

Historia 3 11 6 5 

Economía 8 42 24 18 

Pedagogía 5 17 17  

Total 20 84 57 27 

Fuente: Datos de la investigación. 

Los equipos se reunieron en tres encuentros. En el primero respondieron un 

cuestionario que permitió a los investigadores analizar las percepciones de los 

jóvenes en relación a política y desarrollo. En el segundo encuentro, soñaron el 

desarrollo y lo diseñaron exponiendo sus deseos, visualizando el futuro, expresaron 

como querían que fuese la política en cuestiones de desarrollo. Por fin, en el tercero, 

expusieron que debe hacerse para materializar sus sueños y planificaron acciones y 

algunas ideas de lo que hay que concretar desde la política. 

En una segunda etapa de la investigación, con el fin de ampliar el 

conocimiento acerca de las representaciones de los jóvenes, se llevó a cabo una 

entrevista semiestructurada con estudiantes de las cuatro carreras. Participaron en 

las entrevistas 10 jóvenes, con equidad de género para que ambos sexos tuvieran la 

posibilidad de expresar sus criterios. En la misma se indagó sobre la participación de 

los estudiantes universitarios en política, buscando conocer su posicionamiento, 

interés y formas de participación. 
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3. Percepciones de los estudiantes universitarios sobre política y desarrollo 

Los estudiantes universitarios de hoy representan un grupo más amplio y 

diverso, a pesar de que se mantienen niveles evidentes de desigualdad 

socioeconómica y en acceso a Universidad. Brasil posee una población joven 

formada por 34.236.060 habitantes (IBGE, 2015), lo que significa 18% da población 

del país con edades entre 14 y 24 años. Al comparar con los demás países de 

América Latina, este número se torna relevante, pues es aproximadamente 32% de 

la población de jóvenes de América Latina y Caribe. Por tanto el país tiene un 

número significativo en la población juvenil latinoamericana (GARCÍA; SERRATA, 

2014), por lo que resulta importante entender la percepción sobre política, 

especialmente de los estudiantes universitarios, que constituyen el 58,5% de 

jóvenes de 18 a 24 años (IBGE, 2015). 

En Brasil, la estructuración extemporánea de las universidades puede ser 

entendida como un factor que caracteriza la restricción del acceso a la educación 

superior. Si se trata de una deuda histórica – y por cierto constituye como una 

variantes apropiada – en la actualidad, no se puede asignar lo poco acceso a las 

universidades sólo a su remoto proceso de estructuración, sino también a un modelo 

privatizado que ha guiado la expansión de la educación superior en el país (CUNHA, 

2000). Además, es necesario señalar que las desigualdades de acceso están muy 

influenciadas por el proceso muy excluyente de la educación básica, también 

impregnado por la desigualdad socioeconómica y regional (CORBUTTI, 2014). 

En los últimos años, Brasil exhibe las más elevadas cifras en la matrícula 

universitaria, resultante de una política pública del Gobierno Federal que elaboró una 

estrategia para la expansión del acceso a la educación superior para las clases más 

pobres, en especial a partir del mandato de Lula (2002 a 2009). Entre las iniciativas 

para la democratización están el Programa Universidad para Todos (PROUNI), el 

Fondo de Financiamiento Estudiantil (FIES), el Programa de Apoyo a los Planes de 

Reestructuración y Expansión de las Universidades Federales (REUNI), la 

Universidad Abierta de Brasil (UAB), la Ley de Cuotas y expansión de la red federal 

de educación profesional y tecnológica (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2015). 
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Resulta ineludible en esta pesquisa acercarse a las definiciones de política. 

Según Ribeiro (2004), en la actualidad, se acostumbra retomar esta definición de la 

palabra polis, de la ciudad-estado griega. Para el autor, que caracteriza el núcleo de 

la política es que esta se distingue del uso de la fuerza o la imposición de uno o 

algunos hacia los demás, ya que la política siempre depende de un cierto nivel de 

consentimiento por parte de los gobernados. Para Abad (2002), la política consiste 

en la actividad por la cual la sociedad reflexiona y cuestiona la validez de sus 

instituciones, y también de sus normas y comportamientos. Expresa además para 

que esta reflexión sea crítica y transformadora no se produce por magia, ni tampoco 

es una concesión de los poderes hegemónicos, sino que surge del empoderamiento 

de los sectores subordinados, quienes reconocen su alienación e incorporan la 

capacidad de cambiar su destino, manifestando su antagonismo en movilización 

social. Por lo expuesto, so se podría tomar la actuación política de los jóvenes, en 

especial de los universitarios, como estratégica para cuestionar el colonialismo y el 

capitalismo (SANTOS, 2004; BALLESTRIN, 2013) sobre el que se organiza la 

sociedad brasileña? 

En opinión de los estudiantes entrevistados en nuestra investigación, la 

política da orden al país, está compuesta por organizaciones como los partidos 

políticos en el poder, que proponen sus representantes quienes toman decisiones 

que influyen en la vida de la nación. Son capaces de reconocer elementos claves 

con respecto a la política institucional, tales como la existencia de Estado, el papel 

de los representantes y toma de decisiones. Los jóvenes también realizaron críticas 

al gobierno, manifestando en su mayoría no interesarse por la política formal, pues 

les decepciona lo que sucede en el país donde hay mucha corrupción, gobernantes 

con privilegios que no representan los intereses del pueblo35. 

Comprendemos que la dimensión política es esencial para el desarrollo, pues 

está interconectada con otras dimensiones – económica, social, ambiental y otras, 

como veremos más adelante –, ejerciendo una importante influencia en las demás, y 

                                                           
35

 Es importante mencionar la situación de crisis política del país al realizar el trabajo de campo, en el 
que acontecía un proceso de impeachment contra la presidenta de Brasil, que fue apartada del 
gobierno por 180 días, y también por la operación ―Lava Jato‖, que es una investigación de la 
corrupción que realiza la Policía Federal de Brasil, en la que están involucrados varios representantes 
de la elite gobernante, como el presidente de la Cámara de Diputados. 



 
 

119 
 

debiendo conducir al bienestar social (ALIENA, 1993 apud FERNÁNDEZ, 2011). El 

estado de bienestar y política social no son dos conceptos que pueden asimilarse, 

pues el Estado es la representación institucional de la política en la que se decide el 

futuro de la ciudadanía y el desenvolvimiento de los países, lo que ha de garantizar 

el estado de bienestar de la población. Un abordaje más explícito sobre la política de 

un Estado con intereses desarrollista identifica el bienestar social como forma crítica 

para la promoción de la transformación económica; para ello la democracia ocupa un 

papel central, donde los gobiernos consideran la participación más amplia y efectiva 

de los estratos populares (KERSTENETZKY; KERSTENETZKY, 2015). La 

dimensión política, así, es la que permitiría la transformación social en busca de la 

superación de las lógicas colonialistas, de las desigualdades culturales, sociales, 

económicas (QUIJANO, 2005). 

Hatibovic et al. (2012) aborda la difícil vinculación de los jóvenes y la política, 

planteando que ha sido un tema largamente estudiado durante los últimos veinte 

años. Estas investigaciones han descrito a un actor que se ha marginado de los 

asuntos públicos y se ha ensimismado en sus proyectos individuales, que se ha 

sumado a formas de participación alternativas, denominadas, por los estudios 

sociales de juventud, como formas no convencionales de participación. Sin embargo, 

la relación entre la juventud y la política no debe ser vista sólo desde la perspectiva 

de desinterés de los jóvenes. También es necesario tener en cuenta las 

posibilidades ofrecidas a ellos, así que convenimos con Cárdenas (2014), al 

expresar que se debería cambiar el foco desde las deficiencias de la juventud a las 

limitaciones que precipita la privación de sus derechos. Esto revela una relación 

mucho más compleja entre jóvenes y política formal que una mera indiferencia. 

Es nuestro interés profundizar en la participación política de los jóvenes por 

su implicación en el desarrollo. Para Navarro (2012 apud VIRGILI et al., 2015), la 

conducta participativa está formada por todas aquellas acciones tendientes a la 

asociación con otras personas en situaciones y procesos, con objetivos finales 

claros y significativos para el sistema social. 

Para Conge (1988 apud JAIME, 2008), la participación política es cualquier 

acción o inacción de un individuo o colectividad que de forma intencional o no, se 

oponen o apoyan, cambian o mantienen algunas características del gobierno o 
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comunidad. Este autor apunta además que las formas típicas de participación 

política evolucionan, consecuentemente, diferentes generaciones pueden adoptar 

múltiples expresiones políticas, dependiendo de las alternativas disponibles. 

En América Latina la generalidad de los gobiernos tienen institucionalizadas 

formas de participación para los jóvenes. Sin embargo estas no son utilizadas por la 

mayoría para manifestarse, pues como expresa Spannring (2008) las estructuras 

institucionalizadas – como, por ejemplo, las organizaciones juveniles, los 

parlamentos juveniles y los consejos de juventud – pueden fomentar o limitar la 

participación dependiendo de su accesibilidad y calidad. De acuerdo con las 

investigaciones sobre participación política juvenil, se ponen en evidencia los límites 

de las categorías analíticas tradicionales como formas convencionales o no. Se 

señala que las transformaciones solo pueden ser comprendidas adecuadamente si 

son examinadas desde una perspectiva que enfatice el análisis de los significados y 

presupuestos semánticos de la acción política juvenil. 

La participación política de los jóvenes goza de identidad en una generación 

que encuentra causes fáciles y democráticos, como internet, los teléfonos móviles, 

que brindan posibilidades de comunicación alternativa, aun cuando estas nuevas 

tecnologías se constituyen en iconos de los nuevos tiempos (VALENZUELA, 2005). 

La juventud desarrolla sus experiencias, construye sus ideas y realiza diferentes 

acciones alrededor de diversos significados políticos. 

Actualmente se fortalecen otras formas de participación ligadas con la acción 

colectiva no institucional, ya sea en acciones de protesta o en movimientos sociales, 

susceptibles de generar marcos de experiencias y subjetivación comunes. Resulta 

significativa además la creciente participación en las organizaciones barriales y 

territoriales, muchas conducidas por sectores de la Iglesia, opuestos a la línea oficial 

impulsada por el Vaticano (BONVILLANI et al., 2008). 

Con respecto a los datos recogidos en nuestra investigación desde las 

entrevistas, podemos reflexionar sobre las formas de participación política de los 

jóvenes de Unespar, que manifestaron de la siguiente forma: 

Grafico 1: Participación en política de estudiantes Unespar (Campo Mourão, Brasil) 
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Fuente: Datos de la investigación. 

El 50% de los entrevistados expresó que ya participaron en alguna acción 

política en las calles o por internet, tales como: marchas para disminuir el costo del 

pasaje en ómnibus para los estudiantes o en apoyo a las reivindicaciones de los 

profesores del estado del Paraná. Uno de los estudiantes de Economía dijo que 

desde que está en la universidad se interesa más por política, y que participó 

recientemente, en 2016, en manifestación contra la corrupción en la plaza pública de 

la ciudad de Campo Mourão. Expresó que lo hizo consciente, una vez que algunas 

personas no sabían ni porque estaban allí. En internet, los jóvenes dicen aportar sus 

criterios sobre diversos temas, y uno de los entrevistados dice que las redes sociales 

como facebook es vital para colocar ideas que aunque son divergentes permite el 

debate y quien tiene más argumentos puede influenciar en los otros. 

Los estudiantes se interesan y participan poco en política, aunque reconocen 

la democracia como forma de gobierno que puede favorecer el desarrollo. Son del 

criterio que la democracia de su país tiene fallas, y los más críticos expresaron que 

es falsa, pues no representa los intereses de la mayoría. Uno de los entrevistados 

expresó que aunque no ha vivido en otras formas de gobierno cree en la 

democracia, porque da la posibilidad de manifestarse. Una estudiante de Pedagogía 

declaró que el pueblo debe buscar informarse mejor de los candidatos antes de 

ejercer el voto, pues acaban haciéndolo sin conocer en realidad por quien votan. 

El estudio corrobora que los jóvenes tienden a vincularse con acciones 

colectivas. Coincidimos con los autores que plantean que son protagonistas en el 

contexto social para responder a problemas reales de índole económico, social o 



 
 

122 
 

ambiental, siendo capaces de modificar reglas que heredan de las generaciones 

precedentes. En investigación que indagó el potencial de vinculo democrático de los 

jóvenes brasileños de ocho regiones metropolitanas, se percibió que los intereses 

juveniles estaban mayoritariamente enfocados para objetivos de orden práctico, 

preocupándose con la violencia, reivindicaciones por la calidad de la educación y 

acceso al empleo, entre otros (CARRANO, 2012). 

En el análisis de la dimensión política del desarrollo a partir de los juicios 

aportados por los jóvenes en los encuentros de Indagación Apreciativa, se preguntó 

sobre la contribución de la política al desarrollo, el papel de la política en su ideal de 

desarrollo. Se pidió también a cada equipo imaginar cómo podría ser la política 

según sus intereses y aspiraciones y proponer acciones que recogieran sus 

intereses colectivos e individuales enmarcadas en una fecha para su concreción. 

El 100% de los equipos de carreras de Pedagogía, Economía, Geografía e 

Historia consideran que la política contribuye al desarrollo. En algunos equipos se 

condicionó la respuesta colocando que hayan gobiernos que posean ética, con una 

visión más humana con políticas públicas que atiendan las necesidades sociales y 

garanticen calidad en los servicios públicos, con una distribución más igualitaria y 

equitativa de los recursos financieros que organice posibilidades para todos. 

Los estudiantes que participaron además de considerar la interrelación entre 

política y desarrollo, enfatizan en el bienestar de la población; critican las pocas 

posibilidades de participación real en las decisiones y el actuar de algunos políticos 

en beneficio propio. Su concepción de desarrollo pude entenderse a partir de las 

ideas presentadas por Amartaya Sen quien expreso el desarrollo como un proceso 

de expansión de libertades reales de las personas (SEN, 2000). 

El desarrollo como libertad, aportado por Sen, significa el ejercicio de 

capacidades de manera que una persona que realiza una combinación de 

actividades y sentires puede considerarse desarrollada, pues sus capacidades 

creativas y productivas están dirigidas hacia la construcción de su propio destino, 

porque se le ofrecieron oportunidades y las convirtió en opciones propias (SEN, 

2000; BECERRA, 2012). Según Rey (2002), el desarrollo humano es participación, 

está ligado a la institucionalidad democrática. El autor considera que la participación 

no pasa simplemente por las lógicas del Estado sino también por los movimientos 
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sociales, los partidos políticos, las redes internacionales de solidaridad, las 

organizaciones del tercer sector. 

Los jóvenes de Unespar que participaron en la pesquisa enfatizaron en la 

necesidad de garantizar la educación: de veinte equipos que participaron dieciséis 

otorgaron el primer lugar entre los aspectos socioeconómicos que benefician el 

desarrollo y cuatro equipos el segundo lugar. Justificaron la selección planteando 

que la educación transforma la acción humana, un individuo bien formado podrá 

reivindicar con fundamentos sus derechos, esta es la base de la sociedad pues 

fomenta en los individuos una visión crítica. 

Expresaron además que para que acontezca el desenvolvimiento se precisa 

una transformación de la sociedad, donde los valores humanos son básicos y los 

conocimientos imprescindibles para el avance científico y tecnológico. La educación 

favorece la cultura creadora de identidades a la que es inherente el respeto, ética 

que contribuiría a la disminución de la droga, violencia y al bienestar social. De 

acuerdo a Unesco (2010), la educación es un eje clave del desarrollo, pues posibilita 

mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de los países. El aumento 

de los niveles educativos de la población se relaciona con el mejoramiento de otros 

factores claves para el desenvolvimiento como son: bienestar, productividad, 

reducción de la pobreza, construcción de ciudadanía e identidad social. 

Al solicitar a los estudiantes que soñaran la política en un ideal de desarrollo 

estos colocaron lo siguiente: 

- Política a favor de la mayoría, con una más participación popular. 
- Decisiones colectivas, sin privilegios de los gobernantes, más democracia, 
igualdad de derechos y educación para todos, lograda con consistencia 
política, social y cultural. 
- Un gobierno con ética, moral que beneficie al pueblo, con políticas 
públicas pensadas en el desarrollo del país, basadas en un crecimiento 
individual y social. 
- Extinción de la corrupción, más participación de la mujer y mejor 
distribución de renda. 

- Política que garantice mejores condiciones de vida, más justicia y 

equidad con democracia verdadera. (Datos de la investigación). 

 

Al analizar los sueños se puede apreciar que están enfocados en una mayor 

justicia social con políticas más inclusivas y participativas. En América Latina, no 

todos los sistemas sociales gobernables funcionan sobre la base de la democracia, 
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esta se dará sólo cuando la toma de decisiones de autoridad y la resolución de 

conflictos entre los actores estratégicos se produzca conforme a un sistema de 

reglas y fórmulas que podamos calificar como democracia (PRATS, 2001). 

En el sueño de los estudiantes se hace mucha referencia a la igualdad, por lo 

que resulta ineludible valorar como el desenvolvimiento puede contribuir a ella. 

Coincidimos con Usallán (2003) cuando plantea de qué forma podrá un individuo 

acceder al desarrollo mientras que su condición de desigualdad le indique la 

oportunidad que se reduce a las estructuradas para su clase o grupo social. El 

desarrollo podrá favorecer la paridad si fuese pensado desde una alternativa que 

conciba la superación histórica del sistema económico capitalista. 

En la literatura científica se revela una nueva epistemología para repensar lo 

social, desde diferentes enfoques, ya sea el constructivismo, el humanismo, el 

holístico, desde la teoría de la complejidad o desde el enfoque sistémico, que están 

sustentando una conceptualización crítica del desarrollo y que exteriorizan la 

emergencia de posturas alternativas. 

Algunos autores declaran una concepción más abarcadora que incluyen 

varias dimensiones. Es el caso de Boisier (2010), que expresa que es una propiedad 

emergente de un sistema territorial complejo dependiente de la historia que genera 

las condiciones del entorno, con una matriz productiva que incorpore el progreso 

científico tecnológico, dotada de capital social cohesionado con la política y valores 

cívicos, ecológicos, que genere sustentabilidad, además una cultura creadora de 

identidad. Estas condiciones deben permitir a los individuos alcanzar la categoría de 

personas humanas y construir la sociedad. 

Existen diferentes ideas en relación al desarrollo que la comunidad científica 

internacional ha denominado desarrollo humano, desarrollo local y desarrollo 

sostenible. Lo más importante en relación al debate de esta categoría es que en las 

últimas décadas se le ha incorporado un enfoque holístico y a su vez se defiende la 

tesis que este debe ser abordado a partir del análisis del contexto, respondiendo así 

a las condiciones concretas de cada país o territorio y a los fines específico de su 

análisis desde un pensamiento complejo (BOISIER, 2010). 

Vivimos en un mundo diseñado y creado por hechos y pensamiento humano. 

El lenguaje es la herramienta humana para el diseño y a través de él se puede dar 
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forma a la expresión de los valores y la creatividad, en función de la realización de 

las aspiraciones. Las personas pueden conformarse con su destino o pueden influir 

efectuando elecciones y actuando de manera que diseñen sus esperanzas en el 

tejido del futuro (WHITNEY; TROSTEN-BLOOM, 2003). 

Los jóvenes de Unespar que participaron en la investigación diseñaron sus 

sueños expresándolos a través de acciones cuyo cumplimiento se prevé a corto, 

mediano y largo plazo. En la tabla que se muestra a continuación se reflejan algunas 

de las acciones que propusieron mediante el trabajo en grupo. 

Tabla II: Acciones propuestas por estudiantes Unespar 

Acciones Participantes Fecha 

Invertir en la educación para formar una sociedad pensante y 

comprometida 

Gobierno 2017 

Mayor concientización a la hora de elegir los gobernantes Sociedad 2017 

Garantizar la fiscalización de los gobernantes Gobierno 2017 

Lograr el fin de la corrupción Gobierno 2017 

Dar voz a las minorías, respetar los espacios de diálogos entre los 

representantes el Estado y la población 

Gobierno 2035 

Lograr el voto consciente Población 2016 

Exigir que se cumplan las promesas electorales Población 2020 

Diseñar políticas públicas que beneficien al pueblo Gobierno 2017 

Reducir el número de partidos políticos Gobierno 2018 

Exigir enseñanza superior para los políticos Gobierno 2020 

Fuente: Datos de la investigación. 

Al analizar las acciones diseñadas por los estudiantes, es visible que no 

colocan aquellas que los involucren directamente. Uno de los equipos escribió que 

los cambios deben iniciar por los jóvenes, proponen varias acciones a ser realizadas 

por la población y otras por la sociedad, en las que ellas son parte. Consideramos 

que el papel de los jóvenes en el presente y futuro de la sociedad puede ser 

abordado en las universidades como una contribución al desarrollo. 

Es evidente que los estudiantes universitarios consideran que la política tiene 

que tener una función social y que tendrá que redefinirse a nivel nacional y local 

buscando una actuación más responsable de la sociedad civil, participación más 

activa de los ciudadanos. Los sistemas de protección y asistencia social han de 

conllevar al bienestar social y a una autentica justicia social, la red de seguridad 
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debe reforzarse ante los peligros que asechan el derecho de los trabajadores y de 

los desposeídos (FERNÁNDEZ, 2011). 

Los jóvenes universitarios pueden generar cambios que promuevan 

capacidades y criterios que profundicen en el pluralismo, la solidaridad y el 

reconocimiento de iguales derechos, elementos importantes en la concepción del 

desarrollo. Es por ello pertinente verlos como actores sociales, si bien su acción 

posee límites originados en los condicionamientos de la estructura, tienen la 

posibilidad de desempeñar sus papeles en relación con sus interpretaciones de la 

realidad en la que se mueven, especialmente con respecto a las expectativas sobre 

las actividades de los otros integrantes del sistema social al que pertenecen. 

Para Núñez (2008), la visibilización de los jóvenes como sujetos sociales es 

en gran medida la responsable de una mayor participación de éstos en los 

fenómenos políticos actuales, ligados con la acción colectiva no institucional, 

susceptibles de generar marcos de experiencias y subjetivación comunes; se 

comienza a profundizar en cambios, en nuevas maneras de entender los vínculos, 

en redefiniciones sobre lo individual y lo colectivo. 

Decir que los jóvenes son actores protagónicos en América Latina importa 

pues ofrece otra imagen de lo que se conoce de ellos. Se trata de colocar la mirada 

en su protagonismo como sujetos sociales y políticos, portadores de una visión 

crítica hacia el modelo neoliberal (ESPÍNDOLA, 2016). Mirar con otros ojos y 

abrirnos para relevar los posibles aportes que las y los jóvenes pueden hacer a la 

transformación de nuestras realidades es vital, para ello se requiere aprehender a 

comprender los mundos juveniles desde sus potencialidades y capacidades, como 

ejes de nuevas lecturas (DUARTE, 2013). 

Entre los desafíos de las universidades en el siglo XXI está el de contribuir 

significativamente a construir una sociedad basada en el conocimiento, que afronte 

con eficacia y equidad los problemas de la sociedad. El papel de las universidades 

en los procesos de transformación de los países es ineludible pues en ellas se 

forman jóvenes altamente capacitados no sólo preparados en la producción eficiente 

de haberes y saberes, sino comprometidos con el desarrollo de su país y con el de 

la humanidad. Es necesario, por tanto, buscar la formación de individuos capaces de 
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manejar grandes cantidades de información, de tomar decisiones innovadoras y de 

desarrollarse en diversos contextos laborales (NARRO, 2014). 

 

4. Consideraciones finales 

Los estudiantes universitarios de Unespar se relacionan más con la política a 

través de formas no convencionales, rechazan las prácticas políticas actuales, 

valoran altamente la democracia pues la asocian al derecho de expresar opiniones, 

reclamar derechos sociales y elegir libremente a los dirigentes políticos; la identifican 

además con la igualdad y el bien común. Los estudiantes aún ostentan una posición 

humana sobre el desarrollo. Sus ideas enfatizan en el papel de la educación en el 

desenvolvimiento, destacan los valores morales y éticos, sueñan con la equidad, 

justicia social y bienestar de la población. Tienen una visión amplia del desarrollo, al 

reconocer la interrelación entre las dimensiones económica, política, social y 

ambiental, aunque manifiestan la relevancia de los recursos económicos, ven en 

ellos el sustento para ampliar las garantías sociales. 

Al diseñar el desarrollo a partir de la dimensión política, proponen acciones al 

mejoramiento social y eliminación de la corrupción, influenciados por el contexto; 

defienden la idea de que el gobierno debe ser más participativo, ha de realizar una 

distribución justa, con igualdad de oportunidades, en el que prevalezca el criterio de 

la mayoría y se concilie libertad con responsabilidad social, se revalorice la 

solidaridad, se legitime la acción social y la dignidad integral del ser humano. 

Los resultados refuerzan la comprensión de un concepto más amplio de 

desarrollo, que integra distintas dimensiones: económica, social, ambiental, política. 

A pesar de una perspectiva – recurrente en la literatura – que vincula la esfera 

política a las instituciones formales y las organizaciones tradicionales relacionados 

con el Estado, las formas de participación y compromiso de los jóvenes están 

demostrando otras posibilidades, en el que la dimensión política está presente en 

ideas, sueños y diseños para reflejar sobre el desarrollo. 

En esta dirección, entendemos que la perspectiva y las estrategias de 

participación de los jóvenes pueden constituirse como un camino posible en el 

sentido de cuestionar el modelo y las estructuras que sostienen a la sociedad actual, 
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basada en una perspectiva colonialista y producida en la estera de una globalización 

capitalista y originalmente europocéntrica. 
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RESUMO: O trabalho objetiva discutir o papel educativo da instituição museológica, 

especialmente no que diz respeito à educação patrimonial e ambiental. Considerando as 

modificações do conceito de patrimônio ao longo dos últimos anos, debate-se o conceito de 

bem cultural sob a ótica da museologia social, que envolve a valorização dos saberes 

regionais e locais. O ecomuseu por ser um museu pensado dentro da perspectiva da 

Sociomuseologia, volta-se para essas questões territoriais e de inserção da comunidade, 

caracterizando-se como um museu comunitário que exerce a função de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade. Atendendo a uma necessidade da comunidade, 

a constituição de um ecomuseu no assentamento São Bento, no município de Mirante do 

Paranapanema, SP, tem a missão de resgatar o patrimônio histórico, cultural e identificar o 

patrimônio natural da região. Desta forma, vem sendo realizados trabalhos de identificação 

de sítios arqueológicos, catalogação de objetos resgatados pela própria comunidade, e 

recuperação de diversos documentos e objetos representativos da ocupação do espaço na 

região. Por meio da gestão colaborativa, o ecomuseu busca contribuir por evidenciar a 

história e preservar o patrimônio regional. Assim, por meio das ações educativas, a 

instituição museológica contribui para o debate acerca da preservação de patrimônios 

naturais ao tratar dos problemas da sociedade e democratizar os saberes culturais 

tradicionais.  

ABSTRACT: The objective of this work is to discuss the educational role of the 

museological institution, especially with regard to patrimonial and environmental education. 

Considering the changes in the concept of heritage over the last years, the concept of 

cultural good is debated from the standpoint of social museology, which involves the 

valorization of regional and local knowledge. The ecomuseum, because it is a museum 

conceived within the perspective of Sociomuseology, turns to these territorial questions and 

insertion of the community, characterizing itself as a community museum that has the 

function of contributing to the sustainable development of society. Given the need of the 

community, the constitution of an ecomuseum in the São Bento settlement, in the 

municipality of Mirante do Paranapanema, SP, has the mission of recovering historical and 

cultural heritage and identifying the region's natural heritage. In this way, work has been 

carried out on the identification of archaeological sites, cataloging of objects rescued by the 



 
 

132 
 

community itself, and retrieval of various documents and objects representative of the 

occupation of space in the region. Through collaborative management, the ecomuseum 

seeks to contribute to highlighting history and preserving regional heritage. Thus, through 

educational actions, the museological institution contributes to the debate about the 

preservation of natural heritage when dealing with the problems of society and to 

democratize traditional cultural knowledge. 

 

1 Introdução 

Preservar o patrimônio histórico, cultural, natural, material e imaterial é 

objetivo das instituições museológicas. Para aquelas adeptas dos conceitos da nova 

museologia, pensar o patrimônio sob a perspectiva das populações tradicionais 

demanda um novo olhar sobre o conceito de patrimônio e diferentes considerações 

sobre o que é representativo para sociedade. 

É por meio do trabalho educativo que o museu socializa conhecimentos, 

ressaltando a importância do resgate e da preservação do patrimônio, valorizando 

tais conhecimentos e contribuindo com a formação das novas gerações. 

O ecomuseu, por ser um museu dentro da perspectiva da Sociomuseologia, 

permite maior envolvimento com a comunidade, tratando das questões territoriais e 

socioambientais. A Sociomuseologia busca adequar as estrutura museológicas aos 

preceitos da sociedade contemporânea. Conforme Moutinho (2007, p. 1), trata-se de 

 

(...) uma área disciplinar de ensino, investigação e actuação que privilegia a 
articulação da museologia em particular com as áreas do conhecimento das 
Ciências Humanas, dos Estudos do Desenvolvimento, da Ciência de 
Serviço se do Planejamento do Território. (MOUTINHO, 2007, p. 1). 

 

A gestão participativa, característica central deste modelo, deixa transparecer 

a necessidade de maior relacionamento entre a sociedade e o museu. Nesse 

modelo, muito além do que meras visitas, a comunidade atua ativamente nas 

decisões do museu, participando inclusive na elaboração do plano museológico. 

Nesta perspectiva, este trabalho aborda a atuação do ecomuseu na proteção 

do patrimônio natural, refletindo como as discussões para criação de um ecomuseu 

no município de Mirante do Paranapanema, SP vem contribuindo para o maior 

envolvimento da comunidade na preservação do patrimônio local. 
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2 Sociedade e meio natural: algumas considerações 

A maneira como as sociedades relacionam-se com o meio natural é fruto de 

um processo de apropriação despreocupada do ambiente, de seus recursos – no 

passado considerados inesgotáveis – e suas diversas riquezas. Considerado 

disponível e imutável, o ambiente natural foi por muito tempo expropriado pela 

espécie humana de maneira desordenada. 

Como consequências, as sociedades atuais encontram-se no impasse crucial 

para a sua sobrevivência: a necessidade intensa de preservação ambiental e de 

estratégias de desenvolvimento mais sustentável. Assim, a maneira como ocorre o 

relacionamento da sociedade com a natureza precisa mudar se o objetivo for o de 

garantir o futuro das gerações. 

Recentes pesquisas, como o Manifesto Ecomodernista publicado em 2015 

afirmam enfaticamente esta questão ao insistir que o espaço de vida da espécie 

humana é essencialmente o meio antropogênico, isto é, o espaço urbano o qual 

insere-se conteúdos de naturalidade. O manifesto, redigido por uma equipe de 

ambientalistas propõe que a maneira mais assertiva para redução do impacto 

humano ao meio ambiente seria por meio da tecnologia, inovações em todas as 

áreas, em especial na produção de alimentos com a agricultura intensiva, além de 

uma organização social representada por cidades massivamente populosas. O 

Manifesto Ecomodernista apresenta essa ideia por meio do conceito de 

Antropoceno, considerado o período mais recente na História do planeta no qual as 

ações humanas passam a ter um impacto global expressivo no clima e no 

funcionamento dos ecossistemas. Esse conceito encontrou-se presente no século 

XIX e é repetidamente estudado durante o século XX por teóricos como Milton 

Santos, Genibaldo Freire Dias entre outros. Nesta perspectiva, essas pesquisas 

discutem a fragilidade do conceito de sustentabilidade e a questão do paradigma 

sustentável. 

Sustentabilidade, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável são 

conceitos debatidos abertamente na mídia, em instituições educacionais, empresas, 

ONGs e demais segmentos da sociedade. Neste sentido, ações socioeducativas 

surgem em diversas áreas como possibilidade de conscientização e sensibilização 
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da comunidade mundial acerca desses problemas, dentre essas, a educação 

ambiental e patrimonial em museus. 

A educação ambiental e patrimonial no interior da instituição museológica, ao 

propor reflexão por meio de técnicas e práticas diferenciadas, promove uma 

ressignificação do conceito de meio ambiente, favorecendo a mudança de 

percepção em relação à questão ambiental e necessária conservação dos recursos 

naturais. Neste aspecto, as coleções e exposições temáticas organizadas pelas 

instituições museológicas apresentam fatores transdisciplinares e sistêmicos no 

aprendizado sobre o meio ambiente, e contextualização dos assuntos abordados 

nas exposições (GUEDES; SOARES; ANTONINI, 2013), contribuindo com a 

educação ambiental e patrimonial em espaços alternativos de educação. 

Assim, a visita em um museu ou exposição temática favorece o entendimento 

das questões ambientais por meio do trabalho de sensibilização. Segundo Costa 

(2006, p. 63) ―o cidadão é um ser responsável, individual e coletivamente, por seu 

presente e por seu futuro‖, e para que esta construção de si ocorra a sociedade 

―precisa reconhecer, respeitar e utilizar o patrimônio que o define em sua diferença e 

o inscreve numa continuidade.  

Neste sentido, entende-se que o desenvolvimento sustentável é reflexo da 

ação coletiva, resultante de um processo de desenvolvimento social e cultural. A 

educação ambiental e patrimonial favorece o relacionamento da sociedade com a 

natureza, buscando a preservação do patrimônio cultural e natural. 

 

3 Patrimônios materiais, imateriais, culturais e naturais e sua preservação 

O significado de patrimônio veio alterando-se desde sua primeira designação 

no império romano onde, no âmbito do direito relacionava-se à bens herdados.  

Como apontam Desvalléis e Mairesse (2013) que dirigiram a publicação 

―Conceitos-chave da Museologia‖, a partir da Revolução Francesa – e durante todo 

o século XIX -, passou a ser considerado sob a égide do ideal de valorização e 

preservação de monumentos históricos e, posteriormente, foi utilizado para designar 

as grandes construções arquitetônicas.  

Para Desvalléis e Mairesse (2013), o conceito de bem cultural vem se 

modificando com o passar do tempo, tendo sido incluído diversos elementos à noção 



 
 

135 
 

de patrimônio, tais como os folclóricos, bibliográficos, documentais, ambientais, 

materiais e imateriais. 

Em escavações arqueológicas foram encontrados diversos objetos, que eram 

colecionados pelas populações pretéritas e que estavam organizados de acordo 

com critérios característicos. Estas descobertas traduzem o hábito do colecionismo e 

o apego da espécie humana aos bens materiais, fato que veio a ser solidificado e 

legitimado nos museus, acervos e centros de memória criados pelas diversas 

sociedades do mundo antigo e moderno (DESVALLÉIS; MAIRESSE, 2013). 

Fato é que a noção de patrimônio sempre esteve presente no imaginário da 

espécie humana. Passado de geração a geração, este conhecimento do que deveria 

ser preservado como elemento que caracteriza uma identidade, figura-se também 

como noção de pertencimento a uma determinada sociedade ou local.  

O patrimônio cultural imaterial, em específico, demanda o estudo de caráter 

mais verticalizado, no qual o conceito de patrimônio deve ser apreendido a partir dos 

relatos de uma determinada comunidade, mais relacionados à regionalidades e diz 

respeito à preservação da diversidade cultural. Esta análise mais subjetiva aponta a 

necessidade de maior envolvimento da sociedade em geral no que ela mesma 

considera ser patrimônio que merece ser preservado. 

Neste ponto de vista, Desvalléis e Mairesse (2013) o patrimônio é tido como 

―um bem público cuja preservação deve ser assegurada pelas coletividades‖ 

(DESVALLÉIS; MAIRESSE, 2013, p. 74). Por este motivo, esta necessidade do 

envolvimento do coletivo na escolha dos elementos que devem constituir o 

patrimônio, nos remete à Malinowski (1978), ao afirmar que:  

(...) estudar as instituições, costumes e códigos, ou estudar o 

comportamento e mentalidade do homem, sem atingir os desejos e 

sentimentos subjetivos pelos quais ele vive, e sem o intuito de 

compreender o que é, para ele, a essência de sua felicidade, é, em 

minha opinião, perder a maior recompensa que se possa estudar do 

estudo do homem. (MALINOWSKI, 1978, p. 34). 

No entanto, sem perder de vista a cientificidade necessária ao contexto, 

Peñalba (2005) afirma que ―o conceito de patrimônio deve ser analisado a partir de 

uma perspectiva ampla e interdisciplinar, tendo em conta os diversos pontos de vista 
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que oferecem cada uma das ciências que se dedicaram a este assunto‖ (PEÑALBA, 

2005, p. 180).  

Pensar o patrimônio é pensar a sociedade e sua relação com a cultura e o 

meio natural. Como aponta Meneses (2012), ―O patrimônio é antes de mais nada um 

fato social‖ (MENESES, 2012, p. 33). Neste sentido, Zanirato (2009) apresenta o 

seguinte conceito de patrimônio: 

O patrimônio é compreendido como os elementos materiais e 

imateriais, naturais ou culturais, herdados do passado ou criados no 

presente, no qual um determinado grupo de indivíduos reconhece 

sinais de sua identidade (ZANIRATO, 2009, p. 137). 

No que diz respeito ao patrimônio natural, Zanirato (2009) analisa-o sob a 

ótica de diferentes valores: 

Os elementos naturais, por sua vez, incluem as formações físicas, 

biológicas e geológicas excepcionais, habitats de espécies animais e 

vegetais ameaçadas e zonas que tenham valor científico, de 

conservação ou estético. O valor científico se encontra em áreas que 

contenham formações ou fenômenos naturais relevantes para o 

conhecimento da história natural do planeta. A importância ecológica 

se aplica ao habitat de espécies em risco de extinção ou detentoras 

de processos ecológicos e biológicos importantes. O valor estético é 

aquele que se expressa nas paisagens notáveis e de extraordinária 

beleza mundial ou em condição de exceção. (ZANIRATO, 2009, p. 

138). 

Importa ressaltar que tais valores são atribuídos ao patrimônio natural levando 

em consideração o olhar e as necessidades da sociedade. Desta maneira, ações 

que valorizem a preservação do patrimônio natural e cultural podem ser objeto de 

interesse no trabalho educativo dos museus. 

4 A instituição museológica e sua importância para preservação patrimonial 

A instituição museológica há muito deixou de ter o caráter de depósito de 

curiosidades e antiquário para exercer uma função mais significativa e especializada 

na sociedade. A contribuição da museologia social vem sendo marcante por 

promover a discussão sobre a necessidade de valorização do patrimônio cultural, 

material e imaterial, e do patrimônio natural. Desta forma, o museu atua tanto no 

resgate da cultura de uma nação, quanto na preservação dos recursos ambientais. 
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Estudos e práticas sob a perspectiva da Sociomuseologia são responsáveis 

por trazer ao museu o caráter comunitário, resgatando a memória socioambiental 

em ações de educação ambiental e patrimonial promovidas por meio de seus 

acervos e exposições. Assim, o museu atual figura-se como um espaço formativo de 

discussão das questões da humanidade. 

A educação patrimonial, ao tratar da importância da preservação de bens 

materiais e imateriais da humanidade, também tem papel de abordar o 

relacionamento entre a sociedade e o meio ambiente. Nesta perspectiva, a 

educação patrimonial, por meio do respeito às diferentes culturas, reafirma a 

importância dos valores cognitivos, afetivos, e éticos em relação à questão 

ambiental. 

A educação, em um contexto mais especificamente museológico, 

está ligada à mobilização de saberes relacionados com o museu, 

visando ao desenvolvimento e ao florescimento dos indivíduos, 

principalmente por meio da integração desses saberes, bem como 

pelo desenvolvimento de novas sensibilidades e pela realização de 

novas experiências. (DESVALLÉIS; MAIRESSE, 2013, p. 39). 

 

O surgimento da educação patrimonial no Brasil, semelhante ao da educação 

ambiental, partiu da preocupação de instituições e intelectuais envolvidos com o 

assunto. A necessidade de ações educativas e a importância do caráter pedagógico 

já eram mencionadas pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), criado em 1936, mas os rumores deste pensamento se iniciaram 

anteriormente. 

Em publicação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN, 2014) percebe-se que a educação patrimonial passou a ser preocupação 

no país a partir das reflexões provocadas pela Semana de Arte Moderna, de 1922. 

Intelectuais participantes do evento passaram a motivar a criação de um órgão 

federal que se dedicasse à preservação patrimonial. Em razão desta demanda, 

Gustavo Capanema, que na época ocupava o cargo de ministro da Educação, 

juntamente com o romancista Mário de Andrade, então diretor do Departamento de 

Cultura da Prefeitura de São Paulo, elaborou um projeto para criação de um serviço 
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de tombamento e preservação do patrimônio artístico e cultural nacional. Esta 

iniciativa se constituiu no ponto de partida para uma série ações voltadas à 

educação patrimonial, sistematizadas no Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1: Breve histórico da educação patrimonial no Brasil. 

Ano Acontecimento 

1936 Anteprojeto de criação do SPHAN redigido por Mário de Andrade e Gustavo 

Capanema. Perspectiva ampla da noção de patrimônio e interesse na promoção de 

ações educativas em museus. 

1937-

1967 

Criação do IPHAN. As principais frentes educativas eram dadas pelo tombamento 

de exemplares da arquitetura civil, militar e vernacular e o incentivo a publicações. 

1975 Criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), sob o comando de 

Aloísio Magalhães. Atualização da discussão sobre o sentido da preservação e da 

ampliação e concepção de patrimônio. 

1981 Criação do Projeto Interação, proposta de apoio à criação e ao fortalecimento das 

condições necessárias para que o trabalho educacional se produzisse referenciado 

na dinâmica cultural, reafirmando a pluralidade e a diversidade cultural. 

1999 Publicação do Guia Básico de Educação Patrimonial. 

2004 Criação da Gerência de Educação Patrimonial e Projetos (GEDUC). Primeira 

instância da área central do IPHAN voltada para a educação patrimonial. 

2005 Encontro Nacional de Educação Patrimonial (I ENEP). Reunião para discussão e 

proposição de parâmetros nacionais para ações de educação patrimonial do Iphan 

nas escolas, nos museus e em outros espaços sociais. 

2008 Realização da Oficina de Capacitação em Educação Patrimonial e Fomento a 

Projetos Culturais nas Casas do Patrimônio, quando, pela primeira vez, as diretrizes 

gerais das Casas do Patrimônio foram debatidas e consolidadas em âmbito 

coletivo. 

2009 Realização do I Seminário de Avaliação e Planejamento das Casas do Patrimônio, 

em Nova Olinda (CE). Organização de mesas-redondas sobre educação patrimonial 

no I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural. 

2011 II Encontro Nacional de Educação Patrimonial (II ENEP). Reunião para pactuar as 

diretrizes no campo de educação patrimonial e fortalecer a rede de instituições e de 

profissionais atuantes na área educacional. Parceria com o MEC e IPHAN para que 

o tema Educação Patrimonial integrasse o macrocampo Cultura e Artes do 

Programa Mais Educação, de Educação Integral. 
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Ano Acontecimento 

2013 Realização do Encontro ProExt – Extensão Universitária na Preservação do 

Patrimônio Cultural – Práticas e Reflexões em Ouro Preto (MG). 

Fonte: IPHAN, 2014. Adaptação: autora (2018). 

Pode-se notar que o debate sobre educação patrimonial se consolidou com o 

passar dos anos, e atualmente, muitas são as iniciativas educacionais que visam à 

preservação do patrimônio nacional. De acordo com o IPHAN: 

(...) a Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos 

educativos formais e não formais que têm como foco o Patrimônio 

Cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão 

sócio histórica das referências culturais em todas as suas 

manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua 

valorização e preservação. Considera ainda que os processos 

educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do 

conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes 

culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades 

detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem 

diversas noções de Patrimônio Cultural. (IPHAN, 2014, p. 19). 

Zanirato (2009) corrobora para a questão da necessidade de uma educação 

patrimonial mais efetiva, ao dizer que: 

As explicações para o escasso envolvimento da população brasileira 

com a conservação dos bens que configuram a memória e a história 

do país podem ser encontradas em dois campos. O primeiro diz 

respeito ao modo como foi instituída e divulgada uma compreensão 

sobre o patrimônio em nosso país. O segundo em uma ideologia de 

valorização da modernidade disseminada no social, que aquilata tudo 

aquilo que parece apregoar o progresso e rejeita outros signos 

entendidos como expressão do arcaico; entre esses as marcas do 

passado e da natureza. (ZANIRATO, 2009, p. 140). 

Pensando neste estreitamento entre a instituição museológica e as questões 

sociais, o ecomuseu, por ter a característica de ser um museu dentro da perspectiva 

teórica da sociomuseologia, está voltado para as questões territoriais e de inserção 

com a comunidade do entorno do museu, ou seja, caracteriza-se por ser um museu 

comunitário, que exerce a função de contribuir com o desenvolvimento sustentável 

das sociedades, visando fins educacionais e culturais.  
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O ecomuseu, da mesma forma que os espaços de memória, podem se tornar 

centros de referência cultural, que promovam o desenvolvimento sustentável a 

várias futuras gerações que podem, por meio de suas coleções, reconhecer sua 

história e cultura. Neste sentido, Santos (2008) aponta que ―um dos maiores 

objetivos é criar um ambiente onde a população possa elaborar as próprias reflexões 

e ações práticas em torno do seu patrimônio cultural de vivência, reconhecendo a 

sua biografia‖ (SANTOS, 2008, p. 5). 

A Declaração de Quebec, redigida em 1984, resume esta perspectiva: 

Ao mesmo tempo que preserva os frutos materiais das civilizações 
passadas, e que protege aqueles que testemunham as aspirações e a 
tecnologia atual, a nova museologia – ecomuseologia, museologia 
comunitária e todas as outras formas de museologia ativa – interessa-se em 
primeiro lugar pelo desenvolvimento das populações, refletindo os princípios 
motores da sua evolução ao mesmo tempo que as associa aos projetos de 
futuro. (PRIMO, 1984, p. 1).  

 

O termo ―civilizações passadas‖ mencionado na Declaração de Quebec 

engloba, além dos acervos culturais mais recentes, também os achados 

arqueológicos. Os estudos arqueológicos e a divulgação dos vestígios encontrados 

tem papel fundamental para sociomuseologia, uma vez que as coleções resgatadas 

nem sempre ficam acessíveis às comunidades. Assim, de acordo com Wichers 

(2016): 

Os milhares de vestígios advindos das pesquisas arqueológicas, agora 
definitivamente espalhadas por todo o Brasil, ganham sentido quando 
explorados a partir de uma perspectiva museológica contemporânea, que 
visa à construção de uma nova prática social a partir de ações de 
preservação do patrimônio cultural. (WICHERS, 2016, p. 39). 

 

Parafraseando Bruno (2006), a ―educação da memória‖ se constitui em uma 

das funções sociais do museu, que por meio da democratização das culturas 

populares pode combater a ―amnésia cultural‖ estabelecida há tempos pelas forças 

dominantes (BRUNO, 2006, p. 17). 

Kaseker (2014) em sua pesquisa, refere-se ao museu de território, como um 

museu comunitário que abrange uma determinada região. Esse museu envolve em 

sua concepção questões de ecomuseologia, englobando o conceito de território 

musealizável, incluindo o patrimônio (material, imaterial, natural). Para autor 

sociomuseologia e ecomuseologia situam-se: 
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(...) no mesmo campo de significação no que diz respeito à compreensão da 
função social dos museus e à concepção de patrimônio cultural e natural 
composto por bens materiais e imateriais. As premissas museológicas da 
ecomuseologia, entretanto, englobam o conceito de território musealizável, 
incluindo o patrimônio natural e o caráter participativo da autogestão. 
(KASEKER, 2014, p. 38). 

 

Considerando o exposto, a missão do museu vem se reconstituindo por meio 

da aproximação de seu público e da valorização das culturas tradicionais. Ao falar 

das tendências educacionais em museus, Valente (2002) aponta que: 

 

Espera-se (...) que as visitas aos museus contribuam para a 

alfabetização científica com uma dimensão cívica ou seja 

constituindo elemento de relevância social e que torne o cidadão 

apto a participar de forma informal dos debates político-sociais. 

(VALENTE, 2002, p. 14). 

 

Portanto, a participação popular mais efetiva e as novas características da 

instituição museológica enquanto facilitadora – e, por vezes, promotora – de ações 

voltadas ao desenvolvimento social e sustentável, demandam novas perspectivas 

em relação à função social do museu. 

 

5 O ecomuseu em Mirante do Paranapenama, SP 

O ecomuseu em Mirante do Paranapenama, SP, vem sendo elaborado 

tomando por base essa característica oriunda da museologia social. Por ter sido 

concebido por uma demanda da comunidade de estar conhecendo e valorizando o 

patrimônio histórico, cultural e natural de sua região, a participação de integrantes da 

comunidade moradora do assentamento São Bento, contribui para o sentimento de 

pertencimento por meio da preservação da memória dessa comunidade tradicional. 

A demanda foi levantada pela comunidade em uma reunião na sede do 

assentamento São Bento, na qual participaram pesquisadores da Universidade 

Estadual Paulista – campus de Presidente Prudente, SP, ocorrida em 2017. Nesta 

ocasião, o que se tinha em mente era resgatar a memória da comunidade moradora 

do assentamento, na tentativa de preservar conhecimentos para as futuras 

gerações. 
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No entanto, em visitas ao local, foi possível perceber a riqueza do patrimônio 

histórico e natural, a diversidade de paisagens, a presença de sítios arqueológicos e 

a riqueza de materiais possíveis de serem patrimoniados. Assim, as discussões 

culminaram com a criação de um ecomuseu a ter sua exposição de longa duração 

no Centro de Referência em Agroecologia (CRAPP), na sede da Fazenda São 

Bento. 

A Fazenda São Bento possui 20 hectares de área comunitária, e foi 

desapropriada pela reforma agrária. Figura-se como local propício para instalação 

de um ecomuseu, por ficar em uma área que detém grande área de assentamentos 

da reforma agrária.  

A criação do ecomuseu vem obedecendo a etapas previamente discutidas 

com a comunidade e a Unesp, por meio do Laboratório de Arqueologia Guarani e 

Estudos da Paisagem (LAG). As etapas devem ser cumpridas durante os anos de 

2018 e 2019, sendo descritas como: 

1- Sensibilização: em visitas ao assentamento foi realizado o trabalho de 

sensibilização com a comunidade, a fim de identificar bens e artefatos arqueológicos 

a serem patrimoniados e definição do que será exposto no CRAPP.  

2- Curadoria, inventário e catalogação de achados arqueológicos que estão de 

posse da comunidade: desde a formação do assentamento, a comunidade vem 

coletando e guardando peças arqueológicas encontrados nos lotes. A ação realizada 

objetivou fazer a curadoria de 100 peças, preparando as mais representativas para 

exposição.  

3- Memória e história do assentamento: por meio da História Oral, foi possível 

reconstruir a história do assentamento em encontros com os moradores mais antigos 

que deram seus depoimentos. Este material foi formatado para compor os painéis da 

exposição. 

4- Sistematização da informação: foi criado um banco de dados com a 

documentação museológica produzida para salvaguarda e consultas posteriores.  

5- Exposição: está sendo organizada uma exposição aberta à visitação pública 

gratuita, composta por painéis contendo o histórico de formação do assentamento 

além de vitrines, contendo peças arqueológicas – líticos polidos e lascados, 

fragmentos de cerâmica guarani e kaingang -, preparadas para esta finalidade. 
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6- Material didático digital: foi produzido material com conteúdo sobre a exposição e 

sua coleção, bem como sobre a história do assentamento e sua formação. 

Ações educativas, como capacitação aos professores, realizada durante o 

mês de maio de 2018, e oficinas gratuitas de educação patrimonial foram 

preparadas. Como pode ser observado, algumas ações encontram-se em 

desenvolvimento e, em sua maioria, contam com a efetiva participação da 

comunidade assentada. 

5 Considerações Finais 

O conceito de sustentabilidade não deve apoiar-se apenas na dimensão 

ecológica. Aspectos institucionais, econômicos e sociais também são parâmetros 

que ajudam a avaliar a sustentabilidade enquanto possibilidade de produção de 

bens e riquezas de modo a não comprometer esta produção e garantir condições de 

vida no planeta. Fato é que o conceito de sustentabilidade normalmente é 

compreendido pelo viés puramente econômico. Neste sentido, considerar as outras 

dimensões torna-se necessário para que se possa pensar em desenvolvimento mais 

sustentável para todas as espécies, inclusive a humana. 

Neste sentido, o trabalho educativo proposto pela instituição museológica 

pode contribuir para o debate ao tratar dos problemas da sociedade e democratizar 

conhecimentos atuais. O ecomuseu, em específico, ao promover o debate em 

âmbito regional e local, da voz à comunidade diretamente envolvida com o 

patrimônio histórico cultural e natural por meio da gestão participativa, que participa 

das escolhas do que o ecomuseu deve ou não expor e representar. 

As ações para constituição do ecomuseu no município de Mirante do 

Paranapanema, SP estão em andamento, mas já foi possível constatar a 

importância deste espaço para os moradores do assentamento São Bento. Refletir 

sobre a história do lugar fez com que o sentimento de pertencimento aflorasse, e a 

necessidade de garantir que o conhecimento não se perdesse foi um dos motivos 

pelos quais a universidade fosse envolvida no processo. 

A educação patrimonial e ambiental torna-se necessária para que a própria 

comunidade conheça e valorize o patrimônio da região. Deste modo, a instituição 

museológica ao promover ações educativas que envolvam a preservação 
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patrimonial, também contribui para valorização do ambiente natural e da 

responsabilidade social na busca por estratégias de desenvolvimento mais 

sustentável. 
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RESUMEN 

Los movimientos migratorios de la fuerza laboral a las grandes ciudades de México y 
otros países industrializados han sido un fenómeno constante de las áreas rurales a 
las urbanas. La migración es una de las diferentes estrategias de reproducción de 
los jefes de hogar que buscan el bienestar en sus hogares y en sus comunidades de 
origen. La presente investigación se realizó en la comunidad de Españita, Tlaxcala. 
El principal objetivo de esta investigación fue analizar los impactos que tiene la 
migración en el bienestar de los hogares comparando los jefes de hogar migrantes 
con los no migrantes. La perspectiva teórica de esta investigación fue el desarrollo 
humano. El trabajo de campo se realizó de forma intermitente de octubre 2014 a 
octubre 2015. Se aplicaron 40 entrevistas a jefes de hogares migrantes y no 
migrantes de Españita. Con base a estas entrevistas se realizó una tipología de 
productores: migrantes internacionales, nacionales, campesinos y alfareros. Los 
resultados encontrados muestran que los hogares con mayor bienestar son los que 
tienen al jefe de familia trabajando en la instalación de aire acondicionado en 
ciudades turísticas mexicanas. Estos técnicos especializados obtienen los mayores 
ingresos y tienen prestaciones sociales. Los jefes de hogar migrantes 
internacionales muestran niveles de bienestar intermedios. Finalmente, los hogares 
más pobres son aquellos que obtienen sus medios de vida de la agricultura y la 
alfarería. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La desigualdad económica que existe entre los lugares de origen y de destino 

de la migración se expresa en la migración laboral y la coexistencia conflictiva entre 

la pobreza y riqueza de los lugares de origen y de destino respectivamente. El 

estudio del fenómeno de la migración es importante para entender los cambios que 

se presentan en los hogares y las comunidades por la interconexión que se da entre 

las esferas económica, social, cultural y política, en las diferentes regiones donde 

hay intensos flujos migratorios.  

 

2. OBJETIVO 
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El objetivo de este artículo fue identificar los impactos que genera la migración 

temporal o definitiva de los jefes del hogar en el bienestar de los hogares de 

Españita, Tlaxcala, México.  

 

3. METODOLOGÍA 

Para obtener la información se aplicó una encuesta a jefes y jefas de hogares 

migrantes y no migrantes en Españita, Tlaxcala. Los datos obtenidos mediante un 

cuestionario fueron: las características de los diferentes tipos de hogar, sus 

actividades productivas, sus estrategias de reproducción y el nivel de bienestar de 

las familias considerando indicadores de ingresos, alimentación, educación de los 

hijos, salud y vivienda.  

Esta investigación contribuye a entender los impactos que tiene la migración 

del jefe de hogar en el bienestar de sus familias. Las investigaciones que destacan 

los efectos positivos de la migración entre México y Estados Unidos desde la 

perspectiva macroeconómica son abundantes, por ejemplo, Massey (1998) señala 

que las remesas en los países en desarrollo aportan recursos monetarios que 

sustituyen en parte el limitado ahorro nacional. El Banco Mundial (2006) considera 

que la migración impulsa la producción e ingresos en el mundo y las remesas 

promueven el desarrollo económico que contribuye a reducir la pobreza. (Binford, 

2002) señala que la migración se debe analizar globalmente en la necesidad de 

mantener un sistema laboral segmentado del que se beneficia ciertos sectores de la 

economía en los EUA por la vulnerabilidad de los migrantes ilegales. Migrantes que 

son expulsados por la falta de oportunidades en sus lugares de origen.  

Por otra parte, los resultados de Durand (2007) muestran el impacto 

ambivalente de la migración y las remesas, el cual dependerá de cómo los migrantes 

se incorporen a la estructura económica en la sociedad de origen y de destino. Otras 

investigaciones enfatizan los efectos negativos de la migración de los jefes de hogar 

como la desintegración familiar expresada en el consumo de alcohol en 

adolescentes y mujeres que permanecen en sus comunidades y la ruptura del tejido 

social en sus comunidades (Juarez, 2013). La reinserción de los países de la 

periferia al sistema capitalista en calidad de apéndices de las cadenas globales de 

producción, comercio y finanzas y a su vez a la exportación de fuerza de trabajo 
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barata, todo esto bajo un ataque sistemático a las condiciones de vida y 

desvalorización y abaratamiento de los costos de la fuerza laboral hasta llegar a 

condiciones de súper explotación, profundizando desigualdades territoriales 

(MÁRQUEZ Y WISE, 2011).  

Con relación a la migración interna Arizpe (1980) enfatiza que el migratorio 

del campo a la ciudad es una estrategia de sobrevivencia de los hogares en los que 

cada clase social tiende a generar un tipo específico de migración en respuesta a los 

procesos económicos que los afectan. En las últimas décadas México ha tenido un 

incremento en los flujos migratorios desde localidades rurales hacia las grandes 

ciudades de México, Estado Unidos y Canadá por las dificultades que las familias 

campesinas tienen para satisfacer sus necesidades mediante la producción 

agropecuaria. Esto ha llevado a que los campesinos busquen otras formas de 

subsistencia creando transformaciones en todas las esferas de la vida del ámbito 

rural (Guzmán & León 2005).  

Desarrollo humano y construcción de capacidades 

Amartya Sen (1999) define el desarrollo humano como el proceso de 

expansión de las capacidades que disfrutan los individuos, desarrollo económico, 

felicidad, bienestar y libertad de elección. Nussbaum (2003) rechaza el crecimiento 

económico como único indicador de calidad de vida. Ella señala que el desarrollo 

humano debe incluir la igualdad social, la construcción de capacidades, donde el 

individuo generé sus propios proyectos y fortalezca sus capacidades y habilidades, 

se atienda la desigualdad entre mujeres y hombres, para alcanzar la justicia de 

género en la sociedad. Nussbaum (2003) enlista un número de capacidades 

centradas en los derechos humanos, como son: la vida, la salud corporal, integridad 

corporal, sentidos e imaginación, emociones, razón práctica, afiliación, con otras 

especies, juego o esparcimiento y medio ambiente. El Informe del (PNUD, 2015) 

plantea que para alcanzar el desarrollo humano es necesario crear las condiciones 

para que la población tenga participación política y comunitaria, se considere la 

sostenibilidad ambiental, la seguridad y los derechos humanos. 
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4. MÉTODO 

En esta investigación se utilizaron métodos cuantitativos se aplicó una 

encuesta y métodos cualitativos: entrevistas semiestructuradas y observación 

participante. Para analizar la información cuantitativa se utilizó el programa 

estadístico SPSS v20 que sirvió para ordenar e interpretar los datos numéricos 

obtenidos en 40 cuestionarios aplicados a los jefes de hogar. 

La unidad de análisis en esta investigación fue el hogar, de acuerdo con 

Juárez (2013), el hogar es una categoría conceptual y de organización social, el cual 

se convierte en el vínculo de las acciones individuales, entendido como la unidad 

donde comparten recursos y asignación de tareas en un espacio físico y los 

procesos macro-estructurales en el entendimiento de las interrelaciones con el 

Estado. 

Los hogares fueron clasificados en cuatro tipos, de acuerdo a las actividades 

realizadas por los jefes de hogar. Las ocupaciones de los jefes de hogares 

identificados en Españita fueron: aquellos que trabajan en la instalación de sistemas 

de aire acondicionado, los migrantes internacionales, los jefes de hogares dedicados 

a actividades no agrícolas y aquellos que se dedican a la producción agrícola. El 

análisis de los datos consistió en la captura, recodificación y análisis de la 

información con el programa estadístico SPSS. Después se construyo una matriz de 

correlación de Pearson y se seleccionaron las variables principales, para el análisis 

cuantitativo considerando los diferentes tipos de hogares. La información de las 

entrevistas se utilizó para obtener información sobre aspectos sensibles para 

complementar el análisis estadístico. 

 

5. RESULTADOS 

En el presente apartado se presenta el análisis dela información obtenida de 

los hogares seleccionados en la muestra de la localidad de Españita, Tlaxcala. En 

primer lugar, se identificaron a los hogares considerando las diferentes actividades a 

las que se dedican los jefes de hogar ver Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Grupos de hogares por actividad productiva. 

Actividad del jefe hogar Núm. 

Instalación de sistemas de aire acondicionado 18 

Producción agrícola 9 

Actividades no agrícolas 8 

Migrantes Internacionales 4 

 

Posteriormente, se analizó la calidad de vida de los integrantes de los 

diferentes tipos de hogar en: alto, medio y bajo, con base en los siguientes criterios: 

ingresos, educación, características de la vivienda, alimentación, consumo de bienes 

y servicios fuera de la comunidad, uso de televisión satelital, telefonía e internet y 

tamaño de la unidad familiar ver Cuadro 2.  

Cuadro 2. Criterios de caracterización de los hogares agrupados por actividad 

del jefe de hogar. 

 

Grupos de hogar 

Criterios 

Aire 

acondicionado 

Migrantes 

internacionales 

Trabajo no 

agrícola Agricultura 

Ingresos + + ± - 

Educación + ± - - 

Vivienda + ± - - 

Alimentación + + ± - 

Consumo fuera de la 

comunidad 

+ + 

- 

- 

Televisión satelital + + - - 

Telefonía e internet + + - - 

Unidad Familiar ± - ± + 

 

 

Alto   + Intermedio   ± Bajo   - 
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Jefes de hogar participando en el mercado laboral del sistema de instalación 

de aire acondicionado 

Los jefes de hogar que trabajan en la instalación de sistemas de aire 

acondicionado migran de manera temporal dentro del país. Esta actividad implica 

periodos de trabajo fuera de Españita que varían de un mes hasta más de un año. 

La periodicidad de estancia de los jefes de hogar con sus familias depende de: la 

duración de los periodos de trabajo, la carga de trabajo, la distancia del lugar de 

trabajo y el pago de pasajes y viáticos. Los jefes de hogar que trabajan en la Ciudad 

de México y Querétaro, visitan a sus familias con mayor frecuencia, que los jefes de 

hogar que trabajan en las ciudades más distantes como Los Cabos, Durango, 

Monterrey o Cancún.  Para que los jefes de hogar se incorporen al mercado laboral 

del sistema de instalación del aire acondicionado es necesario que ellos tengan 

acceso a las redes sociales de información disponibles en la comunidad como son 

las redes de amigos, vecinos, parientes y/o contratistas. Los jefes de hogar que se 

incorporaron a esta actividad tienen entre 25 y 30 años de edad, la escolaridad de 

estos trabajadores especializados es secundaria y preparatoria. La historia laboral 

de ellos inicia cuando se incorporan a esta actividad como ayudantes, que es el 

trabajo que demanda menos especialización. Posteriormente, los ayudantes con el 

paso de los años adquieren habilidades y experiencia en esta actividad que les 

permite ocupar puestos de oficiales o jefes de proyecto. En promedio alcanzan esta 

máxima posición cuando tienen de 30 a 45 años de edad. La juventud es un atributo 

importante para trabajar en la instalación de los sistemas de aire acondicionado 

debido a que este trabajo requiere que los trabajadores tengan buena salud y 

condición física para poder instalar estos sistemas de aire acondicionado en lugares 

estrechos y altos.  

Los jefes de hogar que trabajan como oficiales o jefes de proyecto en la 

instalación de los sistemas de aire acondicionado son los que obtienen los salarios 

más altos de todos los asalariados de esta actividad. Ellos también tienen 

prestaciones como pago de viáticos, pasajes y renta, lo cual les permite tener 

excedentes para ahorrar y obtener créditos bancarios que utilizan principalmente 

para mejorar sus hogares y pagar la educación de sus hijos fuera de la comunidad. 

Los ayudantes son los que perciben el salario más bajo, aunque los ingresos que 
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perciben son superiores a los que puedan obtener en el mercado laboral local y 

regional. 

En general, los jefes de hogar que laboran en esta actividad tienen la 

capacidad de brindar una mejor calidad de vida a sus familias, tienen acceso a 

mayor nivel de escolaridad, sus viviendas tienen mayor número de habitaciones, 

cuentan con sanitario y regadera dentro de la vivienda. Además, tienen medios para 

el esparcimiento como televisión satelital, internet; todos tiene teléfono en casa y 

celulares que facilita la comunicación entre los miembros del hogar. Los integrantes 

de estos hogares tienen servicio de salud del Seguro Popular y privado. Los 

integrantes de estos hogares tienen acceso a una mejor alimentación, mayor 

diversidad de alimentos en la canasta básica, la cual se compone de los siguientes 

alimentos: carne de res, pollo, verduras y otros productos industrializados. Las 

esposas de estos trabajadores adquieren bienes de consumo fuera de la comunidad, 

ya que pueden pagar pasajes o incluso cuentan con automóvil para desplazarse a 

los centros comerciales regionales de San Martin Texmelucan y Calpulalpan, en 

donde los precios de los productos son más bajos y existe una mayor oferta y 

variedad de productos y bienes de consumo. 

Los trabajadores del sistema de instalación de aire acondicionado prefieren 

enviar a sus hijos a estudiar el nivel medio superior y técnico fuera de la comunidad. 

Ellos pueden cubrir los costos de pasajes, alimentación y colegiaturas entre otros 

gastos. Los hijos de estos técnicos tienen acceso a mayor nivel y calidad en 

educación en comparación con los hijos de los otros tipos de hogares identificados 

en Españita. 

Con base a lo anterior se concluye que los jefes de hogar que trabajan en la 

instalación de sistemas de aire acondicionado proporcionan la mejor calidad de vida 

a los integrantes de sus hogares. Sin embargo, no todos los jefes de hogar pueden 

participar en esta actividad y algunos jefes de hogar obtienen sus medios de vida en 

actividades no agrícolas como el pequeño comercio, ellos se dedican a la venta de 

productos en misceláneas, panaderías, y refacciones para autos en Españita.  
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Los migrantes internacionales 

Los jefes de familia de Españita han sido forzados a migrar para satisfacer las 

necesidades de sus familias, debido a la crisis de la agricultura expresada en la baja 

rentabilidad y la falta oportunidades de incrementar la productividad y la justa 

comercialización de sus productos. La migración internacional se dirige hacia los 

Estados Unidos de América (EUA) y Canadá.  

La migración a Estados Unidos se realiza en dos modalidades: a través de un 

permiso temporal para desempeñar trabajo agrícola y de forma indocumentada. Los 

migrantes a EUA reciben el apoyo de familiares que viven en ciudades este país, sin 

el cual no sería posible pagar los costos de migrar. Los familiares que residen en los 

EUA les otorgan el préstamo para pagar la tarifa del pollero que llega a ser de 5000 

USD, quien los ayuda a cruzar la frontera entre los EUA y México. El migrante 

adquiere esta deuda ejerce una presión económica que lo obliga a aceptar cualquier 

tipo de trabajo, aunque sean mal remunerado, para que pueda pagar su deuda y 

enviar dinero a su hogar en Españita. El estatus de ilegal del jefe de hogar, los altos 

costos económicos y los peligros que enfrenta para cruzar la frontera prolonga los 

periodos de estancia en los EUA. Los largos periodos de ausencia de los jefes de 

familia tienen serias implicaciones negativas para sus familias como la 

desintegración familiar, las esposas señalaron su difícil situación de enfrentar solas 

toda la responsabilidad de sus hogares y de la educación de sus hijos. 

 

Migración a Canadá 

Los migrantes a Canadá son pocos con relación a los jefes de hogar que 

migran temporalmente en México. Los jefes de hogar que migran a este país tiene 

hasta 10 años trabajando con contratos del Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales (PTAT) México-Canadá son migrantes legales. En promedio tienen 40 

años de edad, estos migrantes regresan después de periodos de trabajo de 8 meses 

con recursos económicos mayores a los que ganarían en todo un año de trabajo en 

el mercado laboral local.  

Los jefes de hogar migrantes a los EUA envían remesas a sus hogares para 

sustentar los gastos de sus familias. Las remesas que reciben las esposas se 

destinan principalmente a realizar mejoras en las viviendas, en la educación de los 
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hijos, la compra de alimentos y el pago de servicios, pero son insuficientes y las 

esposas tienen que incorporarse al mercado laboral no calificado y en el comercio 

informal en Españita para complementar el gasto familiar. Estas familias tienen 

viviendas amplias con cocina independiente, uno o dos baños, dormitorios para los 

integrantes del hogar y hasta jardín. Otras viviendas están en proceso de mejora y 

ampliación, estos hogares tienen teléfono, televisión satelital e internet, ya que para 

ellos es prioritario tener estos servicios para mantenerse en contacto con el jefe de 

hogar. Al igual que los jefes de hogar que trabajan en la instalación de sistemas de 

aire acondicionado estos hogares cuentan con los recursos para enviar a sus hijos a 

estudiar en escuelas de fuera de la comunidad de educación media superior y 

técnico. Los jefes de hogar migrantes legales tienen recursos para adquirir uniformes 

de calidad, zapatos, materiales didácticos, pagar pasajes, alimentación y 

colegiaturas entre otros gastos.  

escuelas.  

 

Hogares no agrícolas 

El trabajo no agrícola en la comunidad de Españita forma parte de las 

diferentes actividades llevadas a cabo por los jefes y jefas de hogar, con base a los 

datos obtenidos del trabajo de campo se encontraron las siguientes actividades: la 

alfarería, trabajo doméstico fuera de la comunidad, empleados en tienda, pequeño 

comercio, misceláneas, venta de antojitos, refacciones para auto. Estas actividades 

tienen sus particularidades que se describen a continuación. 

La alfarería en Españita es una actividad característica del barrio del Carmen 

desde hace 50 años, la iniciaron tres familias que por generaciones han transmitido 

el conocimiento de este oficio, a hijos y nietos. Actualmente hay más de 20 familias 

que trabajan directamente con la alfarería, la mayoría de los integrantes del hogar 

trabajan en esta actividad, las esposas que realizan el trabajo más delicado en la 

decoración de producto, los niños que partir de los once años inician en la actividad. 

La alfarería es realizada por familias extensas que comparten un mismo predio y que 

están integradas en su mayoría por los abuelos, padres, hijos, tíos, sobrinos y 

esposas. 



 
 

155 
 

La calidad y espacios de la vivienda de los alfareros son deficientes, ya que 

viven hacinados, los hogares cuentan con uno o dos cuartos conviviendo en un 

mismo predio con otras familias. El baño es compartido entre varios hogares el cual 

no tiene regadera y carece de calentador gas. Los servicios con los que cuentan 

estas viviendas son básicos: agua, drenaje y electricidad, la mayoría de ellos no 

tiene servicio de teléfono, televisión satelital e internet. Los servicios de salud de 

estos hogares los reciben del Seguro Popular. 

La educación de sus hijos es la educación primaria y secundaria en escuelas 

ubicadas en la comunidad, posteriormente se integran al trabajo de la alfarería. Las 

compras de comida y artículos de primera necesidad como artículos de limpieza las 

realizan dentro de la comunidad, donde el consumo de pollo, carne de res y puerco 

es esporádica, otro rasgo distintivo es que utilizan parte de la producción agrícola de 

sus parcelas para autoconsumo como son: hortalizas, maíz y frijol para así 

complementar su dieta. Como lo contó Javier: 

En Españita el comercio es una actividad importante, el pequeño comercio 

formal o informal, es una actividad fundamental para satisfacer las necesidades de 

algunos hogares como fuente principal de ingresos o complementaria a otras 

actividades. El pequeño comercio es una actividad realizada por mujeres, adultos 

mayores y en menor grado por jóvenes. En el mercado informal regularmente lo 

realizan las esposas que ayudan al gasto familiar que venden: dulces, tamales, 

antojitos y los pequeños establecimientos formales son: tienda de abarrotes, 

panadería, pollería y venta de aceites y refacciones para auto. Los hogares de estos 

negocios dependen en su totalidad del negocio para obtener los medios de vida.  

Las viviendas de la actividad del comercio, en su mayoría son casas 

pequeñas de adobe y tabique, con una pequeña cocina y su baño, carecen de 

regadera y calentador de gas. En el caso del panadero o el vendedor de aceites sus 

viviendas son confortables sus casas son amplias, recién construidas, los muros de 

tabique y los pisos de cemento 

Los jefes de hogar de estos hogares no pueden trabajar en otra actividad 

fuera de la comunidad y tienen que sobrevivir dentro de ella, entere los entrevistados 

se encontraron a cinco jefes de hogar que están en edad avanzada y otros por 

cuestiones de salud no pueden incorporarse a una actividad fuera de la comunidad. 
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Otros reciben apoyo de hijos y complementa sus ingresos con el comercio, otros 

comerciantes tampoco tienen movilidad por su edad y la responsabilidad que tienen 

de cuidar a sus nietos por la ausencia de los padres que trabajan fuera de la 

comunidad. 

 

Hogares agrícolas 

Los jefes de hogar que tienen como actividad principal la agricultura en 

Españita son adultos mayores que tienen más de 50 años. Algunos jóvenes trabajan 

en la agricultura como jornaleros, chofer de tractor y ayudan al jefe de hogar en la 

siembra y cosecha de los cultivos. El régimen de propiedad de tenencia de la tierra 

es ejidal, las parcelas tienen una extensión de entre 2 y 4 hectáreas por ejidatario. 

Toda de Españita es de temporal. Los principales cultivos son: maíz, cebada y trigo, 

también se cultiva en menor proporción chícharo, haba, frijol y algunas hortalizas.  

La agricultura en Españita enfrenta diferentes adversidades como sequias 

prolongadas que afectan los calendarios de siembra y cosecha. A pesar de que los 

ejidatarios reciben el subsidio de Procampo, por el cual, reciben $963 por hectárea si 

cuentan con más de 5 hectáreas y con $1300 si cuentan con menos de 4 hectáreas, 

la agricultura no es rentable para ellos, debido a los altos costos de producción y a 

los bajos precios de sus cultivos. Esta situación ha provocado el abandono de 

muchas tierras de cultivo. Algunos jefes de hogar siguen practicando la agricultura a 

pesar de las condiciones adversas de esta actividad, lo que se explica por la falta de 

oportunidades laborales en la comunidad. La agricultura es la única actividad de la 

que pueden satisfacer parcialmente sus necesidades básicas. Algunos campesinos 

entrevistados señalaron que prefieren pasar penurias en su pueblo con su familia 

que tener mejores ingresos lejos de su familia ―comemos solo frijolitos pero muy 

contentos‖. Muy pocos campesinos reciben remesas de los hijos que se encuentran 

trabajando fuera de la comunidad. 

Los jefes de hogar se ven en la necesidad de combinar la producción agrícola 

en sus parcelas con el trabajo asalariado agrícola en Españita, para satisfacer sus 

necesidades. Las viviendas de los campesinos son pequeñas, viven hacinados 

compartiendo en un mismo espacio la cocina con habitaciones. Las viviendas son de 

muros de adobe, pisos de tierra y concreto rustico, baños sin regadera, con el 
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apagón analógico muchos de ellos carecen de televisión digital y no cuentan con 

teléfono fijo. hay varias casas en obra negra. El consumo de alimentos es limitado 

consumen menos carne de res, pollo o pescado que los otros tipos de hogares. Los 

hogares campesinos reciben atención médica del seguro popular, porque no pueden 

pagar servicio privado de salud por sus altos costos. 

La mayoría de los hijos de los campesinos solo puede estudiar la secundaria 

en Españita. Los jefes de familia campesinos no puede enviar a sus hijos a estudiar 

la preparatoria fuera de la comunidad, por el alto costo de pasajes, uniformes, 

alimentación, cooperaciones y material didáctico. Por lo que, los hijos de 

campesinos al concluir la primaria se incorporan al mercado laboral como jornaleros, 

obreros o en el comercio informal.  

 

6. CONCLUSIONES 

El argumento central de esta investigación fue conocer si el bienestar de las 

familias mejora cuando los jefes de familia que migran. Los factores que obligan a 

los jefes de hogar a migrar son la imposibilidad de obtener sus medios de vida en la 

localidad debido a la crisis de la agricultura y la falta de otras fuentes de trabajo en 

Españita. 

Los hallazgos muestran que el bienestar de los hogares en Españita, Tlaxcala 

es diferencial y depende de la actividad a la que se dedica el jefe de hogar. El 

acceso de los jefes de hogar a las redes sociales de información es fundamental 

para incorporarse en el flujo laboral migratorio dentro y fuera del país. Es a través de 

estas redes familiares, de vecinos, amigos y contratistas que pueden incorporarse al 

mercado laboral de la instalación de los sistemas de aire acondicionado. 

Los jefes de hogar que migran a ciudades turísticas en México para trabajar 

en la instalación de sistemas de aire acondicionado son los que perciben los más 

altos ingresos. Los ingresos altos de estos jefes de familia, les permite invertir en 

mejoras o ampliaciones a sus viviendas, en la educación de sus hijos y satisfacer 

sus necesidades de alimentación, salud y esparcimiento.  

En el caso de la migración a los EUA la principal red de apoyo es la de la 

familia. En el caso de la participación en el mercado laboral agrícola en Canadá se 

da a través del programa de trabajadores agrícolas temporales PTAT. Los jefes de 
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hogar migrantes internacionales tienen oportunidad de proporcionar una buena 

calidad de vida a su familia, de acuerdo a los principales indicadores: acceso a 

vivienda, salud, educación y servicios. En estos hogares también se presenta el 

efecto negativo de la migración, la desintegración familiar, debido a los largos 

periodos de ausencia del jefe de familia. En Españita se ha incrementado el 

consumo de alcohol y tabaco en los jóvenes y también ha aumentado el número de 

madres solteras por el abandono de pareja. 

Finalmente, los hogares en donde el jefe de hogar se dedica a la agricultura y a la 

alfarería son los hogares más pobres. Los campesinos en Españita practican la 

agricultura de temporal, los costos de producción superan el valor de la cosecha, por 

lo que los campesinos no pueden satisfacer las necesidades básicas de sus 

hogares. Estos jefes de hogar son obligados a complementar sus ingresos 

incorporándose al mercado laboral dentro y fuera de las actividades agrícola para 

obtener sus medios de vida. Las viviendas de los campesinos son pequeñas con de 

muros de adobe con pisos de tierra y concreto rustico, baños sin regadera, con el 

apagón analógico muchos de ellos carecen de televisión digital y no cuentan con 

teléfono fijo. El consumo de alimentos está basado en frijol y tortilla, el consumo de 

carne es muy escaso. Los hogares campesinos solo tienen acceso a los servicios 

médicos que proporciona el seguro popular. Los campesinos solo pueden pagar a 

sus hijos hasta la educación secundaria. Finalmente, los hogares que tienen un 

mayor nivel de bienestar son los obreros calificados que migran dentro del país, no 

los internacionales como lo señala la literatura. Los campesinos de Españita al igual 

que la mayoría de los campesinos del país son los más pobres debido al abandono 

de una política pública que les permita salir de la pobreza, mediante programas de 

desarrollo humano y construcción de capacidades de los jóvenes que viven en el 

medio rural.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo re-conhecer a história do litoral do Paraná para 

compreender a ocupação da microbacia do rio das Pombas. A abordagem metodológica é 

exploratória e descritiva e embasada nos fatos históricos publicados e nos termos da 

geografia humanista. O resultado chama a atenção para questões de uma história de 

ocupação colonialista e escravocrata que pouco difere da ocupação do processo brasileiro 

de ocupação a partir da chegada dos portugueses em 1500. Uma história de 

desenvolvimento baseado na invasão, posse e domínio das terras, das riquezas humanas e 

naturais com a finalidade de enriquecimento de uns em detrimento de tantos outros. 

Buscou-se relacionar a origem desta ocupação com os conceitos de espaço e lugar de Tuan 

para elucidar a cultura herdada pelo povo do litoral ao longo dos tempos. Como 

considerações finais, observou-se que o modelo colonizador determinou os fatores que 

implicam na construção de valores e significados ao lugar. O processo histórico de uso e 

ocupação da região identificou fragilidades sociobiodiversas, colocando em iminente perigo 

os últimos remanescentes de Floresta Atlântica da porção sul do Brasil, seus sujeitos e 

identidades. 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo re-conocer la historia del litoral del Paraná para 
comprender la ocupación de la microcuenca del río de las Pombas. El enfoque metodológico 
es exploratorio y descriptivo y basado en los hechos históricos publicados en los términos de 
la geografía humanista. El resultado llama la atención sobre cuestiones de una historia de 
ocupación colonialista y esclavista que poco difiere de la ocupación del proceso brasileño de 
ocupación en la época del descubrimiento, una historia de desarrollo basada en la posesión 
y dominio de las tierras, de las riquezas humanas y naturales con la finalidad de 
enriquecimiento de unos en detrimento de tantos otros. Se relaciona con los conceptos de 
espacio y lugar de Tuan para elucidar la cultura heredada por el pueblo del litoral a lo largo 
de los tiempos. Como consideraciones finales, se observó que el modelo colonizador 
determinó los factores que implican en la construcción de valores y significados al lugar. El 
proceso histórico de uso y ocupación de la región identificó fragilidades sociobiodiversas, 
colocando en inminente peligro los últimos remanentes de Bosque Atlántico de la porción 
sur de Brasil, sus sujetos e identidades. 
 

Palavras-clave: Colonização; Desenvolvimento; Cultura; Espaço; Lugar. 

1. Introdução  
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O presente trabalho compõe os resultados do primeiro objetivo da dissertação 

de mestrado ―História e ocupação da Microbacia do rio das Pombas‖ localizada no 

litoral do Paraná – sul do Brasil. Esta proposta partiu da necessidade de conhecer 

como se deu o povoamento nesta região, sua origem e os fatores limitantes para o 

seu desenvolvimento. Procura-se investigar os povos originários que viviam na 

região do litoral do Paraná no século XVI até as primeiras décadas do século XX, os 

que colonizaram e os que imigraram, também esses imigrantes que emigraram. A 

proposta é trazer a reflexão da própria natureza humana e como os estágios de 

desenvolvimento e os fatores culturais são essenciais para a compreensão da 

realidade local atual. A abordagem é exploratória e descritiva e embasada nos fatos 

históricos publicados e nos termos da geografia humanista. Partimos do 

questionamento: quem são os povos originários do litoral paranaense? Como se 

deram as relações sociais desde o descobrimento destas terras? Quais fatores 

contribuíram para a expansão da ocupação? Quais consequências identitárias os 

sujeitos locais herdaram a partir do processo de colonização e ocupação do litoral do 

Paraná? Essas heranças influenciam nos processos de decisão e de 

desenvolvimento na microbacia do rio das Pombas? 

A história do litoral do Paraná será delineada pelo espaço temporal do Brasil 

Colônia e Império.  Ela está registrada a partir da abundância das riquezas naturais 

e de mão de obra nativa e escrava. Foram à ilusão do ouro de aluvião, dos gentis 

indígenas cativos e do tráfico negreiro que o litoral do Paraná foi fundado 

(WESTPHALEN, 1972; MARTINS, 1995; FERREIRA, 1996, BARTHELMESS, 2000; 

GUTIÉRREZ, 2006 e PIERRI et al, 2006). 

A região compreende sete municípios atualmente: Paranaguá, Antonina, 

Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná.  

Paranaguá é considerado o primeiro núcleo povoado com colonizadores 

portugueses do sul do Brasil. Inexplorada e em litígio, foi constituída 

estrategicamente pela sua proximidade com São Vicente e sua possibilidade de 

expandir o território de domínio colonial português para o sul. De pele branca e 

roupas suntuosas, com uma voraz sede de colonizar o território ―selvagem‖ antes 

que os concorrentes espanhóis ocupassem o local, dado que o Tratado de 

Tordesilhas dividia o recém ―descoberto novo mundo‖ (FERREIRA, p.501). 
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Segundo este acordo, assinado em sete de junho de 1494, a porção sul do 

território brasileiro, que incluía o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, 

pertenciam empiricamente à Espanha, enquanto Portugal ficava com uma pequena 

parcela do Litoral do Paraná, até os limites da Serra do Mar (FERREIRA, 1996, p.9). 

Romário Martins, historiador paranaense, informa sobre as primeiras 

navegações que se aproximaram da costa do litoral paranaense, ―Pero Lopes, em 

1532‖ e a ―nau onde estava o aventureiro Hans Staden‖ em 1548. Ambas as 

embarcações eram exploratórias e faziam o reconhecimento das terras a partir da 

Costa de São Vicente ao rio da Prata, mas, por intempéries, a nau de Hans Staden 

aportou em Guaraqueçaba, no Superagui. No relato de Hans Staden, eles quase 

naufragaram após uma tempestade e acabaram encontrando um porto de mar 

calmo na Barra do Superagui onde tiveram contato com os ―selvagens‖. Porém, sem 

compreender a língua não conseguiram se comunicar. Mais tarde, pela noite, nova 

embarcação com dois portugueses retornou a nau e eles tomaram conhecimento de 

que estavam em Superagui, a 18 léguas de uma ilha chamada São Vicente, 

pertencente à EI Rei de Portugal (HANS STADEN, 1900, p.27 e 28), destacando-se 

neste relato que os portugueses já viviam com os povos locais nesta localidade após 

48 anos da chegada de Cabral na Bahia. Segundo Ferreira (1996): 

 

É importante mencionar ter se estabelecido, desde o inicio, uma 
relação colonialista entre os europeus e os silvícolas. Os povoadores 
de São Vicente descem até o litoral sul com a finalidade de apresar 
índios, para transformá-los em escravos. Escravos que são usados 
como mão-de-obra em estabelecimentos agrícolas, que foram 
surgindo no litoral de São Paulo e na própria região de Piratininga. 
Entretanto, os paulistas não vinham fazer suas incursões preadoras 
de índios somente através do litoral, utilizando embarcações à vela 
que facilitava o acesso as aldeias (FERREIRA, 1996, p. 22). 

 

Segundo estudos realizados sobre as formas de ocupação e uso do litoral 

paranaense realizados por Pierri et al. (2006), os registros históricos sobre o 

desenvolvimento do litoral do Paraná até a metade do Século XVIII (1767) 

convergem para situá-lo em um único modelo. Os autores identificaram quatro tipos 

de uso: ―o portuário, o pesqueiro, o turístico e a conservação de ecossistemas 

presentes e de sua biodiversidade‖ e que os conflitos e as tendências da dinâmica 

econômica presidiram a ocupação desse espaço e a apropriação das riquezas 
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naturais, sociais e naturais nele contidos. Os autores, por entendimento das 

condições que influenciam e determinam o espaço social, consideraram que o 

processo histórico colonial atribuiu a esta região ―significados e papéis distintos‖ 

onde a colonização, a partir da Baia de Paranaguá, abriu as portas para ―alienar sua 

população de seus principais benefícios, formulando novamente o paradoxo do 

contraste entre a riqueza natural e a pobreza social‖ (PIERRI et al, 2006, p. 165).  

Da população indígena, a informação que se tem é da Revista Referência em 

Planejamento – ano 01 nº 03, trimestre de 1976, onde Paranaguá contava, nesta 

data, com apenas ―70 habitantes do grupo Guarani‖ afunilados na reserva da ―Ilha 

da Cotinga‖ (FERREIRA, 1996, p.26), o que expressa o extermínio das inúmeras 

nações indígenas que aqui viviam no início da invasão colonial e que destacou esse 

território como ―um dos mais povoados da Terra de Santa Cruz‖ (FERREIRA, 1996, 

p. 3), nome dado ao Brasil por Pedro Álvares Cabral.  

Os ciclos econômicos foram essenciais para o povoamento e expansão do 

litoral do Paraná e, a abertura de um porto, em Paranaguá, foi primordial. A 

descoberta do ouro de aluvião chamou a atenção da Coroa portuguesa para essas 

terras. Este ciclo foi de frustação pelas quantias ínfimas de ouro encontradas, mas 

iluminou os sonhos de muitos homens e os seduziu, ampliando os caminhos por 

entre os morros da Serra do Mar, contornando os leitos dos rios, promovendo uma 

agricultura periférica de subsistência, que culminaram nos caminhos que ligaram, 

inicialmente, o litoral ao planalto, principalmente os da Serra da Graciosa, Itupava e 

do Arraial: 

 

Moradores de Iguape, explorando as margens da baía de 
Paranaguá, descobriram aluviões auríferos nos córregos e rios, 
surgindo nos anos 1630/1640, os primeiros arraiás. O principal 
dentre eles seria Paranaguá. Simultaneamente mineradores, também 
vicentistas, progredindo pelo vale profundo do Rio Ribeira 
alcançaram seu afluente, o Açungui, e pouco mais tarde atingiram o 
planalto curitibano (FERREIRA, 1996, p. 35). 
 

O planalto curitibano com seus ciclos econômicos distintos do litoral, do café, 

da erva mate, da madeira e o tropeirismo, de grande significância na firmação e 

consolidação do Paraná provinciano, não serão abordados neste ensaio, mas 

procura-se destacá-los pelo alargamento e abertura das vias de comunicação – 
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ruas, trilhas, caminhos, rodovias - entre os povoados e como se deu o escoamento 

da produção agrícola produzida por eles através do Porto de Paranaguá. 

A produção mercantil voltada para mercados regionais era responsável no 

Paraná pela demanda de terras em abundância e de extensão cumprida desde as 

primeiras décadas do século XVIII. Junto com ela, como causa e efeito ao mesmo 

tempo, em um processo progressivo de acumulação veio à procura ao escravo 

(Gutiérrez, 2006). Inicialmente, no século XVII, foi o escravo indígena quem 

preencheu as necessidades da lavoura e da mineração, e ele mesmo foi capturado 

como mercadoria para venda em outras regiões. Mas nas primeiras décadas do 

século XVIII, com a consolidação da pecuária como atividade comercial e a 

diminuição do índio nas áreas mais próximas, os escravos de origem africana 

substituíram paulatinamente o indígena (Gutiérrez, 2006). Para este autor, já o 

afluxo ao Paraná dos primeiros escravos de origem africana coincidiu com a 

fundação em 1648 de Paranaguá, no litoral, o primeiro núcleo populacional 

português instalado na região, em decorrência da descoberta de ouro nas 

redondezas. Cita o autor que em Antonina e Paranaguá, as propriedades com 

escravos alcançavam 30,5% e 20,3% respectivamente, sendo que o valor acima da 

média da primeira vila devia-se possivelmente a presença de engenhos de arroz e 

numerosas engenhocas de cana e aguardente na localidade (GUTIÉRREZ, 2006). 

As pesquisas documentais da eminente historiadora paranaense Cecília 

Maria Westphalen apontam que, mesmo após a proibição do tráfico de negros 

africanos em 1831, registrou-se comprovada atividade negreira no litoral 

paranaense, com a participação inclusive de autoridades de Paranaguá que 

facilitavam a entrada de escravos novos. A autora descreve que essa atividade 

culminou com o grave incidente do navio cruzador inglês Cormorant, em 1850, o 

qual levou à maior cuidado das autoridades do Império e provinciais, em relação ao 

litoral de Paranaguá, declinando, por isso mesmo, as evidências do tráfico, mas 

cujos rumores continuaram ainda por toda a década (WESTPHALEN, 1976, p. 154).  

Os portos de Antonina e Paranaguá, sendo o último o mais importante centro 

de negócios desde o Século XVI e hoje de expressão global, abriram as portas do 

litoral paranaense para os mais diversos tipos de transações, da exportação da 

farinha de mandioca, do peixe seco, da erva mate, do café, da soja, da pecuária e 
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dos produtos primários e movimentaram a ―guerra dos portos‖ e a adaptação das 

trilhas que interligavam Antonina, Paranaguá, Morretes e Guaratuba aos centros de 

distribuição comerciais do planalto paranaense. As trilhas de Itupava, Arraial e 

Graciosa foram modernizadas a partir do ciclo das estradas carroçáveis e a de 

Guaratuba, esquecida pela história. Na corrida pela melhor via de comunicação, a 

trilha de Itupava iniciou o elo de comunicação entre Antonina e a capital. Não menos 

importante, Morretes ganhou uma engenhosa estrada de ferro interligando Curitiba a 

Paranaguá diretamente.  Já o caminho do Arraial foi utilizado para a construção da 

BR 277, principal via de acesso ao porto de Paranaguá (BARTHELMESS, 2000, p. 

44). 

 As atividades portuárias tornaram as cidades prósperas ou não, como foi o 

caso de Antonina. Observa-se que, através dos tempos e dos registros históricos, 

que eles foram importantes centros de legitimação na importação e comércio de 

produtos mercantis, incluindo os negros africanos (WESTPHALEN, 1976, p.144) e 

imigrantes europeus na substituição da mão de obra indígena e africana, porém com 

regalias de concessão de posse de terras consideradas ociosas pelo governo 

provinciano. 

Segundo o professor, advogado, defensor dos sujeitos caiçaras no litoral 

paranaense, Arthur Barthelmess, aos quais muito auxiliou na posse de suas terras, a 

queda do Imperador Dom Pedro II, somada à abolição da escravatura foram 

condicionantes para a ruina da ―estrutura produtiva levando o litoral ao marasmo de 

que só nestas últimas décadas conseguiu se reerguer‖ (BARTHELMESS, 2000, p. 

15). 

A Vila de Guaratuba, elevada em 1771, foi colonizada por mando da Coroa 

Imperial devido aos temores da ocupação pela esquadra espanhola. Nesta Vila, o 

comércio via mar ―exportava farinha, açúcar, congonha (erva mate, vinda do planalto 

em lombo de muar) e madeiras de lei para o Rio de Janeiro‖, e dezenas de escravos 

africanos, que eram subalternos à casta dos ―pés no chão‖, registrados na 

passagem do naturalista Saint Hilaire‖ em 1820, que ―os descreveu como indigentes 

indolentes, comedores de terra‖, demonstrando seu preconceito tipicamente europeu 

e também justificando a endemia do ―amarelão‖ acometido pela ―carência de ferro no 

sangue‖ decorrente da falta do calçado, como assim demonstra Barthelmess: 
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Os pretos eram, muitas vezes, desrespeitados, torturados, 
comprados, vendidos e trocado como bichos. Tem muita escritura em 
Guaratuba que reza assim: venda da escrava fulana, vendida ―com 
sua cria‖ (BARTHELMESS, 2000, p. 41). 
 

E em Matinhos a estrutura social não se mostrara diferente. Notícias sobre a 

ocupação da cidade de Matinho, ―sem o s‖, datadas de 1821, é que era ―um 

pequeno capão de mata atlântica aderida às rochas‖, mas que havia ―donos‖ desses 

capões, que movimentavam os inventários de posse das terras. Os primeiros turistas 

que datam de 1930 acresceram o ―s‖ que o nome ―Matinho‖ nunca teve. Em 1847, já 

havia nestas terras, lavouras, indígenas e escravos. (BARTHELMESS, 2000, p. 12).  

A partir de 1871, foi construída a ―Estrada das Colônias‖, que ligava o porto 

de Paranaguá ao de Guaratuba, e às praias de Matinhos, via colônia Alessandra. 

Proporcionando a abertura de ―um rosário de novas colônias agrícolas implantadas 

em terras férteis de desmonte, ao longo dos morros que formam a Serra da Prata, 

sendo uma delas a Colônia Sertãozinho‖ (BARTHELMESS, 2000, p. 30). Ela foi 

responsável pelo ―povoamento antes disperso ao longo da praia que fora até então a 

única via de comunicação‖. Segundo Bigarella (1999), era uma estrada carroçável 

até o Porto Parati, situado às margens da baía de Guaratuba, onde se fazia a 

travessia por canoas para o Porto Barreto, na outra margem. Também denominada 

―Estrada do Morro Ai-Jesus‖ ficou conhecida como ―Estrada do Alboit, seu 

construtor‖ (BIGARELLA, 1999, p. 96).  

Também foi construída a ―Estrada do Mar‖ que uniu Paranaguá a Praia de 

Leste, Pontal do Paraná. Iniciando uma nova fase de atividades nesta região. Foram 

os imigrantes que iniciaram a apreciação das praias e da paisagem do litoral 

paranaense, produto da cultura de suas terras de origem, assim como ―o comércio, o 

loteamento e a urbanização‖ (BARTHELMESS, 2000, p. 30 e 31). Trata-se de um 

fato elucidativo que vem de encontro à compreensão do por que iniciaria, após o 

declínio da atividade ilegal de tráfico de escravos, um novo momento de ocupação 

das terras do litoral do estado.  

 

No Litoral, após a decadência da mineração, por muitos anos, até 
meados do século passado, somente se manteve povoada uma 
pequena faixa em torno de Paranaguá. Antonina e Morretes, além de 
pequenos núcleos estagnados. Na sua quase totalidade, o litoral 



 
 

167 
 

entre a serra e o mar, permaneceu pouco habitado, sendo que 
somente a partir de 1876 sofreria nova tentativa de ocupação 
(FERREIRA, 1996, p. 37). 

 

Essa nova tentativa de ocupação não era tão nova assim, segundo Romário 

Martins (1995), em um vasto plano de colonização ofertado pelo governo imperial, 

com fins de ocupar terras, consideradas ociosas, e promover a agricultura, os 

colonos imigrantes adentraram o litoral paranaense e sofreram com os acidentes 

geográficos desta região, inclusive, viveram em condições de miséria e 

insalubridade com ―doações de alimentos que lhes fornecia o governo‖. Este foi o 

caso das 800 famílias retirantes da Colônia Alessandra, que após sucessivos 

fracassos em tentar colonizar a região de Paranaguá, emigraram para Morretes e 

Antonina, onde se estabeleceram em 12 núcleos contendo 610 lotes e poucas casas 

construídas, pois eram ―todas de pouco sucessos‖ decorrentes da difícil 

comunicação com outros centros e das dificuldades da mata virgem impostas à 

agricultura (MARTINS, 1995, p.350).  

Na tabela abaixo, procura-se ordenar o número de habitantes ou famílias de 

acordo com os dados obtidos. Observa-se que algumas colônias não apresentam o 

número de habitantes, nem sua origem, porém, procura-se levantar todas as que 

foram, em algum momento, iniciadas e sua localização. A Tabela indica a intensa 

movimentação de imigrantes, em sua maioria, europeus, estabelecendo-se em 

diversas localidades do litoral do Paraná ao longo das últimas décadas do século 

XIX que iriam moldar a constituição social, econômica e cultural da região até os 

dias atuais. 

Tabela 1: Colônias agrícolas por município com o ano de fundação, número de 

habitantes (h) ou famílias (f), suas origens e localização no litoral do Paraná. 

Colônia Ano N
o
 Origem Localização 

Serra Negra 1832  Alemanha Guaraqueçaba 
Afonso Camargo 1832   Guaraqueçaba 

Guaraqueçaba Superagui 1852 85h Suíça, Alemanha e França 
Alessandra 1875 60f Itália Paranaguá 
Alessandra 1878 20f Itália Paranaguá 
Maria Luiza 1879 99h Alemanha, Itália e Rússia Paranaguá 
Eufrasina 1877 4f Estrangeira e nacional Paranaguá 
Pereira  115h Itália, Espanha Paranaguá 
Santa Cruz 1888 120 Estrangeira e nacional Paranaguá 
Visconde de Nacar 1888 136h Nacional, Itália e Alemanha Paranaguá 
Santa Rita e 1888 93h Nacional Paranaguá 
Taunay 1886 221 Itália, Belga e Nacional Paranaguá 
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Nova Itália 1878 800f Emigrantes Colônia Alessandra Morretes 
Rio do Pinto 1881 256h Itália e nacional Morretes 
Sesmaria 1881 620h Itália e nacional Morretes 
Sítio Grande e Carí 1881 248h Itália e nacional Morretes 
América 1878 115h Alemanha, Itália e nacional Morretes 
Marques 1881 245h Itália e nacional Morretes 
Entre Rios e Prainha 1881 189h Itália Morretes 
Cabrestante  NP Não prosperou Morretes 
Rio Sagrado, Ipiranga, Graciosa 
e Zulmira 

1881 298h Itália Morretes 

Turvo 1881 13f Emigrantes da Colônia 
Alessandra 

Antonina 

Araújo, Saivá, Quatingá e 
Cachoeira 

1889 ? ? Antonina 

Cacatú   Japão Antonina 

FONTE: A autora, adaptado de Martins (1995) e Baracho (1995). 

2. O espaço construído e o lugar de significação 

Procurando no processo histórico de desenvolvimento do litoral do Paraná os 

caminhos vários que se revelam na contemporaneidade e as forças intrínsecas 

deste caminhar, que invadiu, escravizou, exterminou, excluiu e substituiu as pessoas 

que aqui viviam, com seus modos de vida, seus costumes, suas filosofias, seus 

conhecimentos, bem como a diversidade da flora e da fauna, se faz necessário 

algumas considerações sobre os termos ―espaço‖ e ―lugar‖ para situar a perspectiva 

desta experiência a partir do olhar da geografia humanista e do que se revela como 

construção da identidade local no espaço em que se vive. Segundo Yi-Fu Tuan, um 

dos mais condecorados geógrafos dos últimos tempos, o que dá identidade e aura a 

um lugar: 

São centros aos quais atribuímos valor e onde são satisfeitas as 
necessidades biológicas de comida, água, descanso e procriação.  
Animais não humanos também tem um sentido de território e lugar. 
Os espaços são demarcados e defendidos contra os invasores. As 
pessoas respondem ao espaço e ao lugar de maneiras complicadas 
que não se concebem no reino animal (TUAN, 2013, p.12). 

 

A identidade do ser humano é a sua morada, seu refúgio, sua casa, seu 

território num processo de envolvimento geográfico com a cultura, os modos de vida, 

as relações sociais e a paisagem.  

Segundo Tuan (2013) as pessoas constroem os espaços e significam os 

lugares por meio da cultura. O ser humano está condicionado, desde o seu 

nascimento, ou indo mais além, desde sua concepção, a estar no meio cultural a 

qual seu grupo pertence, envolvido nos valores que determinam seus 

comportamentos, suas vivências, experiências e crenças e que o delinearão sujeito 
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capaz de assumir responsabilidades consigo, com os outros e com o meio. Sendo 

inevitável, a cultura emana capacidades e necessidades, acentuando-a ou 

distorcendo-a, entrelaçando temas como fatos biológicos, as relações de espaço e o 

lugar e a amplitude da experiência ou do conhecimento (TUAN, 2013, p.14). 

Os fatores condicionantes da cultura se entrelaçam, pois o ser humano 

inicialmente é concebido e nasce em um meio. A partir dos estágios de 

desenvolvimento infantil, este ―ser‖ vai aprendendo formas de se relacionar com o 

mundo real e o imaginário. Sua religiosidade, ancestralidade, emoções,  moralidade,  

comportamentos, vestimentas, alimentações se constroem nas vivências e contatos 

que percebe no universo circundante, incluindo sentimentos, valores e crenças dos 

adultos mais próximos, e este,  tende a imitar o que aprende (PIAGET, 1971, p.12; 

TUAN, 2013, p. 14).  

Nos estudos de Jean Piaget, biólogo, psicólogo e importante epistemólogo, o 

autor compara a criança ao adulto onde ―em todos os níveis, a ação supõe sempre 

um interesse que a desencadeia, podendo-se tratar de uma necessidade fisiológica, 

afetiva ou intelectual‖ (PIAGET, 1971, p.12).  

O segundo fator da cultura são as relações de espaço e lugar. Inicialmente a 

criança percebe o espaço. À medida que cresce biologicamente, ela tende a 

transformá-lo.  Ao transformar o espaço, ele se torna lugar, pois é dotado de valores 

humanos, sociais, ambientais, de infraestrutura, de afetividade. Os seres humanos 

constroem símbolos, histórias, sensações, memórias individuais e sociais. A 

definição de espaço e lugar converge entrelaçada na construção de modos de vidas 

conscientes da amplitude, da liberdade e da ameaça que o espaço e o lugar 

conotam. ―Espaço como movimento e lugar como pausa, cada pausa no movimento 

torna possível que localização se transforme em lugar‖ (TUAN, 2013, p. 14). 

A amplitude da experiência e do conhecimento, terceiro fator da cultura, 

compreende as formas de viver no mundo e que estas se traduzem na ampliação 

das habilidades humanas. Conhecer sua casa e a disposição dos móveis facilita o 

cotidiano, mas para identificar geograficamente ou conceitualmente sua casa, bairro, 

cidade ou país a orientação espacial se faz necessária. As pessoas que possuem o 

conhecimento de seu lugar, de seu território, de sua língua, de suas limitações, da 

qualidade do solo, da água, do transporte e de tudo mais que precisar para vivenciar 
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a amplitude da experiência, alargando suas capacidades e habilidade na busca de 

alternativas para se desenvolver e desenvolver seus territórios. Os que não se 

percebem no lugar e no mundo, têm dificuldades de expressar o que conhecem.  

Espaço é movimento! ―Decidimos o espaço geográfico para residir de acordo 

com as experiências da infância e juventude‖ e, somada a identidade, a perspectiva 

da experiência utiliza os termos de ―espaço‖ e de ―lugar‖, onde o ―lugar é segurança 

e o espaço é liberdade‖. Estamos ―ligados ao primeiro e desejamos o outro‖ (TUAN, 

2013). 

Foi o desejo colonizador das Américas que exterminou os povos autócnes 

que viviam no litoral do Paraná, assim como 93% da Floresta Tropical Atlântica, 

lugar sagrado de riquíssima sociobiodiversidade, espaço e lugar dos acontecimentos 

históricos resumidamente tratados neste ensaio, pois: 

 

A história dos povos americanos não começou com a chegada dos 
europeus. Os homens que aqui vivam já possuíam desenvolvimento 
cultural, social e politico que não podem ser desprezados, como 
normalmente ocorre. Quando os primeiros conquistadores aqui 
chegaram, o que hoje se constitui em território paranaense estava 
tomado de alto a baixo por inúmeras nações indígenas, destacando-
se como um dos mais povoados da Terra de Santa Cruz 
(FERREIRA, 1996, p. 3). 
 

O que está posto na segunda década do Século XXI na região objeto deste 

estudo é mais uma tentativa de espoliação que objetiva a desterritorialização destes 

espaços, lugares e pessoas – desta vez organizada por um Estado que coloniza e 

nega a sua história assim como nega a sua população colonizada os seus direitos 

fundamentais. Ainda sobre os processos de espólio, estes são normatizados em leis 

e normas que regem as cidades, não mais para quem vive no lugar, mas para 

interesses diversos que servem ao modelo hegemônico de desenvolvimento.  No 

caso em tela, ao mercado global, uma vez que esta história de Paranaguá, situada 

em um ponto estratégico da América do Sul, irá se desenrolar atravessando do 

século XX para o XXI para ser um polo de exportação de produtos (commodities) da 

ainda Colônia para o mundo. 

Tuan (2013) nos adverte que as dinâmicas dos acontecimentos fazem os 

―planejadores profissionais‖ apressarem os projetos e inovações justificando ―a 

necessidade urgente de agir‖. Segundo o autor, esse comportamento é estratégico, 
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objetivando a aceitação sem muita resistência, com ampla divulgação e carismáticos 

propagandistas, ―slogans sobre o meio ambiente por meio da mídia, esquecendo-se 

da rica informação derivada da experiência, da qual dependem essas abstrações‖.  

 
3. Considerações Finais  
 

No decorrer da história da colonização do litoral do Paraná a ocupação da 

região anteriormente realizada pelos povos originários indígenas, foi sendo ocupada 

também por africanos e europeus. Povos de culturas distintas, de modos de viver e 

entender o mundo de acordo com suas culturas originais.  

As relações sociais se deram a partir de necessidades e interesses externos 

decorrente de ações de escravização e subjugação dos indígenas e dos africanos, 

levados esses quase ao extermínio. Aos imigrantes, o processo foi diferenciado. 

Houve políticas do governo imperial e o seu acompanhamento, mesmo que precário, 

na distribuição dos lotes de terras para as famílias europeias. Mas se faz importante 

ressaltar que a vida do imigrante europeu, mesmo sofrida, foi sempre melhor que a 

dos índios e negros.  

Os bens naturais e os seres humanos que aqui se ofertavam como 

mercadoria de prateleira de vendas ao mercado expansivo da época enriqueceram 

uns em detrimento e aniquilação de outros. À coroa portuguesa, lograram os louros 

da conquista. Aos indígenas, a aniquilação e o extermínio. Aos africanos, o cativeiro, 

a serventia e o resíduo racista que até hoje sofrem os diversos povos que foram 

abstraídos de suas liberdades, origens e cultura. Aos imigrantes, que ao menos 

foram beneficiados por uma ―reforma agrária‖, destinados à própria sorte diante das 

adversidades do clima e do relevo. Esta riqueza cultural contribuiu significativamente 

para o povoamento local e pelo abastecimento, com produtos agrícolas, dos povos 

que por aqui passaram, das cidades e dos espaços circundantes ao longo dos 

caminhos, das trilhas, estradas e rodovias. 

O porto de Paranaguá foi de vital importância para dar início ao processo de 

colonização da região sul do Brasil. De portas abertas para a exportação, eram 

realizadas diversas transações econômicas dos produtos primários, incluindo 

escravos até meados do século XIX.  
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A construção da estrada de ferro e a modernização do porto foram de 

fundamental importância neste período, assim como a abertura das estradas das 

Colônias e a do Mar no estreitamento da comunicação entre as cidades portuárias e 

praianas. 

Respondendo aos fatores que determinam a cultura dos povos estabelecidos 

localmente a usura e a espoliação dos corpos dos cativos indígenas e africanos, 

tidos como objetos, promoveram estágios de aprendizagem de serventia, de 

obediência, de castigos e punições e a cultural naturalização da violência até hoje 

observadas contra. Em relação ao imigrante, as limitações do clima e do relevo 

paranaense foram enfrentadas por meio da solidariedade e se observa o espírito de 

resiliência no processo emigratório que buscou espaços geográficos com solos 

agricultáveis e melhores condições de vida.  

As relações de espaço e lugar não ficaram evidentes no inicio da colonização, 

uma vez que o espaço era sinônimo de riqueza e o único valor que foi observado foi 

o financeiro. Na perspectiva de ampliar o conhecimento e a experiência na 

possibilidade de conhecer e se situar no espaço circundante, as relações eram de 

domínio e servidão, assim como uso e ocupação do solo para fins de povoamento. 

O que se identifica nos colonos europeus é a cultura expressa pela experiência dos 

modos de preparar o solo.  

Desta forma, consideramos que é necessário conhecer o processo histórico 

de seu espaço para um melhor entendimento do lugar significado, experimentado, 

vivido e sentido. A compreensão de como se deu o povoamento na microbacia do rio 

das Pombas e as relações culturais advindas da interligação da matriz étnica 

brasileira são essenciais para propor outros caminhos possíveis para além do 

econômico e da objetivação do sujeito do local, respeitando seus conhecimentos, 

modos de vida, valores, significados e direitos.  

As situações de conflitos e fragilidade social e ambiental que constitui o 

processo histórico do litoral paranaense permite considerar que os descendentes 

étnicos possuem uma identidade também fragilizada, desacreditada da garantia de 

seus direitos, desumanizada de suas culturas e legitimadas pelo poder, pelos 

planejadores apressados, na continuação de espoliação dos sujeitos locais, da terra 

e dos recursos que aqui ainda perduram. O processo histórico identificou 
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fragilidades sociobiodiversas, colocando em iminente perigo os últimos 

remanescentes de Floresta Atlântica da porção sul do Brasil, a microbacia do rio das 

Pombas, seus sujeitos e identidades. 
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POR UMA ARQUEOGEOGRAFIA DO CONTESTADO - A GUERRA 

DO CONTESTADO COMO CRIME CONTRA A HUMANIDADE. 

 

Nilson Cesar Fraga, Universidade Estadual de Londrina, nilsoncesarfraga@pq.cnpq.br 

RESUMO:  

Cem anos depois, o Contestado ainda é guerra, os tambores acabam de rufar, as batalhas 

seguem, o sofrimento ainda atinge muitos, o sangue dos que deram a vida lutando pelo seu 

direito à terra e à vida ainda está impregnado pela região da Guerra do Contestado. Há um 

clamor de justiça no ar e nos lugares do Contestado. São pouco mais de cem anos de dor, 

da dor da culpa imposta pelas oligarquias vencedoras, da dor da pobreza que domina parte 

considerável da população herdeira da expulsão das suas terras ancestrais. Mas o 

Contestado existe na cultura cabocla, herdada desde tempos imemoriais. 100 anos depois, 

não há mais dúvidas de que a Guerra do Contestado se constitui como um crime contra a 

humanidade, um crime de guerra, um crime de genocídio, pela simples constatação dos 

atos desumanos cometidos contra o povo caboclo. Um crime que segue até os dias atuais, 

quando a população do Contestado vive a guerra pela vida, pela terra e pela comida. Não 

deve haver dúvida de que o crime de guerra e de genocídio cometido contra a população 

cabocla do Contestado, no sertão de Santa Catarina e do Paraná, foi de lesa-humanidade e, 

portanto, imprescritível pois, são crimes contra a humanidade, o assassinato, o extermínio, a 

escravidão, a deportação e qualquer outro ato desumano contra a população civil, ou a 

perseguição por motivos religiosos, raciais ou políticos, quando esses atos ou perseguições 

ocorram em conexão com qualquer crime contra a paz ou em qualquer crime de guerra 

(GOMES, 2009). Desta forma, à luz desse preceito, a Guerra do Contestado marcada pelos 

assassinatos em massa, pelo extermínio, pela perseguição, pela violação do corpo 

(estupros), pelo bombardeio de igrejas repletas de caboclos e caboclas, pelo cerco gerador 

da fome em Santa Maria, pela cremação de cadáveres para eliminação das provas etc., é 

de fato, um crime de guerra. A Guerra do Contestado, enquanto crime contra a humanidade, 

pode ser entendida a partir de uma Arqueogeografia do Contestado, pois, mesmo sendo um 

espaço muito dinâmico e, numa relação espaço-tempo de longa duração, traz no seio 

daquela sociedade, uma vasta gama de objetos e relíquias que demonstram e comprovam 

uma sociedade de longa duração desde mais de um século antes da guerra, assim como, 

numerosos sítios geohistóricos com depositário de fragmentos dos quatro anos de guerra 

civil, registrada por meio de trincheiras, carneiras de soldados e de caboclos, vilas 

queimadas por ação de bombardeios, rotas de fuga, rota de deslocamentos militares, valas 

comuns com centenas de mortos, etc., além da memória regional, com suas muitas 

interpretações sobre o que se viveu secularmente no espaço arqueogeográfico do 

Contestado.     
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ABSTRACT 

After a hundred years, Contestado is still war: the drums have just started ruffling, batles still 

go on, suffering afflicts many, the blood of those who gave their lifes fighting for their right to 

own their own land and manage their own life is still laying in the region were the Contestado 

War took place. There is an outcry for justice in the air and within the places of Contestado. 

These are not much more than a hundred years of pain, the pain inscribed in the guilt 

imposed by the winning oligarchies; the pain of poverty that dominates the majority of the 

population that inherited the expulsion from their ancestral lands. But Contestado still lingers 

in the caboclo culture, inheriteted from immemorial times. A hundred years later, there is no 

more questioning that the Contestado War constitutes a crime against humanity, a crime of 

war, a crime of genocide, by the simple contestation of the inhumane acts perpetrated 

against the caboclo people. A crime that keeps on nowadays, when the population of 

Contestado experiences the war through their lifes, their land and their food. There is no 

place for questioning that the war crime and genocide perpetrated against the caboclo 

population in the Contestado, in the backcountry of Santa Catarina and Paraná, constituted a 

crime against humanity and, therefore, imprescriptible, since they are crimes against 

humanity, the murder, extermination, slavery, deportation and any other inhuman act against 

the civilian population, or the persecution for religious, racial or political purposes, when 

these acts or persecutions occur in conection with any crime against peace or within any 

crime of war (GOMES, 2009). Thus, under the light of this precept, the Contestado War, 

marked by the mass extermination, by persecution, by the violation of bodies through rape, 

by the bombardment of churches filled by caboclos  and caboclas, by the siege that 

generated famine in the encampment of Santa Maria, by the cremation of bodies to eliminate 

crime-proof, amongst other acts, is, in fact, a crime of war. The Contestado War, as a crime 

against humanity, can be understood from a perspectiva based on an archeogeography of 

Contestado, because even as it is, currently, a very dynamic space, and, in a long-term time-

space relation, it brings in the core of that society a vast array of objects and relics that 

demonstrate and give proof to a an enduring and long-term society dating from a hundred 

years before the war. There are numerous geo-historical sites in the region, with deposits of 

fragments from the four-year civil war that broke out there, registered by trenches, graves of 

both soldiers and caboclos alike, burned villages by bombardments, escape routes, military 

routes, common graves with hundreds of bodies, and so on, besides regional memory, with it 

multiple interpretations about what was lived through the centuries in the archeogeographic 

space of Contestado. 

RESÚMEN 

Cien años después, el Contestado permanece em guerra, los tambores ya empiezan a 

tocar, las batallas siguen, el sufrimiento aún aflige muchos, la sangre de aquellos que se 

sacrificaran en la lucha por su derecho a la tierra y a la vida aún está muy impregnado en la 

región donde ocurrió la Guerra del Contestado. Hay aún un clamor por justicia en el aire y en 

los lugares del Contestado. Son poco más de cien años de dolor, dolor de la culpa impuesta 

por las oligarquías que vencerán; dolor de la pobreza que domina una parte considerable de 

la populación heredera de la expulsión de sus tierras ancestrales. Pero el Contestado existe 

en la cultura cabocla, heredada desde esos tiempos inmemoriales. Cien años después, no 

hay más dudas que la Guerra del Contestado se ha constituido como un crimen contra la 

humanidad, un crimen de guerra, un crimen de genocidio, por la simple constatación de los 
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actos deshumanos cometidos contra el pueblo caboclo. Un crimen que sigue hasta hoy día, 

cuando la población del Contestado vive la guerra por la vida, por la tierra y por comida.  No 

debe haber dudas de que el crimen de guerra y de genocidio cometido contra la población 

cabocla del Contestado, en el yermo de Santa Catarina y de Paraná, fue un crimen contra la 

humanidad y, por lo tanto, imprescriptible, a la vez que con crímenes contra la humanidad el 

asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y cualquier otro acto deshumano 

contra la población civil, o la persecución por razones religiosas, raciales o políticas, cuando 

estos actos o persecuciones ocurran en conexión contra cualquier acto de crimen contra la 

paz o en cualquier crimen de guerra (GOMES, 2009). De esta manera, y a la luz de esto 

precepto, la Guerra del Contestado, enmarcada por los asesinatos en masa, por 

exterminios, persecuciones, violación de cuerpos (estupro), por el bombardeo de iglesias 

llenas de caboclos y caboclas, por el cerco que generó hambre en el acampamiento de 

Santa María, por cremación de cadáveres para la eliminación de pruebas, entre otros, es, en 

realidad, un crimen de guerra. La Guerra del Contestado, en cuanto crimen contra la 

humanidad, pude ser entendida a partir de una arqueogeografía del Contesto, una vez que 

aún que sea un espacio muy dinámico y, en una relación espacio-tiempo de longa duración, 

tras en el seno de aquella sociedad una vasta gama de objetos y reliquias que demuestran y 

comprueban una sociedad de longa duración desde más de un siglo delante de la guerra. 

También lo demuestran y comprueban los numerosos sitios geo-históricos como 

depositarios de fragmentos de los cuatro años de guerra civil en la región, registrada por 

medio de trincheras, sepulturas de soldados y caboclos, villas incendiadas por acción de 

bombardeos, rutas de fuga, rutas de dislocamientos militares, fosas comunes con 

centenares de muertos etc., así como la memoria regional, con sus variadas 

interpretaciones sobre aquello que se ha vivido secularmente en el espacio 

arqueogeográfico del Contestado. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Contestado, mesmo considerando sua multiplicidade de nuances caboclas 

sobre o território, secularmente habitado por eles, viveu, no início do século XX, uma 

das maiores guerras civis registradas nos anais da história americana. Tal guerra 

existiu e existe, na luta de um povo, no seu DNA, nos seus fazeres e saberes, no 

seu chão recoberto de fragmentos doloridos de uma epopeia de tempos de ousadia, 

da rebeldia e do sonho da felicidade futura – guerra e território que alcançaram o 

século XXI, assolados pelo crime de guerra registrado numa possível 

arqueogeografia da vida cotidiana, no chão onde se passa o arado, nas carneiras 

pedidas no seu profundo interior silenciado, invisível, escondido pela perseguição, 

pela vergonha e pela dor. Tudo isso está lá no Contestado, o crime cometido contra 
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o povo caboclo, ainda paira sobre os ares, os lugares e as almas inquietas, cujos 

fantasmas, vagam sobre uma pilha de escombros desreterritorializados. 

Difícil, diante de tantas frentes de estudos sobre esse tema, vislumbrar outros, 

mas o Contestado e a Guerra lá registrada, exigem ousadias intelectuais e 

científicas, afinal, há a sorte de não se ter um Euclides da Cunha para ditar 

caminhos, pois, mais de cem anos depois, há liberdade de caminhos sobre o 

território do Contestado. Há um crime de guerra para ser apontado, pois tais crimes, 

sobre a humanidade, não prescrevem, da mesma forma, se busca no passado da 

ciência geográfica, uma arqueogeografia sobre o território-paisagem do Contestado. 

Em mais de 100 anos passados, faltou discorrer sobre uma Geografia do Direito, 

pois a justiça foi negligente e negligenciada, da mesma forma, faltou uma 

arqueologia sobre os sítios da Guerra do Contestado, assim como do mundo 

caboclo. A Arqueogeografia proposta não dará conta de entender todos os fatos e 

atos registrados sobre o território do Contestado, mas vem abrindo pequenas 

trincheiras para resgatar esses sítios históricos adormecidos e violentados pela ação 

do tempo. Abrimos as porteiras, tudo o que há lá dentro está a um século esperando 

para ser libertado, mesmo considerando que o território é a prisão que os seres 

humanos constroem para si e para se defender dos outros. 

A guerra não acabou, a guerra segue nesses mais de cem anos sobre as 

vidas do povo que habita o Contestado. A quase uma década dizemos que o 

Contestado segue em guerra, e segue mesmo, pois alguns povos tem suas vidas 

marcadas por elas e continuam lutando infinitamente.  

Maquiavel menciona que, na guerra, saber reconhecer a ocasião e agarrá-la é 

mais útil do que qualquer outra coisa, esse mesmo pensador recorda que a natureza 

produz poucos homens impetuosos; a indústria e o exército produzem mais e que na 

guerra, a disciplina vence mais do que a impetuosidade, desta feita, abre-se este 

ensaio trazendo ao centro do debate, a ordem disciplinar e a impetuosidade, onde a 

primeira, em tese, representaria as forças repressoras republicanas e a segunda, 

caberia aos caboclos e caboclas, que, por quase meia década, se fizeram 

vencedores dos primeiros. Daí concluímos que a guerra é algo ainda mais complexo 

do que uma arte ou uma ciência, estando ela tão estreitamente ligada à política que, 

assim como nesta, o que seria importante revelar é a natureza, as regras 
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verdadeiras, as leis ou as exceções, para compreender as causas e eventualmente 

agir sobre elas (BONANATE, 2001, p. 75). 

A guerra seja, contraditória ou analogamente, arte, ciência ou mesmo ação de 

fatos e atos sobre o mundo real, é, antes de tudo, um afixo político, um jogo, cujos 

interesses envolvem desde a terra, enquanto solo fértil para a vida e o viver, até as 

estratégias da vida em sociedade, cujo domínio do poder, que a todos envolve, mas, 

contraditoriamente, os coloca em resistência – abstrata -, ao poder em si, em sendo 

e considerando que a população é a fonte primeira de energia – em síntese, a 

população é estoque humano. 

A Guerra do Contestado, desde a mais de duas décadas empregamos o 

termo, por não duvidar que os fatos ocorridos entre os anos de 1912 e 1916, recorte 

temporal dela, se enquadrem como guerra, mais do que uma rebelião, uma revolta 

ou outro termo a ela empregado ao longo de um século, envolveu um enorme 

estoque humano, passível de se levantar e fazer a guerra impetuosamente com o 

exército, que se organizou preteritamente, na disciplina dos quarteis, que era, ainda, 

embrionária no Brasil, pois trazia em si, a (des)organização das forças nacionais 

difusas pelo território e marcada pelos vícios políticos dos coronéis espalhados 

regionalmente em todo o país.  

Mas pensar na guerra e nos estoques humanos e disciplinares exige pensar, 

antes, no processo de formação do corpo físico do Brasil e suas imaginações 

geográficas, desde a gênese da ocupação que leva a concretude que se tem 

territorialmente hoje. Para, depois, pensar na guerra, como arte, como ciência, como 

filosofia, para que se possa firmar os acontecimentos do Contestado, numa guerra 

civil em fatos e atos. 

A formação do território político-jurídico é um processo longo, lento e marcado 

por conflitos numerosos, pois a mesma está na produção da fronteira, ou das 

fronteiras que cercam o território – esse pode ser pensado na escala da formação da 

Nação, assim como, nas formações internas, entre as atuais unidades federadas 

brasileiras. Raffestin (1993, p. 167), definiria que o mapa é o instrumento ideal para 

definir, delimitar e demarcar a fronteira. A passagem de uma etapa à outra se traduz 

por um acréscimo de informação, mas também por um custo de energia. No fundo, 

trata-se da passagem de uma representação “vaga” para uma representação “clara”, 
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inscrita no território. A linha fronteiriça só é de fato estabelecida quando a 

demarcação se processa. “De fato estabelecida” significa não estar mais sujeita à 

contestação por parte de um dos Estados que tivessem essa fronteira em comum. 

Pela demarcação, elimina-se não um conflito geral, mas um conflito do qual a 

fronteira pudesse ser o pretexto. 

A demarcação da fronteira, ou dos limites, no caso que mais interessa aqui, é 

a etapa final que dá materialidade sensível para uma linha divisória. Às vezes, tais 

delimitações são abstratas, assim como fora a do Tratado de Tordesinhas ou 

mesmo, parte das decisões do Tratado de Madri (1750), ambos não geradores de 

fronteiras. As linhas de fronteira nascem posteriormente, fruto do ato de apreensão 

intelectual, e simbólica, do espaço geográfico, que geraria o invólucro fronteiriço 

brasileiro. Numa perspectiva espaço-tempo, as fronteiras, de fato, são demarcadas 

nos séculos XIX e XX, fruto de certo grau de controle do território pelo Estado 

moderno. 

As construções de tais fronteiras se deram no âmbito interno, ou seja, 

construindo um adentro – o de dentro, o território que protege o cidadão 

internamente -, ao mesmo tempo em que impõe uma fronteira externa, impedido a 

entrada do outro – deixando o outro do lado de fora. Mas, internamente, as divisas 

também são marcadas, demarcadas e constituídas, pois são um território total, sem 

seus subterritórios, isso numa perspectiva de multiterritorialidade. 

Nesse processo construtivo secular, de uma carcaça pátria, Lacoste (1997, p. 

253) demostra que não há geografia sem drama, da mesma forma que não há uma 

história sem drama, num artifício notadamente marcado por tragédias sangrentas, 

pois essas e outras ações dos seres sobre o espaço mostram que o lugar de origem 

imprime identidade ao indivíduo e ao grupo, afinal, identidade é algo que se constrói, 

gerando dimensões multiidentitárias, considerando dois elementos importantes para 

se pensar uma identidade, o idioma, ao envolver a cultura e o lugar, ao envolver a 

geografia que, em conjunto que podem incluir outros elementos, são geradores de 

conflitos. Mas, a ideia de identidade que se traz aqui, é de caráter coletivo gerador 

de procedimentos e identidades territoriais, fruto de heranças do passado, assim 

como seus conflitos, que, no presente, são geradores de outros conflitos, nesse 

caso, mais políticos. O conflito final seria a guerra.  
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A Guerra, por mais atroz que possa parecer sempre fez parte do cotidiano da 

humanidade. Foi por meio das guerras que muitas das civilizações que entraram 

para a primazia das civilizações obtiveram êxitos chegando a um patamar de 

destaque em seu tempo, precisado ao que a Guerra lhe mediu em troca, como 

autoridade, venço, território e abastanças. Mas como entender o arrebatamento dos 

seres humanos pela Guerra? 

Os animais lutam, mas não fazem guerra. O homem é o único primata que 

planeja o extermínio dentro de sua própria espécie e o executa entusiasticamente e 

em grandes dimensões. A guerra é uma de suas invenções mais importantes; a 

capacidade de estabelecer acordos de paz é provavelmente uma conquista 

porvindoura. As mais antigas tradições da humanidade, seus mitos e lendas 

heroicas falam, sobretudo, da morte e do ato de matar. A luta travada em maior 

proximidade física não se devia apenas à simplicidade de técnica de construção de 

armas. Tratava-se também da maior satisfação psíquica obtida em extravasar o ódio 

naqueles que se conhecem, nos vizinhos. (ENZENSBERGER, 1995, p. 7) 

A guerra não é algo novo, nem excepcionalidade, a guerra é uma lança no 

coração de toda civilização – as forças armadas, consubstancial a existência das 

Nações modernas, elas fazem e servem para tais fins. 

Quando se considera o Contestado como Guerra, que registrou todo tipo de 

atrocidade no seu bojo e no seu miolo, mais de 100 anos depois, não há dúvidas de 

que a Guerra do Contestado se constitui como um crime contra a humanidade, um 

crime de guerra, um crime de genocídio, pela simples constatação dos atos 

desumanos cometidos contra o povo caboclo. Um crime que segue até os dias 

atuais, quando a população do Contestado vive a guerra pela vida, pela terra e pela 

comida. 

Para uma melhor compreensão da Guerra do Contestado, ocorrida no início 

do século XX e que foi definidora dos territórios atuais de Santa Catarina e do 

Paraná, há que se considerar que ela foi uma das maiores guerras civis do 

continente americano, porque o genocídio de milhares de camponeses pobres foi 

sua basilar marca. A Guerra do Contestado é um episódio complexo, pois é 

alimentado por vários fatores que se entrelaçam, sejam de ordem social, política, 

econômica, cultural, ambiental, sejam de ordem religiosa. Esses elementos são os 
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responsáveis pela atual formação territorial das cidades envolvidas no conflito e nas 

que surgiram depois da guerra. 

No que se refere ao processo de ocupação regional, faz-se importante 

mencionar que a referida região assentada pelos conflitos de 1912-1916 ainda é 

trabalhada como sertão inculto, com uma terra de bandidos, cheia de máculas, vista 

por meio de muitos outros estereótipos, tanto em Santa Catarina, como no Paraná. 

Mas, mesmo fora destes estados, o Contestado ainda é marcado por leituras 

impregnadas de preconceito no final do século passado, Lobato Corrêa (1997), por 

exemplo, menciona que do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vieram 

foragidos da justiça, que encontraram naquele sertão excelente refúgio, 

transformando-o num „perfeito valhacouto de bandido‟. Mas essa visão deturbada 

sobre o povo da região do Contestado não mudou no século XX, segue até hoje, 

ainda há quem defina a região como uma terra de bandidos, essa é uma das mais 

profundas heranças deixadas como sinal para o povo contestadense, fruto da 

história oficial, escrita pelos ditos vencedores.      

O papel dos vencedores, ou seja, os coronéis das oligarquias regionais, é 

marcado pelo poder que fica claramente assinalado pela divisão territorial e 

estabelecimento da Linha Wenceslau Braz – nome dado aos limites entre o Paraná 

e Santa Catarina, que vão do Oceano Atlântico até a fronteira com a Argentina -, que 

impôs uma profunda mudança na vida regional. Neste sentido, a mudança mais 

clara, quando se refere apenas à Guerra do Contestado, foi a permanência de toda 

a zona de guerra dentro dos limites atuais de Santa Catarina e uma pequena 

mancha territorial do lado paranaense, bem tênue, nos territórios municipais de 

General Carneiro, Rio Negro, União da Vitória e outras cidades limítrofes. Essa 

linha, onde se encontram os dois estados e numerosos municípios é, hoje, a linha da 

pobreza, pois uma parte considerável da população vive sobre o manto dos piores 

índices de desenvolvimento humano regional. 

O tratado de limites de 1916, gerador dessa atual linha de pobreza, se 

constitui como um dos atos mais arbitrários da história republicana, obedecendo a 

critérios e interesses dos três chefes de Estado de então: Wenceslau Braz 

(presidente da República), Affonso Camargo (governador do Paraná) e Felipe 
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Schmidt (governador de Santa Catarina). O tratado por eles assinado no Palácio do 

Catete é representativo do poder centralizador e opressor, pois sua validade é 

questionável quando se considera a determinação legal do Supremo Tribunal 

Federal (FRAGA, 2006). 

A Guerra do Contestado foi um evento profundamente violento com 

consequências para todo o Sul do Brasil. Nela, se sobrepuseram vários níveis de 

conflitos: divergências entre Argentina e Brasil, questões de posse de terras entre 

diferentes coronéis, a questão de limites entre os estados do Paraná e Santa 

Catarina, e os conflitos sociais entre fazendeiros e caboclos, entrelaçados pela 

entrada do capital estrangeiro, da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e da 

Companhia Madeireira Lumber. 

O grande problema das concessões para as companhias de Ferrovias era 

que elas se sobrepuseram às terras devolutas, já que as mesmas teriam em uma 

zona máxima 15 km para cada lado da linha (Thomé 1983, p. 110). Porém esta 

região era plenamente povoada por uma população cabocla, que habitava aquele 

sertão, desde tempos imemoriais, pois, excetuando os indígenas, há registro de 

europeus e africanos, desde o século XVI. Devido ao privilégio cedido à companhia, 

os caboclos foram expulsos de suas terras, pois estes não tinham o título de posse 

das mesmas. Como aponta Santos, quem não tinha recursos para adquirir terras e 

se instalar como fazendeiro, quem era destituído de cabedais, tinha de se 

embrenhar no sertão e achar seu lugar. Na época a terra tinha pouco valor. A 

maioria das pessoas do interior abria uma clareira na mata, plantava uma roça, 

construía uma casa e se estabelecia. Ninguém se preocupava em documentar a 

terra que ocupava (1998, p. 97). 

Para a exploração da madeira, Persival Farquhar, que fazia parte do grupo 

Brazil Railway Company, em 1909, implantou a Southern Brazil Lumber Colonization 

Company, tendo uma serraria em Três Barras e outra em Calmon, em terras que 

eram dominadas por alguns coronéis e por milhares de caboclos e caboclas. A 

Lumber passou a explorar uma área imensa, e devido a sua imponência, os 

pequenos serralheiros não podiam competir. A consequência foi a população ficar 

sob os domínios de uma única companhia estrangeira que bastante a oprimiu com 

seus baixíssimos salários. A companhia também se envolvia no comércio de 
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produtos alimentícios, vendendo nos seus armazéns comida para a população local. 

Ainda mais, forçou os caboclos e as caboclas a festejar a independência dos 

Estados Unidos da América criando constrangimentos para o espírito nacionalista 

brasileiro da época (THOMÉ, 1983 p. 123). Desta imposição, tida pelo povo caboclo 

como uma agressão, um verdadeiro crime de lesa pátria, se tem mais um elemento 

para entender a guerra travada pelo povo caboclo do Contestado, contra o capital 

estrangeiro instalado na região. 

 Os caboclos e as caboclas, cansados, desacreditados, e imbuídos de um 

sentimento de revolta pelos abusos que sofriam, se uniram na crença do catolicismo 

popular, aderindo às pregações do monge José Maria que os incentivou a lutar pelos 

seus direitos – a fé inabalável, se constituiu como fator de coesão popular cabocla 

que os manteve em guerra civil durante quatro anos. 

Historicamente, eram provavelmente três monges que passaram pela região, 

apesar de suas atuações se misturarem muito na memória da população como as 

do monge, pois para a população regional, os três eram apenas um, porquanto um 

era a reencarnação do outro. O primeiro monge era São João Maria, que percorria 

todo o Sul caboclo já nos meados do século XIX. Os outros dois se diziam a 

reencarnação do primeiro. O monge mais conhecido entre eles foi o monge José 

Maria, isso em tempos de guerra. Vicente Telles, estudioso e folclorista de Irani, 

resume os três monges assim: o primeiro era o santo, o segundo era o político e o 

terceiro era o guerreiro.  

O Exército Encantado de São João Maria (ou mesmo de São Sebastião) 

contou com quase 10 mil pessoas armadas, geralmente homens, crianças e 

mulheres juntos, tanto jovens como velhos. Lutando assim, a população inteira pela 

sua sobrevivência econômica e cultural, e devido sua forte fé, resistiram até ao fogo 

armado acreditando que isto faria parte da sua glória. Mas os caboclos e as 

caboclas venceram moralmente a guerra, pois seus princípios éticos prevaleceram 

até os dias atuais. 

Apesar da inferioridade numérica, os militares dispuseram de melhor 

aparelhamento bélico; assim, utilizavam canhões, metralhadoras, bombas, espadas 

e fuzis, contra facões de pau, velhas espingardas, mosquetões e revólveres dos 

sertanejos, mas defrontaram-se com um verdadeiro exército rival, disciplinado, 
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formado por pessoas conhecedoras do terreno e da natureza, numa verdadeira 

guerra de guerrilha, que, em muitos aspectos, faz lembrar a Guerra do Vietnã.  

Por fim, a tática militar foi cercar o povo caboclo numa região menor e nela ir 

penetrando ainda que lentamente onde não deixassem entrar alimentos e munições 

aos redutos, enfraquecendo os sertanejos. As doenças foram exterminando os 

revoltosos, sendo que alguns fugindo da morte acabavam se entregando as forças 

oficiais, sendo, a maioria, executada sumariamente (FRAGA, 2005).  

Não se tem um número preciso sobre o total de mortes na Guerra do 

Contestado, mas estima-se que gire em torno de 10 mil, podendo chegar a 30 mil 

(FRAGA, 2006). Já que nos anos posteriores ao final da guerra, forças policiais e 

jagunços (esses últimos armados com o arsenal deixado na região pelo Exército 

brasileiro) contratados realizam ainda junto aos coronéis da região buscas pelos 

sertões com o propósito de impor a ordem e acabar com possíveis resistências do 

Exército Encantado de São João Maria. O que se sabe é que estas forças 

realizaram uma verdadeira limpeza étnica na região do Contestado, matando os 

caboclos refugiados no meio do mato, sem discriminar quem quer que fosse 

encontrado: homens, mulheres, velhos ou crianças, todos eram executados, muitos 

destes eram cremados, outros eram lançados ao mato, servindo de alimento para os 

porcos e as aves de rapina. 

Em 20 de outubro de 1916, finalmente, foi assinado o Acordo de Limites entre 

Paraná e Santa Catarina, colocando um ponto final sobre a questão dos limites 

territoriais, pelos governadores e o presidente da República, Wenceslau Brás, no 

Palácio do Catete, Rio de Janeiro. Esta decisão passou por cima de uma 

determinação do Supremo Tribunal Federal, de anos antes, que tinha dado ganho 

de causa a Santa Catarina sobre o território contestado (THOMÉ, 1983). Na primeira 

página do documento do acordo sobre as questões territoriais, há toda uma gama de 

palavras mentirosas, quando diz que os Estados de Santa Catharina e do Paraná 

(...) inspirados no amor, à paz da República e na harmonia, confiança e amizade que 

os devem unir, como membros da mesma Pátria, (...) no sentido de pôrem termo, 

por meio de um accôrdo, à questão de limites em que há longos anos estão 

empenhados (...), não expressando a realidade vivida nos sertões do Contestado, 

pois desde 1853, quando criada a província do Paraná, se tem registro de 
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escaramuças entre as policias provinciais e depois estaduais, bem como alguns 

conflitos de interesses sobre a riqueza regional por populações nas vilas 

contestadas por paranaenses e catarinenses. 

Dos 48.000 km² que estavam em disputa, resumidamente, 28.000 km² ficaram 

para Santa Catarina, e 20.000 km² para o Paraná. Começou então o processo de 

―catarinizar‖ e ―paranizar‖ as cidades criadas a partir do acordo, que passaram a 

receber a atenção dos respectivos estados, induzindo a colonização estrangeira e o 

desenvolvimento a qualquer custo. Sachweh (2002, p. 51) relata que com o acordo, 

várias cidades foram fundadas, e com elas vieram as prefeituras, as leis, as escolas 

e as cadeias, os padres e os policiais, as empresas e os sindicatos que assim 

representavam o início do desenvolvimento nos moldes estrangeiros. Mas, ao longo 

dos 100 anos posteriores ao acordo de limites, as cidades da região vêm vivendo 

momentos de desenvolvimento e recuos econômicos, pois o dito desenvolvimento 

econômico, muitas vezes está ligado a um setor que vive seu auge e depois 

enfraquece e, isso pode ser notado pelo setor madeireiro, que vive de apogeu e 

crise, sendo que o mesmo marca a alta concentração da terra, da renda e da 

riqueza nas mãos de pequenos grupos nesses últimos cem anos.  

Devido a todos estes fatos mencionados, criou-se um imaginário profundo na 

população regional, com consequências psicológicas importantes. A forte atuação 

do Estado depois da guerra e até recentemente vem discriminando por meio de 

várias imagens a população cabocla. Assim, a suposta inferioridade acaba por fazer 

parte do próprio imaginário da população local, que sente não só o esquecimento, 

mas até a rejeição desta cultura pelo poder oficial. O Exército e as elites chamam, 

até hoje, os caboclos de fanáticos e jagunços denegrindo a imagem de um povo 

unido pela fé e sua cultura, que lutou pelo seu inexorável direito à vida e à terra.  

Resta, ainda, a imprecisão oficial dos fatos e atos que marcaram os quatro 

anos de guerra civil cabocla do Contestado. A falta de respeito com os seres 

humanos desta região pelo próprio Estado, nos induz ao pensamento de que esta 

história está, em grande parte, até hoje oculta, silenciada e invisível, como nas 

palavras de Auras (1995, p. 21) para reconstruir o movimento rebelde do Contestado 

tive que recorrer a documentos escritos pelos vencedores. A história dos vencidos é 

também espoliada de documentos oficiais. Os caboclos e caboclas do Contestado 
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foram silenciados pela história oficial, não lhes foi dada voz. Nos últimos anos, 

sobretudo no século XXI, sobreviventes e filhos dos sobreviventes, pessoas já 

bastante idosas, estão sendo ouvidos e suas histórias estão sendo escritas e, 

lentamente, difundidas nas novas obras literárias sobre o Contestado, bem como por 

meios de jornais, filmes, documentários, blogues e outros sítios na internet. 

A região da Guerra do Contestado vive historicamente a complexidade e os 

paradoxos mostrados até aqui. Qualquer proposta que venha ser elaborada no 

futuro, para romper o subdesenvolvimento regional, necessita considerar os fatores 

da sua identidade cultural, dando razão e manutenção à sua existência no conjunto 

da União Nacional, mas a partir do reconhecimento local e regional, pois, quase 

sempre, a epopeia cabocla é negada nos municípios onde vivem os descendentes 

dos caboclos e caboclas que se ergueram contra a tirania dos anos de 1910. 

A derrota militar dos sertanejos em 1915 e seu extermínio entre 1916 e 1917, 

não teria maior sentido, se logo não ocorresse a solução final da contenda entre os 

dois Estados litigantes. A Guerra do Contestado conseguiu, quase que, eliminar os 

caboclos e caboclas do interior catarinense e paranaense. Os poucos que sobraram 

ao holocausto, passaram a viver, praticamente, isolados no interior do território.  

No cinquentenário do fim oficial da Guerra do Contestado, Osny Duarte 

Pereira resumia a epopeia cabocla ao questionar e responder sobre os atos e fatos 

da resistência cabocla em tempos de guerra: como explicar que gente tão humilde, 

tão pobre, tão ignorante, tão primitiva tenha enfrentado fôrças tão poderosas e 

durante quase quatro anos sua resistência e seu protesto?  Resistência e protesto 

que, sabiam, teria fim e que não poderia prevalecer, nem lhes garantir uma vitória. 

As páginas de audácia, coragem, malícia, habilidade, sangue-frio, fraternidade, 

destemor aos obstáculos, improvisação nas vicissitudes, transformando o frágil em 

forte, o rígido em flexível, preparando suas próprias armas, instituindo seus hospitais 

de sangue, sua disciplina na guerrilha, sua organização de retaguarda e de 

abastecimento, enfim, tôda a estrutura de uma nação em guerra. Cinquenta anos 

depois de Osny Duarte Pereira, não se duvida que a epopeia cabocla possua o 

mesmo significado, inclusive ampliado, pois hoje se tem maiores informações sobre 

a resistência e a imponência das ações promovidas pelo povo do Contestado, em 
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defesa do solo pátrio e da natureza dos campos intercalados com florestas de 

araucárias.  

Os fatores paradoxais, brevemente apresentados até aqui, demonstram a 

violência ocorrida secularmente sobre as terras e os povos que vivem no 

Contestado. Crime de guerra no passado e crime políticos nos 100 anos passados 

desde a guerra, isso pela falta de políticas públicas mitigatórias para reparação das 

mazelas sofridas pela população regional. 

Não deve haver dúvida de que o crime de guerra e de genocídio cometido 

contra a população cabocla do Contestado, no sertão de Santa Catarina e do 

Paraná, foi de lesa-humanidade e, portanto, imprescritível pois, são crimes contra a 

humanidade, o assassinato, o extermínio, a escravidão, a deportação e qualquer 

outro ato desumano contra a população civil, ou a perseguição por motivos 

religiosos, raciais ou políticos, quando esses atos ou perseguições ocorram em 

conexão com qualquer crime contra a paz ou em qualquer crime de guerra (GOMES, 

2009). Desta forma, à luz desse preceito, a Guerra do Contestado marcada pelos 

assassinatos em massa, pelo extermínio, pela perseguição, pela violação do corpo 

(estupros), pelo bombardeio de igrejas repletas de caboclos e caboclas, pelo cerco 

gerador da fome em Santa Maria, pela cremação de cadáveres para eliminação das 

provas etc., é de fato, um crime de guerra.  

E mais, os meses do Açougue Humano no Contestado, foram os mais 

devastadores da história regional, em Perdizinhas, por exemplo, que fora Posto de 

Comando do Capitão Vieira da Rosa e, a seu mando, foram fuziladas centenas de 

pessoas, sendo que num único ato de fuzilamento, 81 caboclos foram colocados em 

forma e fuzilados pelas costas. Cenas de mortes e fuzilamentos seguiram ocorrendo 

em Perdizinhas naquele ano de 1915. E continuava a tragédia, muitos comiam e 

caiam ali mesmo e ali morriam. Outros eram apartados para o Açougue Humano. 

Noutro momento, mais 167 caboclos presos foram fuzilados e seus cadáveres 

queimados nos crematórios com grimpa de pinheiro e nó de pinho, para que não 

sobrasse prova do crime de guerra. Os fuzilamentos como meio de execução da 

sentença de morte eram constantes, proferidos por uma corte marcial, que consiste 

em passar pelas armas o caboclo condenado. O Sertão do Contestado estava 

tomado por esquadrões da morte – o Estado era o carrasco. Noutros momentos, os 
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jagunços assassinos, contratados pelo Exército e pelos coronéis de fazendas, eram 

a corte marcial. O extermínio se estende entre os anos de 1915, 1916 e 1917. 

Não deve, mesmo, haver dúvidas sobre o crime de guerra e de genocídio, em 

suma, um crime contra a humanidade, registrado na Guerra do Contestado, pois, 

avançando à luz do direito, Moreira e Carvalho (2013, p. 145) mencionam a 

sentença do Caso Akayesu (Tribunal Penal Internacional para Ruanda) onde se 

encontra um caminho pertinente no qual será decomposto, mesmo que de forma 

exemplificativa, o crime contra a humanidade em quatro elementos notavelmente 

presentes nas concepções construídas ao longo do tempo: i) O ato deve ser 

desumano em natureza e caráter, causando grande sofrimento, ou sérios danos 

para a saúde mental ou corporal; (ii) O ato deve ser praticado como um fragmento 

de um ataque generalizado ou sistemático; (iii) O ato deve ser praticado contra 

membros da população civil; (iv) O ato deve ser praticado em uma ou mais formas 

de discriminação, nomeadamente nos campos nacional, político, étnico, racial ou 

religioso.  

Quando se lê o item que versa sobre atos desumanos se é remetido, 

imediatamente, para as ações legalistas do Estado e seus agentes durante a Guerra 

do Contestado, pois é fácil retomar a literatura clássica do Contestado, ou mesmo os 

relatos militares, e relembrar de todos os atos cometidos contra a população cabocla 

e da inexorável tentativa de calá-los por meio da eliminação. Os cemitérios, as valas 

comuns, as trincheiras, os crematórios, assim como os relatos passados de geração 

em geração, são a prova indiscutível do crime de guerra e de genocídio, ou seja, um 

crime contra a humanidade, cometido em solo brasileiro, pelo Estado, nos anos de 

1912 até, oficialmente, 1916. Em sendo imprescritíveis tais crimes, se torna 

inaceitável que em um Estado Democrático de Direito não reconheça o crime 

cometido e que 100 anos depois, os praticantes, mesmo que este seja o próprio 

Estado, perpetue a impunidade afrontando os atuais preceitos Constitucionais e 

democráticos. Desta forma, considerando tais preceitos, urge a necessidade de o 

Estado brasileiro reconhecer o crime de guerra e de genocídio por ele cometido – 

urge o reconhecimento do crime contra a humanidade. Esta seria uma forma de 

rompimento do silêncio e da invisibilidade que recai sobre o Contestado 

secularmente. Seria um primeiro passo para dar dignidade ao povo caboclo que foi 
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lançado na masmorra da história, sendo, ainda hoje, considerado o bandido dessa 

história, cujos heróis, são os que promoveram os atos desumanos. Dantas (2016) 

menciona que incluem o cometimento de atos inumanos, como o assassinato, 

perpetrados em um contexto de ataque generalizado ou sistemático contra uma 

população civil. Basta que dentro do contexto descrito só um ato ilícito como os 

mencionados seja cometido, para que se produza um crime de lesa-humanidade (...) 

é uma norma de ius cogens, e a penalização destes crimes é obrigatória de acordo 

com o direito internacional geral. 

Desta feita, considerando o crime contra a humanidade perpetrado pelo 

Estado brasileiro contra os caboclos e as caboclas do Contestado, a luta, agora 

inclui, Justiça e indenização por parte do Estado, pois, no mínimo, eles foram 

expulsos de suas terras ancestrais. Governantes, na escala federal, estadual e 

municipal, tem uma dívida com a população cabocla sofrida da região do 

Contestado, pois há, no mínimo e emergencialmente, a necessidade de 

investimentos em saúde, infraestrutura e educação, além do inventário, tombamento 

e preservação do patrimônio material e imaterial em todos os municípios herdeiros 

da Guerra do Contestado no Paraná e em Santa Catarina. 

Não se abre mão em dizer que a região do Contestado viveu a Guerra do 

Contestado e mais, uma guerra de genocídio, cujo crime é imprescritível. A terra e o 

território caboclo precisam passar por um processo de reconhecimento e valorização 

a partir da base local, para que a região possa se ver como – Contestado -, espaço 

da vida de muitos, no passado e hoje. A terra foi é o suporte básico da vida e do 

modo de vida, é constructo da identidade secular cabocla. Só o reconhecimento dos 

atos, fatos e ações, mesmo que doloridos, que marcam a existência de um território 

identitário do Contestado no Sul do Brasil, vai garantir a certeza de futuro para o 

povo que habita a região. Os primeiros passos já estão sendo dados, mesmo que 

tímidos, no seio das comunidades do Contestado, nos seus eventos cívicos, nas 

suas festas, nas escolas, nas faculdades e, mesmo, por meio de políticas públicas 

nas rememorações dos centenários da Guerra do Contestado. 

Só o reconhecimento do crime contra a humanidade cometido contra os 

caboclos e as caboclas do Contestado, os libertará, permitindo certezas para o 

futuro do mundo caboclo contestadense, os estudos sobre a paisagem e o território 
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do passado, vindo até o presente, por meio dos estudos de campo, demonstram um 

espaço Arqueogeográfico impregnado de testemunhos, distribuídos pelo amplo 

território de atuação das forças caboclas e legalistas da guerra vivida, mas, também, 

relíquias sobre o modo de vida caboclo, espalhados por vários sítios 

socioambientais impregnados de vestígios de diversos períodos históricos, dando 

certa coerência ao território do Contestado, secularmente marcado por relações 

entre o campo e as cidades, as poucas próximas, assim como as distantes e 

importantes dos séculos XVII, XIX e XX. 

Não há, nesse momento, um modelo explicativo e metodológico sobre a 

Arqueogeografia do Contestado, até por que há um fosso entre a modernidade que 

cerca a geografia e história, suas representações e suas realidades 

contemporaneamente, mas há uma natureza transformadora para entendimentos da 

paisagem-território a partir dos estudos arqueogeográficos.  

Uma Arqueogeografia do Contestado não se baseia na tentativa de criar um 

termo para se estudar um território repleto de possibilidades negligenciadas pelas 

ciências humanas e sociais nos últimos cem anos, ela se distingue, ainda, de outras 

formas analíticas mais comum nos estudos regionais, tais como a geohistória, a 

arqueologia da paisagem, a arqueologia espacial, a arqueomorfologia, a 

paleogeografia etc., mas se busca avançar da polissemia desses conceitos, busca-

se mostrar uma evolução nos estudos geográficos regionais a partir da 

complexidade (não vulgar e não senso comum) de uma região cheia de camadas 

geohistóricas - a Arqueogeografia não é apenas um novo título, é uma possibilidade 

de profunda análise regional a partir, neste caso, do Contestado -, abrindo um 

horizonte de expectativas para os estudos da paisagem-território. 

O volume de sítios geohistóricos no Contestado demonstram um rico acervo 

de memórias materiais e imateriais sobre o modo de vida caboclo e, mais ainda, 

sobre as ações no desenrolar de quatro anos de guerra, abrindo um leque de 

possibilidade de fenômenos que permitem explicar a realidade que permanecem na 

superfície do mundo caboclo. 

A Arqueogeografia se abre como campo de pesquisa, tendo como vizinhos 

metodológicos, as áreas que analisam as formas das paisagens, dos fluxos e redes, 

formas e ambientes físicos, arqueólogos da paisagem, geohistoriadores, dentre 
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outros. A Arqueogeografia se caracteriza como uma forma de reconhecimento da 

importância da geografia das sociedades do passado e as dinâmicas originais que 

elas criaram, onde, resumidamente, seria uma aliança entre a geografia e a 

arqueologia. Traz, ainda no seu bojo, a arqueologia do saber, de Michel Foucault, e 

o prazer pelo questionamento em torno dos objetos, permitindo reconstruir a 

paisagem do passado para se entender as formas de mudanças ocorridas nas 

paisagens-territórios. Devendo, sempre, haver uma certa liberdade de escolha das 

categorias de análises – há que se possa ter tal coragem (ARCHÉOGÉOGRAPHIE, 

2017). 

Tais possibilidades analíticas não são fáceis, pois envolvem uma arqueo-

morfo-histórica-geografia da paisagem-território que são mais do que uma tipologia 

sobre a dinâmica do espaço geográfico, sendo que para muitos analistas, tais 

pressupostos poderiam ser algo desatualizado na ciência, quando se propõe um 

olhar arqueogeográfico sobre um território que viveu uma guerra, a exemplo do 

Contestado, com a vastidão de fragmentos largados sobre a terra que se pisa, sobre 

as interpretações desses fragmentos materiais ou, ainda, sobre as interpretações 

sociais dadas pela sociedade no decorrer de um espaço-tempo impregnado de 

visões sobre o mundo vivido (MENDRAS, 2003).  

Desta forma, é possível dizer que a arqueogeografia seria os estudos das 

cosificações espaciais do passado e sua dinâmica, em todas as dimensões 

possíveis, sendo a história da transformação do espaço geográfico ecúmeno, 

operado, mobiliado, transmitido e herdado. Possui especialidades operacionais por 

meio dos objetos deixados por sociedades passadas, tais como seus habitats, 

mesmo que estes estejam fragmentados sobre as paisagens-territórios, pois são 

sempre híbridos, os estudos territoriais, assim como os estudos das representações 

que as sociedades têm sobre o seu espaço que, em conjunto, geram reavaliações 

das condições das dinâmicas espaciais. Nesse ponto, a arqueogeografia é tanto 

descritiva - morfológica -, quanto nomotética, especialista e paisagem periodizada e 

dinâmica, como ideográfica (CHOUQUER, 2008).  

Estudos sobre aqueogeografia já são desenvolvidos na Espanha, França e 

Portugal, onde se criaram projetos de formação voltados a uma dimensão 
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interdisciplinar, com defesas de dissertações e teses, ao tratar da dinâmica do 

espaço na longa duração, contribuindo para o estudo de outras dimensões dos 

objetos geohistóricos, além daqueles que até o momento atual já fizeram as 

disciplinas de geografia histórica, da geo-história e da arqueologia das paisagens e 

do ambiente (COSTA, 2010). 

A Guerra do Contestado, enquanto crime contra a humanidade, pode ser 

entendida a partir de uma Arqueogeografia do Contestado, pois, mesmo sendo um 

espaço muito dinâmico e, numa relação espaço-tempo de longa duração, traz no 

seio daquela sociedade, uma vasta gama de objetos e relíquias que demonstram e 

comprovam uma sociedade de longa duração desde mais de um século antes da 

guerra, assim como, numerosos sítios geohistóricos com depositário de fragmentos 

dos quatro anos de guerra civil, registrada por meio de trincheiras, carneiras de 

soldados e de caboclos, vilas queimadas por ação de bombardeios, rotas de fuga, 

rota de deslocamentos militares, valas comuns com centenas de mortos, etc., além 

da memória regional, com suas muitas interpretações sobre o que se viveu 

secularmente no espaço arqueogeográfico do Contestado.  

Apenas as fotografias feitas por fotógrafos contratados pelo Exército 

brasileiro, mesmo que possuam o objetivo de mostrar uma guerra limpa e com 

objetivos civilizatórios, demonstram a grande movimentação de soldados legalistas 

republicanos que agiram sobre os caboclos e caboclas, a exemplo da grande 

ofensiva da Páscoa de 1915, quando do ataque ao reduto de Santa Maria, onde 

foram usadas quatro colunas militares para cercar e eliminar a resistência cabocla, 

essas já seriam suficientes para justificar o crime contra a humanidade sofrido pelo 

povo caboclo e, em conjunto com os vestígios deixados sobre o território, levantados 

por meio da Arqueogeografia, torariam tal assertiva inexorável.  

Assim, a Arqueogeografia que se vem fazendo sobre a paisagem-território do 

Contestado, desde o ano 2000, provam o crime contra a humanidade, pois os 

vestígios das ações legalistas e, mesmo do mundo caboclo, são a comprovação da 

investida do Exército republicano sobre uma população com capacidade inferior no 

que tange sua defesa contra a capacidade das forças legalistas - seja as do 

Exército, a dos jagunços contratados por coronéis ou, mesmo, as polícias estaduais 

do Paraná e Santa Catarina. 
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A Arqueogeografia, mesmo embrionária nos estudos geográficos brasileiros, 

permite analisar e decodificar as tramas sobre um dado território, como no caso do 

Contestado, onde depois de quase 20 anos de estudos, é permitido dizer que 

ocorreu um crime contra a humanidade perpetrado pelo Estado e pelas oligarquias 

do início do século XX – os estudos arqueogeográfico realizados na região onde se 

desenrolou a Guerra do Contestado, comprovam isso, por meio dos numerosos 

sítios de guerra e resistência tatuado sobre a terra cabocla. 

REFERÊNCIAS 
 
ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1970. 

ANDRADE, M. C. Formação territorial do Brasil. In: BECKER, B. K. et al. (orgs.) 

Geografia e Meio Ambiente no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1995.  p. 163-164. 

ARCHÉOGÉOGRAPHIE. Conclusions du Colloque d‟Archéogéographie, par 

Gérard Chouquer, directeur de recherches au CNRS, rédacteur en chef d‘Études 

rurales et Maria da Conceição Lopes, professeur à l‘Université de Coimbra, directrice 

du CEAUCP, 8 septembre 2007. Acessado em 02 de junho de 2017. Disponível em: 

http://www.archeogeographie.org/index.php?rub=bibli/colloques/pre-actes/ch_synth  

AURAS. M. Guerra do Contestado – a organização da irmandade cabocla. 2.ed. 

Florianópolis: Ed. da UFSC, 1995. 

BOUTHOUL, G. A Guerra. São Paulo: Saber Atual 1964.  

BRAVARD, J. P.; M. Prestreau. Dynamique du paysage. Entretiens de 

géoarchéologie. Actes de la table ronde (Lyon, novembre 1995). Lyon, Documents 

d‘archéologie en Rhône-Alpes 5, 1997. 

CABRAL, O. R. História de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Laudes, 1970. 

CARVALHO, A. V. Reforma Agrária: Significado e Viabilidade. Petrópolis: Vozes, 

1982. 

CHOUQUER G. Traité d'Archéogéographie – La crise des récits géohistoriques, 

Paris, Editions Errance, 2008. 

CLASTRES, P. Infortúnio do Guerreiro Selvagem. In: Guerra, Religião, Poder. São 

Paulo: edições 70, 1980. p. 117 - 159/ cap. 1. 



 
 

194 
 

COSTA, Miguel Cipriano Esteves. Redes viárias de Alenquer e suas dinâmicas: 

um estudo de arqueogeografia. Dissertação de mestrado em Arqueologia e 

Território (Arqueogeografia), apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra. Coimbra, 2010. 

DANTAS, W. R. S. A imprescritibilidade dos crimes políticos e a não recepção 
da Lei de Anistia pela Constituição da República de 1988. Incluindo: Parecer 
técnico sobre a natureza dos crimes de lesa-humanidade, a imprescritibilidade de 
alguns delitos e a proibição de anistias. Solicitado pelo Ministério Público Federal, 
Procuradoria da República em São Paulo/SP pelo Ofício nº PR/SP – GABPR12 - 
EAGF – 352/2008 de 04 de julho de 2008. Procedimento nº1.34.001.008495/2007. 
Disponível em: 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo
_id=7184. Acessado em 24 de agosto de 2016. 

DOS SANTOS, A. P. R. História Econômica e Social. 2ª ed. - Lisboa, 1997. 

ENZENSBERGER, H. M. Guerra Civil - tradução Marcos Branda Lacerda e Sergio 

Flaskman. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

FRAGA, N. C. (org.). Contestado, redes no geográfico. Florianópolis, Ed. Insular, 

2017. 

FRAGA, N. C. (org.). Contestado, o território silenciado. Florianópolis, Ed. Insular, 

2009. 

FRAGA, N. C. (org.). Guerra do Contestado, 100 anos do Contestado em Guerra. 

Florianópolis, Ed. Insular, 2012. 

FRAGA, N. C. Contestado: A Grande Guerra Civil Brasileira. In: REZENDE, C. J.; 

TRICHES, I. Paraná, Espaço e Memória – diversos olhares histórico-geográficos. 

Curitiba: Ed. Bagozzi, 2005. p. 228-255. 

FRAGA, N. C. Mudanças e Permanências na Rede Viária do Contestado: uma 

abordagem acerca da Formação Territorial no Sul do Brasil. Curitiba, PR: 

Universidade Federal do Paraná (Tese de Doutorado em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento), 2006. 

FRAGA, N. C. Território e silêncio. Contributos reflexivos entre o empírico e o 

teórico. In: FRAGA, N. C. (org.). Territórios e Fronteiras: (Re) Arranjos e 

Perspectivas. Florianópolis: Insular, 2011.  

FRAGA, N. C. Território, Região, Poder e Rede: olhares e possibilidades 

conceituais de aproximação. Curitiba: Relações Internacionais no Mundo Atual, a. 

VII, n. 7, p. 9-32, 2007. 



 
 

195 
 

FRAGA, N. C. Vale da Morte: o Contestado visto e sentido. Entre a cruz de Santa 

Catarina e a espada do Paraná. Blumenau: Ed. Hemisfério Sul, 2010. 

GALEANO, E. As Veias Abertas da América Latina. (trad. Galeano de Freitas). Rio 

de Janeiro, 1978. 

GOMES, L. F. Crimes contra a Humanidade: Conceito e Imprescritibilidade (Parte 
II) Disponível em http://www.lfg.com.br. 05 de agosto de 2009. 

GOMES, P. C. C. Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1995. 

GRAZZIANO, N. A Tragédia da Terra: o fracasso da Reforma Agrária no Brasil. São 

Paulo: UNESP, 1991. 

LOBATO CORRÊA, R. Trajetórias Geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1997. 

MENDRAS, H. Crise et recomposition des objets: les enjeux de 

l‟archéogéographie. Études rurales [En ligne], 167-168, 2003. Disponível em: 

http://etudesrurales.revues.org/2930. 

MOREIRA, T. O.; CARVALHO, J. S. Os crimes de lesa-humanidade imprescritíveis 
da ditadura militar. Revista Transgressões – Ciências Criminais em Debate, v. 1, 
n. 2, 2013, p. 140-163. 

PEIXOTO. D. Campanha do Contestado. Curitiba: Fundação Cultural, 1995. 

PEREIRA, O. D. O cinquentenário da guerra sertaneja do Contestado, Paraná-Santa 
Catarina. Revista Civilização Brasileira, ano 1, n. 9-10, set./nov . 1966, p. 235-246. 

QUEIROZ, M. V. Messianismo e Conflito Social (A Guerra Sertaneja do 

Contestado: 1912-1916). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. 

RANGEL, I. A História da Dualidade Brasileira. São Paulo: Revista de Economia 

Política, v. 1, n. 4, out./nov./1981, pp. 5-33. 

REZENDE FILHO, C. B. História Econômica Geral. 6 ed. São Paulo: Contexto, 

2001. 

SACHWEH, M. S. Educação: dominação e liberdade na guerra santa do 

Contestado. Florianópolis: Imprensa Oficial de SC, 2002. 

SANTOS, M. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. 

SANTOS, M. Metamorfose do Espaço Habitado. São Paulo: Hucitec, 1988. 



 
 

196 
 

SANTOS, S. C. Nova história de Santa Catarina. 4. ed. ver. Ampl. Florianópolis: 

Terceiro Milênio, 1998. 

SCHERER-WARREN, I. Redes de Movimentos Sociais. São Paulo: Loyola, 1993. 

SILVA JUNIOR, J. G. O Que é Questão Agrária. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

THOMÉ, N. Trem de ferro: a ferrovia do Contestado. Florianópolis: Lunardelli, 1983. 

TOLSTOI, L. Guerra e Paz. 2. ed. São Paulo: Editora Globo, 1955. 

TZU, S. A arte da Guerra. 26. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

WACHOWICKZ, R. C. História do Paraná. Curitiba: Ed. Professores. 1967. 

WRIGHT, Q. A guerra. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

197 
 

OS DESAFIOS MIGRATÓRIOS APÓS A 2ª GUERRA MUNDIAL  

 

Lucas Antonio Fávero, UNIOESTE, lukasafavero@hotmail.com
 

Emily Rayana da Cruz Bueno, UNIOESTE, emilyrayana@live.com 

Elaine Cristina Francisco Volpato, UNIOESTE, elacrisfr@hotmail.com
 

 

RESUMO:  

O presente texto buscou analisar as migrações no contexto do pós guerra, fazendo um 
paralelo com os momentos econômicos vividos pelos países no período. Em momentos de 
recuperação econômica os imigrantes são bem vindos para fazer trabalhos que os nacionais 
consideram de segunda categoria. No entanto, quando os países entram em recessão, os 
imigrantes são considerados os causadores dos problemas vivenciados. Os desafios se 
tornam cada vez maiores em um cenário de crescente desastres ambientais e intolerância, 
fazendo dos Estados importantes atores na proteção e criação de políticas voltadas ao 
acolhimento do imigrante. Observou-se que a integração e a alteridade são impostantes 
mecanismos para superação dos preconceitos.     

Palavras-chave: Migrações. Território. Pós-guerra. 

RESUMEN  

El presente texto buscó analizar las migraciones en el contexto de la posguerra, haciendo un 
paralelo con los momentos económicos vividos por los países en el período. En momentos 
de recuperación económica los inmigrantes son bienvenidos para hacer trabajos que los 
nacionales consideran de segunda categoría. Sin embargo, cuando los países entran en 
recesión, los inmigrantes son considerados los causantes de los problemas vivenciados. Los 
desafíos se vuelven cada vez mayores en un escenario de creciente desastres ambientales 
e intolerancia, haciendo de los Estados importantes actores en la protección y creación de 
políticas dirigidas a la acogida del inmigrante. Se observó que la integración y la alteridad 
son impostantes mecanismos para la superación de los prejuicios. 
Palabras clave: Migraciones. Territorio. Post-guerra. 
 

1. Introdução 

Uma característica de todas as espécies animais é ―fugir‖ quando sente que 

seu habitat não lhe proporciona mais maneiras de continuar vivendo. Durante a 

Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas fugiram dos desastres e horrores 

provocados por regimes totalitários. A América foi uma das regiões que recebeu 

muitos desses imigrantes, no início do século passado.  

Hoje muitos buscam a Europa para fugir dos conflitos principalmente no 

Oriente Médio. Palco de constantes guerras (religiosas ou políticas), deixa a 
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população em uma situação calamitosa. Conflitos que muitas vezes são motivados 

pelo fator econômico, uma vez que a região é a maior produtora de petróleo do 

mundo, abastecendo os mercados Europeu e Estadunidense. 

Os debates sobre os fluxos migratórios tomaram as mídias formais e 

informais (redes sociais), as discussões baseadas no senso comum, geralmente 

estão carregadas de esteriótipos e preconceitos. Revelam um crescente 

nacionalismo, vendo o território como um espaço de exclusão do outro. 

É cada dia mais frequente comentários xenofóbicos contra aqueles que 

buscam nada além de melhores condições de vida para si e para a sua família, 

fazendo um processo marcadamente humano, de migrar.  

 

2. Metodologia e Materiais  

 

Com o objetivo de analisar os fluxos migratórios a partir da segunda Guerra 

Mundial, o presente estudo deseja descrever aspectos dos processos migratórios e 

as crescentes barreiras impostas pelos Estados. O método de pesquisa escolhido é 

o indutivo-dedutivo e, de modo mais específico, far-se-á a recuperação bibliográfica 

sobre o tema, a análise de documentos pertinentes. 

 

3. Resultado da Pesquisa  

 

3.1 Esboço histórico mundial 

 

Os processos de movimentação do homem na terra são documentados desde 

o surgimento da espécie. Sejam em figuras (desenhos rupestres) nas cavernas ou 

mesmo os modernos sistemas de identificação nos postos aduaneiros dos países. 

Movimentar-se faz parte da natureza humana e pode ocorrer por diversos fatores 

como: clima, cultura, catástrofes e ainda por trabalho. 

A migração é uma característica da raça humana desde seus 
primórdios. Sejam movidas por catástrofes naturais que dificultam 
sua sobrevivência, como secas, vulcões e inundações, sejam 
motivadas pelos males provocados pelos homens, como a guerra e a 
perseguição política ou religiosa, as pessoas sempre migraram em 
busca de melhores condições de vida e, assim, a raça humana te 
sobrevivido (CPMI da Emigração, 2006). 
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Se migrar nos séculos passados era algo mais complexo que envolvia romper 

com todos os laços familiares, hoje com as novas tecnologias de comunicação 

tornou-se menos penoso deixar aqueles que fazem parte do convívio em busca de 

melhores alternativas. No entanto, outras dificuldades são postas, principalmente 

pelos países desenvolvidos.  

 As migrações tem sido um desafio nas políticas e relações entre os países 

que muitas vezes é tratado como caso de polícia, de discriminação ou mesmo de 

prisão. Basta ligar a televisão e o assunto está cada dia mais presente nos 

noticiários, geralmente com um teor negativo. 

Não se pode delimitar o espaço que uma pessoa deve ou não habitar com 

base em um documento que diz onde ela nasceu, os critérios do jus soli e jus 

sanguini utilizados para concessão do direito a cidadania não podem ser absolutos, 

pois pode gerar milhões de apátridas. A Declaração da ONU é clara em seu artigo 

13° ao dizer: ―Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, 

incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país‖, e ainda em seu artigo 15° 

―Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de 

mudar de nacionalidade‖. 

Dentro das políticas de estado percebemos uma mudança de posicionamento   

com relação à migração nas ultimas décadas, principalmente entre os anos pós-

segunda Guerra Mundial e a atual crise do sistema capitalista. 

A segunda Guerra Mundial foi fator para intensificação das migrações pelo 

mundo, a fuga dos regimes fascistas (principalmente por aqueles que eram 

perseguidos por sua religião, cor ou sexualidade), a fome trazida pela guerra 

gerando escassez de alimentos e os bombardeios, causaram o êxodo de europeus 

para várias regiões inclusive a América Latina. Os números não são precisos, no 

entanto acredita-se que milhões tenham deixado as áreas de conflito. 

O número de refugiados durante a Segunda Guerra Mundial, tanto na 
Europa quanto no Oriente é bastante controverso. As cifras 
geralmente variam entre 8 milhões até 70 milhões, dependendo da 
fonte consultada. De qualquer forma, houve, durante este conflito, 
deslocamentos em massa de populações que fugiam do avanço 
nazista e ao mesmo tempo, um deslocamento forçado, para 
fazendas e fábricas, que utilizavam pessoas para o trabalho escravo 
ou sua colocação em campos de concentração (PAIVA, 2008, p. 3). 
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Mais do que buscar uma melhor qualidade de vida, nesse momento a 

migração era crucial para a manutenção da vida. Muitos Judeus saíram da Europa e 

foram para os Estados Unidos nesse período. Durante e logo após a Guerra os 

imigrantes eram amplamente aceitos (ou tolerados) pela maioria dos países.  

Com o fim da Guerra e os planos elaborados pelos vencedores 

principalmente pelos Estados Unidos, a Europa precisava ser reconstruída. 

Alemanha e França estavam arrasadas, a falta de mão de obra levou para lá um 

grande contingente de imigrantes principalmente africanos e asiáticos. 

Por inúmeros motivos, entre eles o fato de que a imigração na 
Europa do pós-guerra foi em grande parte uma solução patrocinada 
pelo Estado a escassez de mão de obra, os novos imigrantes 
entraram no mesmo mercado de trabalho que os nativos, e com os 
mesmos direitos, a não ser onde foram oficialmente segregados 
como uma classe de trabalhadores convidados temporários, e 
portanto inferiores.  (HOBSBAWM, 2014, p. 304). 

Reconstruir um continente era uma tarefa para inúmeras mãos, o medo das 

influências socialistas vindas do leste causava no governo estadunidense uma 

corrida para estabelecer uma barreira capitalista forte e acima de tudo um exemplo 

para fulminar qualquer pretensão expansionista da União Soviética na região.  

A migração em massa trouxe um fenômeno até então limitado, pelo 
menos desde o fim do império Habsburgo, apenas aos EUA e, em 
menor escala, a França : a diversificação étnica e racial da classe 
operária e, em consequência, os conflitos dentro dela. O problema 
não estava tanto na diversidade étnica, embora a imigração de 
pessoas de cor diferente, ou passíveis de ser classificadas como tais 
fizesse aflorar um racismo sempre latente mesmo em países 
considerados imunes a ele. (HOBSBAWM, 2014, p. 303) 

 

Os planos econômicos para reconstrução eram da ordem de 17 bilhões de 

dólares nos ano de 1949 e 1951 e muitos países se habilitaram para conseguir os 

dólares americanos que já davam à tônica nos negócios internacionais.   

O montante da ajuda norte-americana no contexto do plano Marshall, 
organizando em torno de empréstimos vinculados a compra de 
produtos daquele país e de outras modalidades de financiamento da 
produção européia, permitiram o soerguimento da Europa Ocidental. 
Ao final da década de 1950 a região voltava a apresentar um amplo 
desenvolvimento industrial (SARAIVA, 2008, p.202)  
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A migração se torna inconveniente geralmente em períodos de recessão da 

economia. O baixo crescimento causado por fatores internos ou externos, causando 

poucas ofertas de emprego tende a causar nas politicas governamentais o 

recrudescimento nas fronteiras.   

É fundamental destacar a importância dos imigrantes para o 
estabelecimento das economias nacionais da maioria dos países 
desenvolvidos, assim, eles não podem agora ser vistos como um 
peso apenas porque a situação não está favorável (COSTA; 
REUSCH, 2016, p.278). 

 

A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos é um exemplo. Com a queda 

nas taxas de emprego, procurou-se buscar ―culpados‖ para as mazelas vividas e 

estes foram os imigrantes latinos. A proposta de construção de um muro que os 

separaria do México foi uma das grandes propostas da campanha vencedora. 

Se em tempos de boa onda econômica os mexicanos eram bem aceitos para 

fazer trabalhos que os estadunidenses não queriam fazer, hoje são tidos como os 

culpados pela falta de emprego. Buscar no outro o problema é sempre uma saída 

mais fácil que aceitar as próprias falhas. 

Na Europa, a política antimigratória tornou-se lema de partidos políticos. 

Assim, o crescimento de partidos políticos de direita em diversos países, como 

Alemanha, França, Inglaterra e Itália, é preocupante. Nas últimas eleições na 

Alemanha, o partido Alternativa para a Alemanha (AfD) obteve 12,9% dos votos com 

um discurso islamofóbico e antieuropeu. 

O avanço dos partidos neonazistas nas últimas eleições, foi um alerta para a 

nova onda de nacionalismo provocado pela crise onde os imigrantes, sobretudo 

muçulmanos, são tidos como inimigos. A volta do Partido Nacional Democrático ao 

parlamento é um sinal claro de que mesmo em sociedades tidas como de primeiro 

mundo e que passaram por processos tão traumáticos, ainda pode surgir 

movimentos extremamente excludentes. 

Apesar das atrocidades do período de Guerra terem levado às agendas 

políticas a necessidade de proteção aos Direitos Humanos contra abusos cometidos 
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pelos Estados, os períodos de crise ainda trazem a tona movimentos de 

segregação.   

As novas roupagens do capital excluem milhões de pessoas ao acesso aos 

instrumentos básicos para sobrevivência. Busca-se culpar o outro por movimentos 

internacionais que controlam as economias e deixam milhões de pessoas sem onde 

viver. A corrida pelos recursos naturais (petróleo e gás) no oriente médio, tem sido 

fator de instabilidade política na região há muitos anos. O reflexo são as constantes 

ações militares de grupos rebeldes e governistas, colocando a população em risco. 

O relatório Tendências Globais (2017) mostra um crescente número de 

pessoas forçadas a deixar seu local de origem, pois cerca de 65 milhões de pessoas 

estão nessa condição. Desses, o número de refugiados (uma das categorias) 

chegou a 22,5 milhões.  

A Síria continua sendo o país de origem de maior parte dos refugiados, com 

cerca de 5,5 milhões. O conflito interno gera outro problema que está se tornando 

comum, o deslocamento interno.  Síria, Iraque e Colômbia respondem pelos maiores 

deslocamentos internos forçados, número que chegou a 6,9 milhões no último ano 

(2016).    

A tendência, como mostra o relatório, é a intensificação nos fluxos 

migratórios. Do total de pessoas que deixaram seu local de origem, pouco mais de 

10 milhões o fizeram pela primeira vez. O que preocupa ainda mais a ONU é o 

elevado número de crianças, que chega a ser mais da metade dos migrantes 

(ACNUR, 2016). 

Os países que mais recebem os imigrantes, ao contrário do que se pensa, 

são os subdesenvolvidos. Cerca de 84% das pessoas são recebidas por países 

próximos às regiões de conflito, como a Turquia e o Paquistão. 

O conflito na Síria continua fazendo do país o local de origem da maior parte 

dos refugiados. São 12 milhões de pessoas que estão deslocadas internamente ou 

fora, sendo obrigadas a solicitar refúgio. Nesse ínterim, no entanto, em 2016 o 

Sudão do Sul (país da região sul da África) registrou o êxodo de mais de 1,85 

milhões de pessoas, número que, somado aos deslocamentos internos, chega a 

mais de 1,9 milhões.  
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O gráfico a seguir mostra um intenso deslocamento de pessoas que saem do 

Sudão do Sul em direção aos países vizinhos, principalmente Uganda, Etiópia, 

Sudão, Kenya e Congo. 

O Brasil não está alheio aos fluxos migratórios e até o ano de 2016 havia 

reconhecido 9.552 pessoas de 82 nacionalidades na condição de refugiado. O maior 

número de concessões no período foi aos sírios (326), seguido pelos provenientes 

do Congo (189), do Paquistão (98), da Palestina (57) e de Angola (26).  

Os pedidos de refúgio em 2016, em comparação com o ano de 2015, tiveram 

uma diminuição, segundo o relatório de ACNUR. A principal causa foi a diminuição 

de haitianos que procuravam o Brasil como destino. Mesmo assim, no entanto, 

cresceu muito o número de solicitações provenientes de venezuelanos, chegando a 

ser um terço do total de pedidos, registrando um aumento de 307%. 

Diante disso, o Brasil precisa se adequar às novas tendências de migrações e 

se preparar para atender às necessidades dos novos tempos. Não se pode 

criminalizar o imigrante e tratá-lo como caso de polícia. O acolhimento humano com 

legislação adequada, encaminhando essas pessoas para atendimento adequado 

pode fazer toda a diferença. 

Nesses momentos cresce a xenofobia contra os grupos de pessoas 

considerados indesejados. Mesmo no Brasil tido como um país acolhedor foram 

registrados diversos atos contra estrangeiros venezuelanos (que vivem uma crise 

econômica severa), haitianos (na sua maioria na condição de refugiados pela 

catástrofe ambiental), ainda libaneses (fugindo da guerra civil) e africanos. 

A presença de estrangeiros no espaço nacional é normalmente 
considerada como provisória, mesmo que a realidade desminta essa 
representação. A ruptura com esse pensamento resulta em 
argumentos utilizados em muitas ações xenofóbicas, contrárias a 
alteridade, como uma maneira de justificar que o estrangeiro não 
pertence aquele lugar, que causa problemas para a sociedade local e 
que deve, portanto, ser fisicamente expulso – além da expulsão 
simbólica que ocorre nas práticas cotidianas em relação a esses 
sujeitos. (SAYAD, 1998, p. 98). 

O aquecimento global torna as catástrofes ambientais mais frequentes e 

tendem a causar um movimento migratório ainda maior que os vistos durante, e o 

após a segunda guerra. A elevação dos níveis dos mares (combinado com uma 

grande população que vive nas costas), os constantes fenômenos de inversões 
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térmicas causadores de furacões, tornados e ciclones, tende a deixar milhões de 

pessoas desabrigadas. 

Outros fatores causadores de migrações forçadas são conflitos religiosos, 

como no caso de Myanmar (antiga Birmânia), onde milhões de muçulmanos foram e 

estão sendo mortos e obrigados a deixar o país, ou o caso do Sudão do Sul na 

África onde milhares foram mortos ou expulsos nos conflitos das etnias locais.  

Os conflitos envolvendo etnias são geradores de instabilidade política como 

por exemplo em Bangladesch, Nepal, Costa do Marfim, Mianmar, entre outros. 

Segundo dados do relatório da ONU ―I am Here, I Belong: the Urgent Need to End 

Childhood Statelessness‖ (2015) são cerca de 10 milhões de pessoas vivendo na 

condição de apátrida no mundo apresentando um grande problema para as 

Relações Internacionais. Sem contar os milhões de refugiados. 

Os desafios dos Estados se tornam cada vez maior na tentativa de conciliar 

povos que reivindicam espaços em face de outros. O caso mais conhecido é a 

criação do Estado Israel, originalmente fundado para abrigar o povo judeu que se 

encontrava disperso desde a diáspora, acabou por inflamar a guerra com os 

muçulmanos que viviam na mesma região.  

Eric Hobsbawm afirma: 

A principal força de perturbação (no oriente médio) era Israel, onde 
os colonos judeus construíram um Estado judeu maior que o que fora 
previsto sob a partilha britânica (expulsando 700 mil palestinos não 
judeus), talvez um número maior que a população judia em 1948, 
lutando uma guerra por décadas para isso (HOBSBAWM, 2014, 
p.351). 

Israel rapidamente se tornou uma potência militar fortemente financiada pelos 

Estados Unidos, avançou as fronteiras delimitadas dificultando a criação de um 

Estado Palestino.  

 

3.2 Condição Jurídica do Estrangeiro no Brasil: Breve análise da Lei Nº 13.445/2017 

Neste cenário o Brasil teve seus altos e baixos na política migratória, desde o 

―descobrimento‖ tivemos ondas de imigrantes portugueses que trouxeram milhões 

de africanos na condição de escravos, posteriormente veio a ideia de 



 
 

205 
 

branqueamento da população com o incentivo da vinda de italianos, poloneses, 

alemães, ucranianos, entre outros. 

As restrições eram pouco vistas. Foram poucas as vezes que as leis se 

preocuparam em organizar a distribuição dos imigrantes no território nacional. 

Geralmente eram motivados pela ideia de segurança nacional, limitando a 

quantidade de pessoas oriundas do mesmo país de ficarem muito próximos, ou 

ainda não permitindo a entrada de doentes e em alguns casos daqueles que 

mendigavam ou se prostituíam.  

No período militar a vinda de estrangeiros era tida como um problema de 

estrema importância, pelo temor da entrada de comunistas ou aqueles tidos como 

indesejáveis para a ideia de país que os militares buscavam.  

Após intenso debate legislativo, em 18 de abril de 2017 o plenário do 

Senado aprovou o projeto que revoga o Estatuto do Estrangeiro (Lei Nº 

6.815/1980) e instaurou a Lei Nº 13.445/2017, denominada Lei de Migração, sendo 

sancionada com vetos no dia 24 de maio do mesmo ano. 

A preocupação primordial da lei revogada era quanto a aspectos de natureza 

militar. Na atual legislação as diretrizes e princípios visam atingir um fim distinto, qual 

seja o da facilitação da regularização da situação do estrangeiro no Brasil, 

apresentando-se de forma mais humanitária e acolhedora. Uma das principais 

diferenças entra as duas legislações diz respeito à concepção de indivíduo. 

Dentre os princípios que fundamentam a Lei de Migração, destacam-se: a 

repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de 

discriminação; a não criminalização da migração; a acolhida humanitária; a 

integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas 

públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente 

fronteiriço; a proteção ao brasileiro no exterior; o repúdio a práticas de expulsão ou 

de deportação coletivas. 

Visando resguardar os direitos e garantias fundamentais dos migrantes, a Lei 

traz, em seu Art. 4o ,a garantia de a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, em condição de igualdade com os 

nacionais, bem como os direitos que destes derivam. 
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Houve importante alteração, no sentido de desburocratizar o processo 

migratório, quanto aos tipos de concessão de visto para aqueles que pretendam 

ingressar ou permanecer em território nacional, reduzindo os tipos e aumentando a 

abrangência de cada modalidade. Os vistos passam a sem divididos em: de visita; 

temporário; diplomático; oficial; e, finalmente, de cortesia. 

A lei aborda de forma humanitária a situação do residente fronteiriço, além de 

proteger o apátrida, resguardando e facilitando o processo de naturalização 

brasileira, visando reduzir a apatridia. 

Prevê o asilo político como instrumento de proteção à pessoa, na forma de 

ato discricionário do Estado, podendo ser de forma diplomática ou territorial, 

ressalvados os casos de não concessão, previstos em lei. 

Outra questão de extrema relevância abordada pela novel legislação diz 

respeito às medidas de retirada compulsória do estrangeiro que esteja em território 

nacional, admitindo repatriação, deportação e expulsão, desde que observados os 

tratados dos quais o Brasil seja parte. Contudo, há vedação expressa à repatriação, 

à deportação ou à expulsão coletivas. 

A fim de assegurar as garantias e direitos fundamentais do estrangeiro, 

devem ser observados nos casos de deportação ou expulsão os direitos à ampla 

defesa e ao devido processo legal. 

Avançar em políticas públicas de acolhimento ao migrante é desafio cada vez 

maior para os Estados. Entender que todos fazem parte de um único planeta com 

problemas a serem enfrentados por todos é um desafio ainda maior. 

    

4. Considerações Finais 

Hoje, estamos diante de um cenário de crescimento de grupos 

preconceituosos no Brasil e no Mundo. Os problemas causados pelos conflitos de 

poder sejam eles religiosos, territoriais, políticos, entre outros tantos, geram milhões 

de desabrigados/despatriados. As políticas governamentais devem encarar esses 

problemas buscando melhorar as condições de vida dessas pessoas vítimas desses 

processos. 

Quando se coloca o ser humano, aliás, a vida humana a frente de interesses 

econômicos, a transformação passa a ser uma perspectiva mais real. Receber o 
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outro não como inimigo, fugindo do processo binário imposto pela sociedade abre 

muitas possibilidades.  

Embora ainda exista um longo caminho a ser percorrido para a humanização 

dos processos migratórios, a legislação está, aos poucos, evoluindo e possibilitando 

novas possibilidades de acolhida.  

Este trabalho não objetiva esgotar os estudos desse tema tão relevante e 

atual, tão somente apresentar algumas breves considerações acerca do processo 

histórico migratório que resultou na que realidade que se percebe nos dias de hoje. 

Ainda há muito o que se pesquisar nesse sentido. Indica-se para pesquisas 

posteriores uma análise da efetividade da aplicação da nova Lei de Migração e suas 

consequências socioeconômicas no Brasil; bem como realizar um levantamento de 

dados dos migrantes, visando traçar um perfil migratório; ou ainda, analisar as 

políticas públicas resultantes da aplicação das legislações que tratam de questões 

migratórias. 
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RESUMO 

A água tem um papel importante para o equilíbrio ambiental do planeta. Além do aspecto ecológico, 
participa como insumo em vários aspectos relacionados ao homem, como: o econômico, o social e o 
político. Objetiva-se analisar os conflitos por múltiplos usos da água no Estado do Pará, com a 
construção das hidrelétricas dando destaque para a Usina Hidrelétrica Belo Monte. Para tanto, a 
condução do trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica, apoiando-se em levantamento de dados 
extraído dos documentos da CPT. Desse modo, observa-se que, o território amazônico passa por 
pressão do capital para transformar seus rios em jazidas de megawatts. A resistência contra a 
construção da hidrelétrica Belo Monte perdura por mais de duas décadas, passou por fases em que 
houve mudanças no posicionamento dos atores em relação ao projeto, inclusive nas entidades de 
representação. O que permite concluir que os conflitos gerados pelos diversos usos da água já foram 
observados em diversas regiões, dentre elas, a Amazônia. Esses conflitos são gerados a partir da 
necessidade de inundar grandes áreas para o funcionamento das barragens e dos reservatórios.  

Palavras Chave: Conflitos; Pará; UHE Belo Monte; Água. 

 

RESUMEN 

El agua juega un papel importante en el equilibrio ambiental del planeta. Además del aspecto 
ecológico, participa como insumo en varios aspectos relacionados al hombre, como: lo económico, lo 
social y lo político. Se pretende analizar los conflictos por múltiples usos del agua en el Estado de 
Pará, con la construcción de las hidroeléctricas dando destaque a la Usina Hidroeléctrica Belo Monte. 
Para ello, la conducción del trabajo se basó en investigación bibliográfica, apoyándose en el 
levantamiento de datos extraído de los documentos de la CPT. De ese modo, se observa que, el 
territorio amazónico pasa por presión del capital para transformar sus ríos en yacimientos de 
megavatios. La resistencia contra la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte perdura por más de 
dos décadas, pasó por fases en que hubo cambios en el posicionamiento de los actores en relación al 
proyecto, incluso en las entidades de representación. Lo que permite concluir que los conflictos 
generados por los diversos usos del agua ya fueron observados en diversas regiones, entre ellas, la 
Amazonia. Estos conflictos se generan a partir de la necesidad de inundar grandes áreas para el 
funcionamiento de las represas y de los depósitos. 
Palabras Clave: Conflictos; Pará; UHE Belo Monte; Água. 

 

 

Introdução 

A questão da água é problema fundamental a ser enfrentado por todos os 

habitantes do planeta, como condição de sobrevivência. Onde a construção de 

barragens nas últimas décadas no Brasil, especialmente para a geração de energia 

elétrica, foi historicamente incentivada pelo modelo de desenvolvimento adotado. 

Como resultado de incentivos governamentais, estas barragens estão distribuídas 

mailto:darlene-silva1@hotmail.com
mailto:nathanymelo22@gmail.com
mailto:herreraxingu@gmail.com3


 
 

210 
 

nas mais diversas regiões, trazendo o discurso do progresso do desenvolvimento da 

nação, e em contrapartida causando grandes impactos para a sociedade e para o 

meio ambiente (LOUZADA, 2009, p.01). Historicamente a exploração e utilização de 

recursos naturais passam a ser prioridade num modelo de exploração de uma 

sociedade tipicamente capitalista (BORDALO, 2013) em que os interesses de 

acumulação de capital sobrepõem-se aos interesses de conservação e preservação 

do meio ambiente. 

  Em relação ao uso da água no Brasil, está é constitucionalmente bem da 

União ou das Unidades Federativas, em algumas situações, e uma vez que é destas 

o papel de geri-las, e isto se faz de acordo com o sistema político e econômico 

implantado, o resultado por vezes a destinação do uso da água acaba acatando 

interesses que atendem mais o individual que o ambiental ou coletivo (LANNA e 

BRAGA, 2006), dessa forma, diversos governos editaram políticas e planos 

desenvolvimentistas, estruturados na implantação de programas especiais e 

grandes projetos de investimento, para o desenvolvimento nacional. 

 No entanto, estes planos e projetos nacionais não apresentavam uma real 

preocupação com as desigualdades sociais. Este fato evidenciou-se pela 

implantação de empreendimentos de grande porte, com ausência da participação 

dos atores sociais afetados nos processos de tomada de decisão (BORTOLETO, 

2001). Os chamados Grandes Projetos, inseridos nos processos de exploração 

tradicional, passaram a integrar o discurso desenvolvimentista de integração 

regional da Amazônia, sendo alvo da intervenção planejada do governo federal, com 

vistas ao desenvolvimento e integração às outras áreas do país (BECKER, 1990).  

O processo de desenvolvimento da região amazônica somente passou a 

apresentar relevância e grande dinamismo, a partir da década de 1960, durante o 

governo militar. Neste período, mais precisamente em 1968, foi criado o Comitê 

Organizador dos Estudos Energéticos da Amazônia (ENERAM), vinculado ao 

Ministério das Minas e Energia, com a função de supervisionar os primeiros estudos 

sistemáticos do potencial hidro energético na Amazônia. Este texto tem como 

problemática principal o conflito gerado com a construção da hidrelétrica e a 

dificuldade do uso da água pela população que fica no entorno do reservatório ou na 

área de vazão reduzida.  
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Metodologia e materiais 

A pesquisa tem um cunho bibliográfico baseado principalmente nas obras dos 

seguintes autores: Louzada (2009), Bordalo (2013), Benincá (2011) e Magalhães e 

Hernandez (2010) e, consulta nos documentos da CPT 2004 e 2016. O 

levantamento de dados foi extraído dos documentos da CPT, que possibilitou a 

construção de gráficos para mostrar a situação dos conflitos de água no estado do 

Pará. 

Resultados da pesquisa 

Conflito pelo uso da água - construção da hidrelétrica de Belo Monte 

O agravamento da escassez da água, contaminação e a extinção de mananciais, 

problemas ameaça ao modo de vida de populações tradicionais, ambientais 

provocados pela construção de barragens e açudes e por grandes projetos são 

alguns dos aspectos que tipicamente marcam as disputas por água. Segundo 

Bordalo (3013, p. 227) ―a água se apresenta de fato como ―ouro azul‖ disputado e 

pretendido por todos, pelos que a veem como um bem apropriável, de título privado, 

versus os que defendem o que o acesso a água potável é um direito humano‖. 

A convergência é que no futuro os maiores conflitos estarão relacionados 

diretamente e indiretamente aos recursos hídricos, no cenário mundial segundo 

Tundisi, Braga e Rebolças (2006) o cenário quantitativo e de que o número de 

países com escassez de água passara de 31 para 48 nas próximas 03 décadas.  No 

Brasil em razão do envolvimento de diferentes e antagônicos interesses, como 

barragens, hidrelétricas e pela consequente falta de água, principalmente em 

regiões em que já existem problemas com a carência desse precioso líquido para a 

população. Dentro da temática atual de gestão sustentável dos recursos hídricos, as 

barragens e os açudes, sem dúvida, constituem parte central dessa dinâmica. A 

Comissão Pastoral da Terra - CPT registra e monitora casos de conflitos por terra, 

trabalhistas, em tempos de secas, em áreas de garimpo, sindicais, com uso de 

violências, manifestações, entre outros, e a partir de 2002 passou também a 

registrar os conflitos pela água, especialmente no meio rural no território nacional 

(CPT, 2004). 

Este monitoramento é feito levando-se em consideração as seguintes 

características dos conflitos: diminuição ou impedimento de acesso à água (quando 
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um manancial ou parte dele é apropriado para usos diversos, em benefício 

particular, impedindo o acesso das comunidades); desconstrução do histórico-

cultural dos atingidos; ameaça de expropriação; falta de projeto de reassentamento 

ou reassentamento inadequado ou não reassentamento; não cumprimento de 

procedimentos legais (ex: EIA-Rima, audiências, licenças), divergências na 

comunidade por problemas como a forma de evitar a pesca predatória ou quanto 

aos métodos de preservar rios e lagos etc.; destruição e/ou poluição (quando a 

destruição das matas ciliares, ou o uso de agrotóxicos e outros poluentes que 

diminuem o acesso à água ou a tornam imprópria para o consumo), cobrança pelo 

uso da água (CPT, 2016, p.20).  Sendo assim, três principais tipologias são 

atribuídas aos conflitos por múltiplos usos da água: a) barragens e açudes; b) uso e 

preservação; c) apropriação particular. Estas tipologias relacionam-se as situações 

que caracterizam os conflitos, ou seja, as fontes que desencadeiam tais conflitos. 

Como pode ser observado no Gráfico 01. 

Gráfico 01: Conflitos pelo uso da água no território Paraense segundo a CPT (2016) 

 
 
            Fonte: Adaptado de CPT, 2016. 

 

No Pará, segundo a CPT (2016) foram registradas 14 ocorrências ocasionada 

pelo conflito por água, mobilizando um total de 9.182 famílias. Sendo assim, a 

Comissão Pastoral da Terra afirma que os conflitos pelo uso da água registrados no 

ano de 2016, a maior parte está relacionado às barragens e açudes, somando mais 

da metade do total, isso mostra a recorrência dos casos de conflitos por diferentes 

interesses de uso a partir do represamento da água nos estado do Pará, outros 36% 

representam somadas as formas de uso e preservação e às questões de 

apropriação particular. Dessa maneira, a Região Norte apresenta a seguinte síntese 

dos conflitos pela água: dos 172 conflitos evolvendo o uso da água, o Norte 

encontrar-se na terceira posição em números de conflitos, com 29 conflitos, 
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atingindo 17.108 famílias. Esta distribuição apresenta os seguintes números: 20 

conflitos causado por barragens e açudes, totalizando 16.474 famílias, 6 pelo uso e 

preservação, no total de 510 famílias, e 3 por apropriação particular, estando 

envolvida 124 famílias. Dessa forma, identifica-se que a construção de barragens e 

reservatórios para usinas hidrelétricas foram as principais causas de conflitos pelo 

uso da água registrada pelo estudo da CPT. 

Neste contexto: 

Os conflitos pela Água são ações de resistência, em geral coletivas, que 
visam garantir os usos tradicionais e a preservação das águas; contra: a 
apropriação privada dos recursos hídricos, a cobrança do uso da água no 
campo, e de luta a construção de barragens e açudes. Este último envolve 
os atingidos por barragem, que lutam pelo seu território, do qual são 
expropriados (CPT, 2016, p.17).  

 

Que segundo Castro (2007, p. 38), há uma relação entre mercado de água e 

grandes obras hidrelétricas, justamente pela imobilização dos espaços ao livre 

acesso, com o barramento de cursos d‘água ou impossibilitando os usos pela 

redução da vazão.  

Trata-se da associação da geopolítica à economia, num processo de 
mercantilização de novos elementos da natureza, em curso de serem 
transformados em mercadorias fictícias – porque não foram produzidas para 
venda no mercado – mas que geram mercadorias reais (BORDALO, 2013, 
p. 223).  

 

Neste sentido ainda que a construção de hidrelétricas não seja, a rigor, uma 

modalidade direta de privatização da água, há associação entre esse tipo de usina e 

a privatização do rio, como demonstram o movimento social mundial de atingidos 

por barragens e a pressão de grandes corporações do setor de água interessados 

em grandes obras. Neste momento abriremos uma discussão sobre o conflito pelo 

uso da água que tem uma ligação com a construção da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte, localizada entre os municípios de Altamira e Vitoria do Xingu no Pará.  

O Reservatório do Xingu foi subdivido em três setores de pesquisa, Margem 

Direita, Margem Esquerda e Ilhas, que ocupam o território de três municípios, 

Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo, sendo que a margem direita está 

integralmente situada no Município de Altamira, a margem esquerda abrange os três 

municípios, e o setor das Ilhas distribui-se pelos municípios de Altamira e Vitória do 

Xingu. (IBAMA, 2009, p. 29).  

A Área Diretamente Afetada (ADA) pelo AHE Belo Monte localizada na região do 
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setor Margem Direita Reservatório do Xingu corresponde a áreas inseridas 

integralmente no município de Altamira, abrangendo um total de 261 imóveis rurais 

(lotes basicamente constituídos por projetos de assentamento sob jurisdição do 

INCRA). (IBAMA, 2009, p. 29). De maneira geral, os atores envolvidos no conflito 

são: o Estado, representado pelo setor público; e os usuários da água do 

reservatório da usina hidrelétrica de Belo Monte e o principal agente responsável 

pelo desencadeamento de conflitos na região, a empresa de geração de energia 

elétrica (Norte Energia), que desconsiderou importantes estudos preliminares à 

implantação do empreendimento.  

Conforme Herrera e Moreira (2013, p.148), em seus estudos na área de influência 

de implantação da barragem de Belo Monte, destacam o papel do Estado e sua 

relação com o Capital, onde o primeiro é o financiador, e o segundo, personificado 

nos empreendedores, atuam na execução de projetos ―que aprofundam os 

problemas da desigualdade social e má distribuição de renda entre os atores do 

território‖. Como podemos observar essa distribuição no quadro 01, que mostra as 

empresas que financiaram a construção da hidrelétrica Belo Monte. 

 

Quadro 01: Financiamento da construção da Hidrelétrica Belo Monte 

Financiador BNDES 

Valor R$22,5 bilhões 

Dono Norte Energia S. A. 

Composição 
acionaria 

As estatais Eletrobrás (15,00%), Chesf (15,00%)e Eletronorte (19,98%), os 
fundos de pensão Petros (10,00%) e Funcef (10,00%), Belo Monte 
Participações S.A./Neoenergia S.A. (10,00%), Amazônia/Cemig e Light 
(9,77%), Vale (9,00%), Sinobras (1,00%) e J.Malucelli Energia (0,25%). 

Construtora Consórcio Construtor de Belo Monte (CCBM), 

Empreiteiras Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, Queiroz Galvão, 
Contern, Galvão Engenharia, Cetenco, J. Malucelli e Serveng. 

Fonte: www.mabnacional.org.br/amazonia/belomonte/sobre_barragem. Organizada por Silva, 2018. 

De acordo com Benincá (2011) os interessados na implementação desses 

projetos agências financiadoras, governos e empresas construtoras - afirmam ser 

sinônimo de progresso. As hidrelétricas seriam necessárias porque assumiriam 

importante papel na geração de energia que sustentaria o crescimento do país, 

―argumento genérico e abstrato pautado em um suposto benefício público ou bem 

comum‖ (MAGALHÃES; HERNANDEZ, 2010, p. 01). 

http://www.mabnacional.org.br/amazonia/belomonte/sobre_barragem
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 Para os que consideram que, de forma direta e indireta, há populações que serão 

afetadas, e para os próprios atingidos o sentido é de ―lamento e dor‖ (MAGALHÃES, 

2007, p.16) objetivados pela expropriação de suas terras, alteração dos seus modos 

de vida e produção, dispersão familiar, desemprego, desagregação social e impacto 

ambiental. ―Os projetos de barragens são guiados pela lógica do mercado, não se 

contabilizando outros custos advindos da obra, como os ecológicos e os danos 

pessoais, em suas estimativas‖ (REZENDE, 2003, p. 22). Faz-se necessário a partir 

deste momento diferenciar os usuários de água dos atores envolvidos em conflitos 

por múltiplos usos da água que em muitos contextos, poderão ser confundidos, mas 

entende-se como ator aqui, o sujeito intimamente envolvido nas lutas e situações 

conflitantes.  

Sendo assim, exclusivamente, no que concerne à questão da construção de 

hidrelétricas, Rezende (2008) entende que podem ser identificados 

fundamentalmente três atores, sendo: as empresas construtoras e empreiteiras 

envolvidas na implantação de empreendimentos hidrelétricos, as populações 

atingidas por estas atividades e o Estado, com poder regulatório e deliberativo. 

De um lado identifica-se as empresas que buscam amortecer os conflitos levando 

adiante os projetos, e de outro as populações atingidas, que na maioria das vezes 

unidas à religiosos e ambientalistas, tentam evidenciar as divergências, através da 

demonstração dos direitos agredidos. E para evitar custos na área social e 

ambiental, as empresas exploram ao máximo a fragilidade das famílias. Uma das 

estratégias que usam é a da criação de organizações dos atingidos que se 

subordinem aos seus interesses, em contraposição à organização dos mesmos em 

torno ao MAB (CPT, 2004, p.115). 

 

Os municípios que estão na área de conflitos por causa da água e sua relação 
com a hidrelétrica de belo monte. 

 

Os conflitos por múltiplos usos da água se desenvolvem essencialmente nos 

municípios e localidades que tiveram parte de seus territórios alagados, a montante, 

e também os que tiveram seus meios de subsistência afetados com a construção da 

barragem, inserindo-se também as populações dos municípios de jusante da 

barragem, todos estes integrantes da sub-região hidrográfica do Xingu, onde se 
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localiza o reservatório de Belo Monte.  A representação dos municípios que estão na 

área de influência da hidrelétrica pode ser vista no Gráfico 02, dando destaque para 

os municípios de Altamira, Senador José Porfirio, Anapu e Vitoria do Xingu. O 

destaque para o município de Altamira, com 28% dos conflitos, lembrando que o 

reservatório principal está margem direita do rio Xingu, afetando um total de 1.934 

famílias no meio rural. 

Gráfico 02: Distribuição dos Conflitos de água por municípios 

              
   Fonte: Adaptado CPT (2016). 

 

A construção das hidrelétricas, em decorrência de um planejamento sem 

considerar de modo integrado os aspectos técnico, administrativo, político, 

econômico, ambiental e sociocultural, resultou em prejuízos aos ecossistemas 

naturais da região e a sociedade local, que não foram afetados positivamente com a 

grande obra de geração de energia. De acordo com Bursztyn (2001), diante dos 

impactos ao meio ambiente provocado por grandes obras com interesses puramente 

econômicos, evidenciou-se o crescimento das manifestações sociais, fortalecendo 

os conflitos sociais em torno das causas ambientais, denominados conflitos 

socioambientais. Dessa forma, a construção da hidrelétrica Belo Monte gerou 

diversas polemicas. A nova reestruturação do projeto causou danos irreversíveis as 

comunidades tradicionais que fica ao entorno do empreendimento.  

As informações do EIA desconsideram a maioria das pessoas que estão abaixo 

da barragem principal, no chamado trecho de vazão reduzida, pois, a população 

estimada que seja afetada, corresponde somente aos que terão de sair 

compulsoriamente da área, enquanto que as do trecho de vazão reduzida conforme 

o RIMA, ―cerca de mil pessoas― que residem na Vila Ressaca, Ilha da Fazenda e 

Garimpo do Galo também será afetada, mas não serão indenizadas apesar dos 

danos causados à navegação, à pesca, enfim mudança drástica na maneira de viver 
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dessas populações. (RIMA, 2009, p. 128). As hidrelétricas, amostras do processo de 

produção do modo capitalista, trazem em seu discurso, a melhoria da qualidade de 

vida e do bem-estar para os trabalhadores. Mas, na realidade, são ―objetos [que] 

não mais obedecem a nós, mas sugerem o papel a desempenhar, porque são 

instalados obedecendo a uma lógica que nos é estranha, uma nova fonte de 

alienação‖ (SANTOS, 2004, p. 217). No começo a natureza era selvagem, formada 

por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos 

fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que 

a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. 

 Através da presença desses objetos técnicos: hidroelétricas, fábricas, fazendas 

modernas, portos, estradas de rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é 

marcado por esses acréscimos, que lhe dão um conteúdo extremamente técnico. 

Assim a hidrelétrica Belo Monte é formada por objetos artificiais criado pelos 

homens, povoado por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e 

cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes.  São 

empreendimento definidos sobre critérios técnicos que geram não apenas grandes 

obras civis que já inundaram cerca de 1% da superfície do planeta, ―mas também 

efeitos sociais perversos‖ (SIGAUD, 1994, p. 1). 

E a responsabilidade, porém, por estes conflitos é claramente do Estado 

Brasileiro que estabelece como política de geração de energia elétrica, a hidráulica. 

As barragens, por isso, são consideradas de utilidade pública, e o governo emite 

decretos de ―Desapropriação por Utilidade Pública‖ para que os donos das 

barragens, em sua maioria transnacionais, possam desapropriar as famílias de suas 

terras, usando inclusive a força policial (CPT, 2004, p.115). Se analisarmos, porém, 

todas as barragens em construção, observaremos que estas são de Auto geração 

ou produção Independente de energia e todas com domínio de capital privado.  

As obras não objetivam o fornecimento de energia elétrica aos cidadãos 

consumidores, o que descaracteriza substancialmente o interesse público nos 

empreendimentos. Mediante créditos de energia no sistema interligado, as empresas 

se utilizam da energia para alimentar suas plantas industriais eletro intensivas, 

maiores consumidoras de energia elétrica do país. (CPT, 2004 p.116). No caso das 

industrias podemos citar a atuação das empresas estrangeiras de alumínio em 
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Barcarena e também em São Luís, que recebe quase dois terços da energia que é 

gerada em Tucuruí e lembrando que o Brasil fornece Energia e o alumínio ao 

mercado estrangeiro por um valor simbólico. 

 Como explicita Philip Fearnside as financiadoras internacionais de barragens no 

Brasil, tal como o Banco Mundial, estão essencialmente canalizando dinheiro para o 

Japão em vez de ao Brasil. As verbas constroem barragens para suprir energia às 

cidades brasileiras que poderiam ter sido abastecidas a partir de barragens 

existentes, tal como Tucuruí, mas que não abastecem as zonas urbanas porque o 

governo brasileiro está efetivamente doando a energia de Tucuruí ao Japão na 

forma de barras de alumínio subsidiado (Fearnside, 2005, P.47). 

 

A hidrelétrica de Belo Monte e seus efeitos 
 

Os Conflitos pela água são reunidos no Gráfico 03, em que constam os seguintes 

registros: destruição e/ou poluição (quando a destruição das matas ciliares, ou o uso 

de agrotóxicos e outros poluentes que diminuem o acesso à água ou a tornam 

imprópria para o consumo), diminuição do acesso à água (quando um manancial ou 

parte dele é apropriado para usos diversos, em benefício particular, impedindo o 

acesso das comunidades), não cumprimento de procedimentos legais (exemplo: 

EIA-Rima, audiências, licenças), divergências na comunidade por problemas como a 

forma de evitar a pesca predatória, reassentamento inadequado ou não 

reassentamento (CPT, 2016, p.19). O discurso ideológico de ―desenvolvimento e 

progresso‖ (VAINER, 1990; REZENDE, 2008; BERMANN, 2003; ZHOURI 2005) 

auferido por organismos governamentais e empresas envolvidas busca legitimar a 

dimensão econômica desse tipo de empreendimento. Santos (2004) nos ajuda nesta 

compreensão quando relata que: 

Quando nos dizem que as hidrelétricas vêm trazer, para um país ou para 
uma região, a esperança de salvação da economia, da integração no 
mundo, a segurança do progresso, tudo isso são símbolos que nos 
permitem aceitar a racionalidade do objeto que, na realidade, ao contrário, 
pode exatamente vir destroçar a nossa relação com a natureza e impor 
relações desiguais (SANTOS, 2004, p.217). 

Todavia, a expropriação das comunidades tradicionais decorrente do barramento 

do rio e da formação do lago é característica essencial do processo de crescimento 

do capitalismo. 

 Gráfico 03: Situação do Conflito 
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Fonte: Adaptado CPT (2016). 

 

Neste prisma, a construção da hidrelétrica é por nós entendida como mecanismo 

de expulsão de camponeses de suas terras, de expropriação de seus meios de 

produção, de (re) criação de mão de obra assalariada, de privatização de recursos 

naturais inseridos na lógica capitalista, de anulação de formas alternativas de 

produção e consumo, de substituição da agropecuária camponesa pelo o 

hidronegócio, de cooptação de relações culturais e sociais pré-existentes, ou seja, é 

a acumulação primitiva revestida de métodos aprimorados que propiciam ainda mais 

a acumulação (HARVEY, 2005b). Ao questionar os efeitos de grandes projetos 

sobre populações indígenas e camponesas, Martins (1993) ressalta que: 

Não se trata de introduzir nada na vida de ninguém. Aqui se trata de 

projetos econômicos de envergadura, como hidrelétricas, rodovias, planos 

de colonização, de grande impacto social e ambiental, mas que não tem por 

destinatárias as populações locais. Seu pressuposto é o da remoção dessas 

populações (...). Não se trata de introduzir nada na vida dessas populações, 

mas de tirar-lhes o que tem de vital para sua sobrevivência, não só 

econômica: terra e territórios, meios e condições de existência material, 

social, cultural e política. É como se elas não existirem ou, existindo, não 

tivessem direito ao reconhecimento de sua humanidade (MARTINS, 2003, 

p. 61-63). 

A construção de grandes projetos econômicos, como é o caso das hidrelétricas, 

caracterizam-se por omitir a ―valorização da natureza e da vida, desprezando as 

implicações sociais decorrentes da inundação de milhares de quilometro de terras‖. 

Ignora-se que a expropriação de populações atingidas é condição desse tipo de 
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empreendimento, da completa desestruturação de seu modo de vida e do 

desenraizamento cultural.  

Contudo, mesmo neste cenário de perdas, as chamadas medidas mitigadoras ou 

compensatórias das ações sociais do empreendimento veem os atingidos como 

meros obstáculos a ser retirado e são realizadas após o surgimento dos problemas. 

E no caso de Belo Monte existe tanto a população atingida diretamente pelo o 

reservatório, como aquelas que vivem situações mais conflitantes pela falta de água, 

sendo os que ficaram no lado da vazão reduzida que não é considerada atingida 

pelo empreendedor. A Norte Energia responsável pela obra descarta o fato de ser 

populações tradicionais, que moram neste em torno e usavam o rio para pesca e 

navegação. Os conflitos em torno à água mostram assim mais uma faceta do 

processo de exclusão dos pobres do campo. As desapropriações das áreas de 

barragens são feitas ―a toque de caixa‖, para atender os interesses das empresas 

que são apresentadas como ―promotoras do progresso‖. Já quando se trata de 

desapropriações para fins de reforma agrária, ou para reassentamento dos atingidos 

pelas barragens, ou para a construção de casas para os sem-teto nas cidades, os 

processos andam a ―passos de tartaruga‖ (CPT, 2004, p.116). O Estado também se 

torna responsável por estes conflitos por sua omissão ao deixar o capital - os donos 

de barragens - atuarem livremente sobre as famílias, que acabam tendo seus 

direitos negados. Além disso, os governos federais e estaduais facilitam e protegem 

a prática das empresas e os governos municipais adotam os discursos 

desenvolvimentistas das empresas para convencer e muitas vezes enganar a 

população. (CPT, 2004, p.116). 

 

Considerações Finais 
 

Nesse sentido, entende-se que os conflitos pelo o uso da água são complexos e 

envolvem variáveis socioambientais, políticas e econômicas que, em tese, deveriam 

ser consideradas por parte dos planejadores das hidrelétricas.  E os conflitos por 

múltiplos usos da água no reservatório da UHE Belo Monte se tornam evidentes pelo 

fato de que a construção da usina hidrelétrica não foi planejada priorizando as 

funções e possibilidade de aproveitamento múltiplo das águas do reservatório. A 

maneira como os recursos hídricos são aproveitados, quem os utiliza e a que fim se 
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destina são aspectos que merecem especial atenção, visto que, nas últimas quatro 

décadas, a partir da Conferência de Estocolmo em 1972, a água passa a ser tratada 

de forma diferenciada e considerada bem finito e dotado de valor econômico. 
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A HISTÓRIA DA EXCLUDENTE URBANIZAÇÃO BRASILEIRA FRUTO 

DO INTERESSE IMOBILIÁRIO E DE UM INEFICAZ PLANEJAMENTO 

 

Caroline Scheffer Nogueira, UNIOESTE, arquitetura@crarolinenogueira.com.br 

 

RESUMO 

O presente trabalho aborda a história da urbanização brasileira, fruto de uma colonização 
portuguesa exploratória, e que, acarretou um processo excludente de crescimento das 
cidades, onde existem áreas com carência ou até ausência de infraestrutura e 
investimentos. Isso mostra que fatores econômicos influenciam e são vistos como mais 
importantes do que o social e o ambiental, surgindo aí como protagonista o Interesse 
Imobiliário. Acredita-se que o Planejamento Urbano eficaz pode reduzir essas 
desigualdades urbanas, atuando como ferramenta de mediação para espaços urbanos mais 
justos e igualitários. Portanto compreendendo a história da urbanização brasileira, é possível 
perceber o quanto planejar pode trazer o desenvolvimento e não apenas o crescimento das 
cidades. 
Palavras chave: planejamento, urbanização, imobiliário, social 

RESUMEN 

En este trabajo se analiza la historia de la urbanización brasileña, el resultado de una 
colonización portuguesa exploratoria, y que dio lugar a un proceso excluyente del desarrollo 
de las ciudades, donde hay zonas con falta o ausencia de infraestructura e inversiones. Esto 
demuestra que los factores económicos influyen y se ven más importantes que el social y el 
medioambiental, surgiendo como protagonista el Interés Inmobiliario. Se cree que la 
Planificación Urbana eficaz puede reducir esas desigualdades urbanas, actuando como 
herramienta de mediación para espacios urbanos más justos e igualitarios. Por lo tanto 
comprendiendo la historia de la urbanización brasileña, es posible percibir cuánto planear 
puede traer el desarrollo y no apenas el crecimiento de las ciudades. 
Palabras clave: planificación, urbanización, inmobiliario, social 

 

1. Revisão Bibliográfica 

O fato de o Brasil ter sido descoberto por Portugal e ter se tornado uma de 

suas colônias de exploração explica algumas razões pelas quais os brasileiros 

passaram por tantas dificuldades, situações as quais se prolongam até mesmo para 

a atualidade. Baseado nisso, pode-se falar sobre a urbanização brasileira, pois 

analisando a ocupação do território é possível verificar que desde o início ocorreram 

fatos que explicam suas dificuldades, mostra ser um processo altamente excludente 

e que são necessárias ações que busquem o bem geral, e não apenas visem o lucro 

de alguns. 
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Para melhor compreensão é preciso definir o que é urbanização, segundo 

(REIS FILHO 2000) é um processo de origem social que age diretamente na 

formação das cidades. Com isso, é possível entender o porquê de as cidades 

brasileiras serem urbanizadas de forma tão excludente, onde uns vivem em áreas 

centrais de alto valor enquanto outros vivem em áreas periféricas muitas vezes com 

pouco ou nenhuma infraestrutura urbana. Muitas vezes é interessante analisar fatos 

históricos para melhor compreender o presente. Como o Brasil colônia de 

exploração portuguesa, grande fornecedor de riquezas naturais e metais preciosos, 

por essa razão não recebia investimentos. Isso fica evidenciado após a abolição da 

escravidão, quando os antigos escravos saíram das fazendas, sem trabalho e 

moradia, migrando para as cidades, construindo habitações precárias que foram 

chamadas de cortiços e mais tarde deram origem a muitas das atuais favelas. 

 
 

Figura 1: Cortiço Rua do Senado – Rio de Janeiro, 1906 

 
Fonte: Museu da Imagem e Som 

 

Outro fato que também atuou diretamente no processo de urbanização das 

cidades brasileiras após a extinção da escravidão, foram os imigrantes europeus 

que vieram para trabalhar nas lavouras, com moradias sem condições básicas para 

abrigar suas famílias. Então a partir do aumento da população, surgiram novas 

aglomerações de pessoas, e assim novas cidades surgiram. Isso mostra claramente 

a afirmativa do autor citado anteriormente, nada mais é do que um processo de 

ações sociais, já que as pessoas se concentraram em certas áreas e nelas 
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desenvolviam suas atividades, ou seja, a interação social originou muitas 

localidades.  

E ainda, impossível de não ser citado como fator influente na urbanização, 

tem-se o êxodo rural, pois com a mecanização agrícola, muitas famílias deixaram o 

meio rural e foram tentar melhoria de vida em áreas urbanas. (SANTOS, 2009) diz 

que foi no campo que a raça brasileira se formou, pois, o Brasil é um país dedicado 

à agricultura. Portanto foi a mecanização o impulsionador do chamado processo de 

urbanização, porém como ocorreu muito rapidamente, seus agravantes para sua 

população são também significativos. O crescimento das cidades aconteceu de 

forma acentuada nas décadas de 40 e 50, pois a industrialização foi intensificada, e 

a mão de obra do homem foi substituída pela mecânica, e o êxodo rural fica evidente 

e inevitável nessa época.  

Segundo (BOTEGA 2008) o êxodo rural é o responsável pelo crescimento 

desordenado das áreas urbanas, com ocupações irregulares, que vieram a formar 

áreas de periferia, com infraestrutura precária e que na atualidade chama-se de 

favelas. Assim, os problemas sociais como desemprego, criminalidade, degradação 

ambiental são frutos de uma época onde as pessoas foram obrigadas a mudar suas 

rotinas, migrar para outros locais, sem muita garantia de bem estar social, ambiental 

e econômico vieram a se estabelecer nas áreas urbanas, as quais não estavam 

preparadas para receber tal número de novos contingentes. Tem-se aí, um grave 

problema social que teve início há mais de 60 anos e acompanha desde então a 

realidade da urbanização brasileira.  

Assim, o crescimento das cidades aconteceu de forma desordenada, pois 

como o processo era rápido demais, os investimentos em infraestrutura não 

acompanhavam o aumento no número de seus habitantes. Na maioria das vezes as 

cidades têm início a partir de um centro, onde acontece o comércio e as primeiras 

áreas de residências, e a partir daí o crescimento vai acontecendo sob seu entorno, 

fazendo com que os investimentos em melhorias de infraestrutura urbana não 

acompanhassem essa propagação do número de construções. Porém, muitas vezes 

o que se pode ver, são áreas com maiores investimentos e automaticamente maior 

valor de mercado, e a medida que os lotes se distanciam dessas regiões, ocorrem a 
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redução de seus valores, devido a carência ou até mesmo ausência de 

infraestrutura. 

O autor (SOUZA 2004) lamenta ver o Brasil urbanizado a partir de uma visão 

contábil da sociedade, ignorando questões ligadas ao espaço. É como se economia 

e sociedade estivessem separadas uma da outra. Como se violência, carência de 

equipamentos e desigualdades sociais não interferissem no sistema econômico de 

um país. Infelizmente os benefícios do processo de urbanização, não favorecem 

todas as áreas de uma mesma cidade, e muitos menos toda a população. Assim, os 

problemas e o caos urbano estão, sem dúvida, ligados a problemas econômicos, 

sociais e ambientais nos municípios brasileiros. 

SANTOS (2008) justifica que as diferenças sociais no Brasil ocorrem devido 

uma economia chamada de ―bipolar, onde tem-se dois extremos, os que dominam e 

os que são dominados, o que interfere no crescimento territorial sem 

desenvolvimento das cidades. Esse conceito de ―bi‖ mostra claramente dois sujeitos 

que compõem a sociedade, com diferentes vivências e necessidades, sendo 

tratados de formas antagônicas e desproporcionais até mesmo se tratando de 

políticas públicas.  

LOJKINE (1997) ressalta ainda que a acumulação do capital traduz a 

sociedade brasileira, já que o objetivo maior é acumular. Este conceito pode ser 

trazido para a urbanização, pois quanto mais áreas destinadas ao trabalho e 

consumo, mais lucros estes espaços podem proporcionar. Isto gera um agravante 

na situação urbana, pois estes espaços lucrativos são os que mais recebem 

investimentos em infraestruturas e equipamentos. Pois, eles são a 

representatividade viva de oferta de emprego, da acumulação e do enriquecimento 

no município. Por essa razão o crescimento urbano deve ser ordenado e planejado, 

bem como os investimentos devem ser previstos para que atinjam todas as regiões 

da cidade. Mas, geralmente no Brasil, o que acontece é contrário a isto. Pois, 

investe-se mais nas áreas já consolidadas e centrais, enquanto as regiões mais 

afastadas são menos favorecidas, o que evidencia que os investimentos e o 

planejamento favorecem aos interesses de poucos. 

Essa disparidade de investimentos e condições entre regiões de um mesmo 

município retratam o chamado Interesse Imobiliário que para (SANTOS 2009) deriva 
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da disputa entre atividades e pessoas por uma determinada localização, dentro de 

um mesmo território. Isto ocorre porque os costumes e a economia da sociedade 

passam a transformar os lugares, ou seja, deixando-os mais ou menos atrativos, ou 

ainda, mais caros ou mais baratos. Isto pode ser levado em consideração tanto para 

áreas de comércio e serviços, quanto para as residenciais. O autor ressalta, ainda, 

que este processo especulativo atua sobre a expansão da cidade, ou seja, na sua 

porção territorial, visto que áreas mais distantes do centro são mais baratas e mais 

acessíveis às pessoas de baixa renda, as quais procuram essas regiões para 

estabelecer moradia. 

Então pode se dizer que o Interesse Imobiliário é atuante na estruturação de 

uma cidade, porém, acaba por segrega-la ainda mais. Segundo (SOUZA, 2011) os 

agravantes da segregação urbana, estão nas áreas mais carentes devido ao 

crescimento desordenado do espaço urbano, em que investimentos realizados de 

forma inadequada fazem com que espaços sejam criados sem possuírem a 

infraestrutura e capacidade de sobreviverem por si só. Para ele esses espaços 

carentes são definidos como espaços residenciais destinados aos menos 

favorecidos, tomando como premissa o que lhes falta e não o que eles possuem. Em 

geral, as autoridades são coniventes com sua expansão, já que a infraestrutura que 

possui é inadequada e ineficaz, quando comparado com as áreas mais abastadas e 

mais favorecidas, apesar de se tratar de um mesmo espaço urbano. 

Sposito (2011) considera que para a estruturação urbana, deve-se observar e 

agir para que as desigualdades espaciais sejam reduzidas, tanto nas regiões 

centrais das cidades, onde estão os melhores indicadores sociais, como nas 

periferias, onde se têm todos os tipos de carência ou ausência de infraestrutura. 

Essas diferenças geram grandes rupturas numa mesma sociedade, pois acentuam 

ainda mais os conflitos, a segregação e a fragmentação de uma mesma área.  

Um bom exemplo disso é o município de Cascavel, localizado no Oeste do 

Paraná. À medida que os imóveis se afastam da Avenida Brasil as alturas e valores 

dos imóveis diminuem, tanto para venda ou até mesmo para locação. Isto interfere 

drasticamente na economia, aumentando também o custo de vida local. Atualmente 

o Município está passando por diversas obras de reestruturação urbana, tanto em 

relação à infraestrutura (sistema de drenagem e esgoto), quanto outras mudanças, 
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tais como: trânsito, calçadão, vias de transporte público, mobiliário urbano, etc. Os 

recursos utilizados nestas obras são oriundos do Programa de Desenvolvimento 

Integrado (PDI), porém o que pode ser notado é que irá favorecer áreas mais 

próximas ao centro, ou seja, não se distanciam muito da Avenida Brasil. O mapa a 

seguir mostra as áreas em que estes investimentos seriam realizados, evidenciando 

que as obras irão modificar e beneficiar principalmente o centro de Cascavel. 

Figura 2: Mapa Interativo das Intervenções do PDI 

 
Fonte: Seplan 

 

Segundo projeto apresentado pela Secretaria de Planejamento do Município 

(SEPLAN) a grande mudança está localizada em frente à Catedral, mais 

precisamente no Calçadão, local onde estão localizados muito estabelecimentos 

comerciais. 

Nota-se que a prioridade de investimentos está ligada a outras razões e que 

não se leva em consideração aspectos ligados à questões sociais. Já que muitas 

pessoas que residem na periferia de Cascavel, convivem diariamente com a falta de 

infraestrutura urbana, como é mostrado nas fotos a seguir.  
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Figura 3: Bairro Interlagos    Figura 4: Bairro Interlagos 

   
Fonte: a autora      Fonte: a autora 
 

Um bom exemplo disso é o município de Balneário Camboriú localizado no 

litoral de Santa Catarina. À medida que os imóveis se afastam da Avenida Atlântica 

as alturas e valores dos imóveis diminuem, tanto para venda ou até mesmo para 

locação. Isto interfere drasticamente na economia, aumentando também o custo de 

vida local. 

Figura 5: Vista área de Balneário Camboriú 

 
Fonte: http://www.cphhotel.com.br/site/ 

 

Nota-se aí que apesar de fazerem parte de um mesmo município nem todas 

as áreas recebem a mesma atenção quando o assunto é planejamento urbano. É 

como se o valor agregado dos terrenos prevalecesse sobre questões ligadas ao 

Interesse Social, ou seja, é o Interesse Imobiliário atuando acima de qualquer outra 

questão. (GONÇALVES, 2010) atribui a periferização das cidades ao Interesse 

Imobiliário, o que comprova que o Interesse Social acaba por sendo deixado de 

lado, em relação aos demais interesses envolvidos. 
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Sendo assim, torna-se interessante analisar até onde o Interesse Social é 

garantido e visto como importante e de direito de todos os cidadãos, independente 

da classe social. Portanto, é preciso demonstrar a influência que o Interesse 

Imobiliário tem sobre o Planejamento Urbano, e, ainda, onde o Interesse Social é 

deixado de lado e o lucro é visto como prioridade. (MARICATO, 2001) diz que o 

planejamento urbano deve ser uma resposta para as fragilidades de uma cidade, 

prevendo ações e investimentos que, ao longo do tempo, possibilitem intervenções 

benéficas à vida da população. 

 

2. Considerações Finais  
 

Pode-se dizer que o Planejamento Urbano possibilita grandes ações para o 

crescimento e desenvolvimento das cidades em benefício da população, 

representam mudanças importantes devido à dimensão de seu feito, para o que, é 

preciso compromisso e engajamento entre os envolvidos, pois um pequeno detalhe 

faz a diferença e pode significar um fracasso para todo o município. Esse 

comprometimento deve estar acima de interesses próprios, devendo ser pensado 

em benefício de toda a população, ou seja, deve estar acima de pensamentos que 

visem apenas o lucro, as ações devem prever que todos sejam atendidos e que 

assim, as desigualdades sociais possam ser reduzidas ao máximo. Nota-se que o 

Interesse Imobiliário é um ator protagonista no dia a dia das cidades brasileiras, 

portanto é imprescindível que a preocupação com a qualidade ambiental, bem estar 

social sejam vistos em conjunto com as questões econômicas, e jamais em 

separado. 

Em relação à estruturação urbana e social é possível perceber que há 

diferenças entre regiões, tais como: áreas centrais onde as pessoas têm poder 

aquisitivo mais elevado e áreas periféricas onde famílias de baixa renda vivem com 

pouco e até mesmo inexistência de infraestrutura urbana. Sabe-se que o governo 

trabalha utilizando políticas sociais que procuram amenizar as diferenças sociais e 

auxiliam na sobrevivência dos menos favorecidos, porém num sistema capitalista 

como o brasileiro, nota-se que questões ligadas à economia muitas vezes estão 

acima do aspecto social. Pode-se dizer que ligado a fatores econômicos no 

desenvolvimento urbano há também outro tipo de agente atuante, que tem grande 
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influência no crescimento das cidades e em seus investimentos, o chamado 

Interesse Imobiliário. Merecendo destaque ainda sua atuação sobre questões 

ambientais num centro urbano, pois à medida que uma cidade cresce e se 

desenvolve torna-se necessário controlar ainda mais ações que possam vir a 

interferir no meio ambiente 

Atualmente a preocupação com a sustentabilidade tem acompanhado 

decisões e ações governamentais, onde o econômico, social e ambiental devem 

estar aliados ao crescimento das cidades e de suas regiões. Portanto é preciso que 

o Planejamento Urbano esteja aliado ao desenvolvimento, mantendo equilíbrio entre 

economia, sociedade e ambiente, sendo assim, é de fundamental importância 

analisar qual o impacto ambiental que o crescimento desordenado das cidades pode 

causar e onde a especulação imobiliária deve ser controlada para evitar estes 

possíveis danos. 

As cidades brasileiras surgiram e cresceram de forma desordenada, a história 

do Brasil justifica isso, porém, é necessário que a população faça valer seus direitos 

e pense nas gerações futuras, pois é possível modificar a triste realidade da maioria 

dos município, basta que as pessoas participem e busquem a melhoria de um todo, 

e não apenas de uma parte. 
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BREVE CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO REPRESA GRANDE 

 
 

Leandro Neri Bortoluzzi, Doutorando UNESP/Presidente Prudente - bortoluzzi_@hotmail.com 

 

RESUMO:  

A utilização das Bacias Hidrográficas como unidade de análise nos estudos ambientais, 
incluindo aqueles provenientes da ciência geográfica é cada vez mais frequente. Ao analisar 
uma Bacia Hidrográfica, existem inúmeros indicadores que podem caracterizá-la. Este 
estudo caracterizou a Bacia Hidrográfica do rio Represa Grande, localizado nos municípios 
de Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu, no oeste do estado do 
Paraná. Foram aplicados doze indicadores, entre eles a Densidade de drenagem, o Índice 
de Sinuosidade, Índice de Circularidade, Fator Forma, Coeficiente de Compacidade e a 
Hierarquização Fluvial. A aplicação dos indicadores demonstrou que a Bacia Hidrográfica 
possui uma área equivalente a 354,341 Km², um perímetro de 87,460 Km, seu o ponto mais 
alto possui 466 m, a foz do rio em 202 m, o rio é de 5º ordem segundo a técnica de 
hierarquização utilizada e canal fluvial tem suscetibilidade mediana à ocorrência de 
enchentes. 

 

RESUMEN 

La utilización de las Cuencas Hidrográficas como unidad de análisis en los estudios 

ambientales, incluídos los procedentes de la ciencia geográfica es cada vez más frecuente. 

Al analizar una Cuenca Hidrográfica, existen innumerables indicadores que pueden 

caracterizarla. Este estudio caracterizó la Cuenca Hidrográfica del río Represa Grande, 

ubicada en los municipios de Medianeira, São Miguel do Iguaçu y Serranópolis del Iguazú, 

en el oeste del estado de Paraná. Se aplicaron doce indicadores, entre ellos la Densidad de 

drenaje, el Índice de Sinuosidad, Índice de Circularidad, Factor Forma, Coeficiente de 

Compacidad y la Jerarquización Fluvial. La aplicación de los indicadores demostró que la 

Cuenca Hidrográfica tiene un área equivalente a 354,341 Km², un perímetro de 87,460 Km, 

su punto más alto tiene 466 m, la desembocadura del río en 202 m, el río es de 5º orden 

según la técnica de la jerarquización utilizada y el canal fluvial tiene una susceptibilidad 

mediana a la ocurrencia de inundaciones. 

 

1. Introdução  

A Geografia é conhecida por ser uma ciência que transita entre os 

conhecimentos relacionados a natureza e aqueles relacionados a sociedade, tanto 

que quando analisamos a distribuição dos cursos de Geografia nas universidades 

brasileiras, na maioria dos casos a Geografia está setorizada nos centros de 
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ciências humanas, mas não é raro encontrar cursos situados também dentro dos 

centros de Geociências, Ciências Exatas e da Natureza, entre outros. 

Seja por equívoco de compreensão da posição da Geografia enquanto 

ciência, ou propositalmente alocado em centros distintos, fato é que ao se por na 

mesa a produção científica geográfica historicamente acumulada, fica evidente que 

existam pesquisas voltadas tanto às humanidades, quanto à natureza, de tal modo 

que conceitos científicos das duas temáticas são familiares aos geógrafos, como por 

exemplo: território, lugar, região, sociedade, geossistema, ambiente, natureza e 

vários outros. 

Dentro das pesquisas geográficas mais ligadas as questões ambientais, a 

escala de análise das Bacias Hidrográficas está se tornando cada vez mais 

evidente, pesquisadores da atualidade vislumbram que a utilização da Bacia 

Hidrográfica como unidade de análise, dada sua configuração sistêmica, é para 

muitos a melhor forma de diagnóstico das alterações ocasionadas pela sociedade na 

natureza. 

A Bacia Hidrográfica é então, uma área geográfica, que reúne todas as 

nascentes de um rio principal e afluentes – quanto existentes -, a qual o escoamento 

superficial dessa área converge para um ponto único, denominado exutório 

(KOBIYAMA  et al.,  2008). Ou ainda, pode-se mencionar que a Bacia Hidrográfica é 

compreendida como um sistema físico, a qual o volume de água precipitado em sua 

área é a entrada, ao passo que toda água escoada pelo exutório é a saída de 

energia, porém, existem também as perdas intermediárias por meio da evaporação, 

transpiração, evapotranspiração e infiltração (SILVEIRA, 2013). 

Devido às características naturais que conformam a Bacia Hidrográfica como 

um sistema complexo de entrada e saída de energia, de fácil delimitação, sua 

utilização como unidade de análise e gestão, seja pela Geografia ou por outras 

ciências, ou por governos e órgãos de planejamento e gestão ambiental, tem sido 

cada vez mais frequente. No Brasil, os Comitês de Bacia Hidrográfica são exemplos 

da utilização dessa unidade ambiental como forma de gestão. 

Mesmo que ainda não existam comitês em todos os cantos do Brasil, essa 

forma de gestão que surgiu com a implementação do SNGRH – Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos por meio da Lei 9.433/97 é considerada a 



 
 

237 
 

mais importante instância democrática de gestão da água no país porque congrega 

participantes dos vários setores da sociedade (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). 

Exemplos como o dos Comitês de Bacia Hidrográfica evidenciam que na 

atualidade expandiu-se o cuidado com as questões ambientais para além da 

universidade, perpassando pelos poderes administrativos, instituições e 

instrumentos jurídicos. Porém, mesmo com as políticas públicas alavancando o 

debate, na prática existem inúmeros desafios e limitações impostos que necessitam 

de superação (MARINHO; MORETTI, 2013). 

Com o entendimento que Bacias Hidrográficas podem servir como unidade de 

análise para a Geografia, este trabalho tem por objetivo caracterizar 

morfométricamente a Bacia Hidrográfica do rio Represa Grande a partir da análise 

de dados de radar SRTM tratados pelo projeto TOPODATA/INPE em ambiente GIS, 

subsidiando a elucidação do comportamento dinâmico da área de estudo. O estudo 

visa contribuir na descrição e compreensão da funcionalidade da paisagem no oeste 

paranaense de modo que seu entendimento possa subsidiar políticas de 

ordenamento territorial no espaço supracitado. 

 

2. Área de estudo 

A Bacia Hidrográfica em estudo situa-se em parte dos municípios de 

Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu (Figura 1) na 

messoregião Oeste do Paraná, entre o Parque Nacional do Iguaçu e a represa do 

lago de Itaipu. Segundo dados do censo demográfico realizado pelo IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2010, os três municípios possuem 

uma população de 41.817, 25.769 e 4.568 habitantes respectivamente, onde mais 

de 89%, 60% e 50% respectivamente residem nas áreas urbanas, mas cabe 

ressaltar que uma porcentagem muito pequena da Bacia Hidrográfica do rio Represa 

Grande é ocupada por malha urbana. A maior parte da área é ocupada pela 

atividade agrícola ou pecuária, exceto o trecho inferior da bacia que situa-se dentro 

do Parque Nacional do Iguaçu em área de conservação ambiental. 
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Figura 1. Localização da área de estudo. 

 

 

O ambiente analisado localiza-se no estado do Paraná que é dividido em dois 

grandes compartimentos geológicos, o Escudo Cristalino, que fica na parte leste do 

Estado, e este recoberto à oeste pela Bacia Sedimentar denominada Bacia do 

Paraná, o outro grande compartimento geológico paranaense (MINEROPAR, 2001). 

Dentro da Bacia Sedimentar do Paraná existem distintos grupos litológicos. 

Na área de estudo ocorre a presença de rocha Basáltica da Formação Serra Geral, 

proveniente do período Cretáceo (NARDY et al., 2002). O Basalto é uma rocha de 

origem ígnea gerada pela consolidação do magma, sendo uma das rochas 

vulcânicas mais comuns na superfície continental e também no leito oceânico, é 

pesada e apresenta coloração escura (GUERRA, 1972). Na área de estudo o 

empilhamento sucessivo dos derramamentos basálticos possuem uma espessura 

entre 750 e 800 metros (SALAMUNI et al., 2002). 
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As características supracitadas descrevem brevemente a condição 

morfoestrutral da localidade, que são base para a ação dos agentes externos de 

formação do relevo, tal que o configuram a ser identificado como pertencente ao 

Terceiro Planalto Paranaense, ou ainda denominado Planalto de Guarapuava 

(MAACK, 2002). 

A localidade também faz parte da sub-unidade morfoescultural do Planalto de 

Foz do Iguaçu, possuindo dissecação baixa, com declividade predominante menor 

que 6%. O Planalto apresenta um gradiente de 420 metros com altitudes variando 

entre 120 (mínima) e 540 (máxima) . Em relação ao modelado predominam os topos 

aplainados, vertentes convexas e vales em ―V‖ aberto (MINEROPAR, 2006). 

Segundo o IAPAR – Instituto Agronômico do Estado do Paraná (2000) que 

analisou um acervo de informações climáticas referentes ao estado paranaense até 

o ano de 1998 e as sintetizou em cartas climáticas, o estado possui duas 

classificações de clima que são Cfa e Cfb (baseado na classificação climática de 

Köppen). A maior parte do estado, incluindo a área de estudo, situa-se no clima Cfa 

que é caracterizado por ser um clima subtropical, com verões quentes com 

concentração de chuva. Apesar de não apresentar estação seca defina, os invernos 

possuem geada pouco frequente. 

A precipitação na Bacia Hidrográfica do rio Represa Grande varia entre 1600 

e 1800 mm anuais, temperatura média anual entre 21º e 22º Celsius, com média de 

75 a 80% de umidade relativa anual e com uma taxa de evapotranspiração média 

anual entre 1100 e 1200 mm (IAPAR, 2000). 

Os solos encontram-se em diferentes estágios evolutivos e são derivados da 

alteração de rochas basálticas da formação Serra Geral de idade neojurássica-

eocretácea (NARDY et al, 2002). Por serem provenientes de rochas basálticas são 

em geral muito férteis, recebem popularmente a alcunha de ―terra roxa‖ (GUERRA, 

1972). 

A descrição feita anteriormente relata quais são as características naturais da 

Bacia Hidrográfica do rio Represa Grande que é analisada neste estudo, esse rio 

pode ser considerado um pequeno afluente do rio Iguaçu quando comparado a 

outros afluentes, como exemplo o rio Chopim no sudoeste paranaense. A nascente 

mais longínqua do rio Iguaçu localiza-se na borda Ocidental da Serra do Mar, 
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portanto, o rio ao percorrer mais de 500 km, molda grande parte do território 

paranaense, inclusive sendo considerado o divisor dos territórios do estado do 

Paraná e de Santa Catarina em parte do seu trajeto. 

 Quando o rio Iguaçu adentra ao final do Terceiro Planalto Paranaense (que 

se encerra junto ao rio Paraná), começa ser considerado a linha de fronteira entre 

Brasil e Argentina em área ocupada pelo Parque Nacional do Iguaçu na margem 

direita e pelo parque Nacional Iguazú na margem esquerda. 

O uso da Terra ao longo da Bacia Hidrográfica do rio Represa Grande é 

diversificado, apresentando uma porcentagem baixa de área urbana em áreas de 

platô, e área totalmente florestada com vegetação nativa de floresta pluvial 

subtropical de Mata Atlântica (MAACK, 2002) no setor sul, próximo e junto ao 

exutório. Mas, a maior parte é predominantemente ocupada por atividades rurais, 

pecuária em menor grau e agricultura temporária (principalmente soja) na maior 

parte da área de estudo. 

Com exceção de Foz do Iguaçu, município próximo que teve seu processo de 

ocupação efetivo pela população brasileira no final do século XIX, os municípios 

próximos e onde está a Bacia Hidrográfica em estudo, encaminharam para o atual 

modelo de uso da terra a partir do final da década de 1950 e década de 1960 com a 

chegada de migrantes dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

(GREGORY, 2008) realizando intenso processo de desmatamento para 

desenvolvimento da atividade agrícola, que permanece em grande parte da área de 

estudo até a presente data (Figura 2). 
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Figura 2. Área das nascentes próximas a área urbana de Medianeira na imagem superior e vista da 
Bacia Hidrográfica em São Miguel do Iguaçu na imagem inferior, da montante à jusante. 

 

 

3. Metodologia e Materiais 

A caracterização morfométrica da Bacia Hidrográfica do rio Represa Grande 

foi realizada em ambiente GIS, com a utilização do software ArcGis 10.1. Sendo 

fundamental neste processo a utilização de dados SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission) disponibilizado pelo UGSG - United States Geological Survey -, quadrante 

25S555ZN processado e refinado pelo projeto TOPODATA do INPE – Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, dados que possuem uma resolução de 30 m. 

Em ambiente GIS foi delimitado a área da Bacia Hidrográfica do rio Represa 

Grande com a ferramenta Basin após os dados terem sido submetidos as 

ferramentas: preenchimento de sinks (fill sinks); direção de fluxo (flow direction) e 

fluxo acumulado (flow accumulation). 

Com a conclusão da primeira etapa que correspondeu a delimitação da Bacia 

Hidrográfica, iniciou-se a caracterização da área, sendo levantado as medidas 

diretas de: Área (A), Perímetro (P), Comprimento Total de Canais (Lt), Comprimento 

do rio principal (Lc), Maior Altitude (Hmax), Menor Altitude (Hmin), Amplitude da 
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Bacia Hidrográfica (∆Hb) e as medidas indiretas com a aplicação de fórmulas como 

descrito a seguir: 

 

3.1 Densidade de drenagem 

 

A Densidade de drenagem reflete a relação existente entre o comprimento de 

todos os canais fluviais da Bacia Hidrográfica, sejam eles efêmeros, intermitentes ou 

perenes, e a área total da Bacia Hidrográfica (GARCEZ; ALVAREZ, 2006). A relação 

foi proposta por HORTON (1945) e é expressa pela seguinte equação: Dd = Lt / A, 

ou seja, Densidade de drenagem é igual o comprimento total de todos os canais 

dividido pela área total da Bacia Hidrográfica. 

 

3.2 Índice de sinuosidade 

 

Representa a relação entre o comprimento do rio principal e o comprimento 

do eixo, expresso pela equação: Is = L / Dv na qual o Índice de Sinuosidade é valor 

correspondente a largura do canal principal dividido pela distância em linha reta 

entre o ponto exutório e a nascente do canal principal. Os Valores menores e 

próximos a 1,0 indicam que o canal é mais retilíneo; os valores superiores a 2,0 

sugerem canais meândricos e, os valores entre 1,0 e 2,0 indicam formas 

intermediárias e transicionais (LANA et al,. 2001). 

 

3.3 Fator forma 

 

O Fator forma ou ainda Fator de forma também foi proposto por HORTON 

(1945) e corresponde a seguinte equação: Kf = A / L², ou seja, Fator forma é igual à 

área de drenagem dividida pelo comprimento do eixo da bacia, que é a distância 

entre a foz e o ponto mais distante no espigão. As bacias com Fator de forma maior 

têm maiores chances de inundações do que bacias com menor valor (OLIVEIRA et 

al., 2010). 

 

3.4 Índice de circularidade 
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Expressa pela equação: Ic = (12,57 * A) / P², ou seja, Índice de circularidade é 

igual 12,57 vezes a área total da bacia dividida pelo perímetro ao quadrado e foi 

desenvolvido por MILLER (1953). Quanto maior e mais próximo do número um, mais 

próximo a um círculo é a forma da Bacia Hidrográfica, de modo que quanto menor o 

valor e mais distante de um, mais alongada ela é. 

 

3.5 Coeficiente de compacidade 

 

O também denominado Índice de compacidade de Gravelius é resultante da 

equação: Kc = 0,28 * (P / √A) que corresponde ao Índice de compacidade que é 

igual o perímetro da bacia dividido pela raiz quadrada da área de drenagem. Denota 

a relação do perímetro de uma Bacia Hidrográfica e a circunferência de área igual à 

da Bacia Hidrográfica. Quanto menor o seu valor, maior chance de ocorrência de 

picos de enchente (GARCEZ; ALVAREZ, 2006). 

 

3.6 Hierarquia Fluvial 

 

Existem diferentes métodos para a hierarquização de um sistema fluvial, com 

destaque para HORTON (1945) e STRAHLER (1957). Neste estudo foi aplicada a 

técnica de STRAHLER (1957) na qual a confluência de dois canais de primeira 

ordem (sem tributários) forma um canal de segunda ordem, a junção de dois canais 

de segunda ordem forma um canal de terceira ordem e assim sucessivamente. 

 

4. Resultados da pesquisa 

Os métodos indicadores apresentados anteriormente foram aplicados na 

Bacia Hidrográfica em estudo, e para os valores que não precisam de equação, 

estes foram obtidos de forma direta a partir da delimitação da Bacia Hidrográfica por 

meio de dados SRTM. Todos os resultados são apresentados na tabela abaixo 

(Tabela 1). 

O rio Represa Grande é definido como um rio perene, com alguns afluentes 

de primeira ordem sendo canais efêmeros. O regime hidrológico com precipitações 
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bem distribuídas ao longo do ano já caracterizado no item área de estudo, contribui 

para que o rio sempre mantenha um fluxo contínuo. O sistema fluvial é composto por 

uma rede de drenagem irregular de caráter dendrítico, assemelhando-se a 

configuração de uma árvore, onde os ramos formados pelas correntes tributárias 

distribuem-se em todas as direções (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 

Tabela 1. Variáveis analisadas e seu respectivo valor. 

Variáveis: Valor: 

Área (A) 354,341 Km² 

Perímetro (P) 87,460 Km 

Comprimento Total de Canais (Lt) 294,316 Km 

Comprimento do rio principal (Lc) 37,263 Km 

Maior Altitude (Hmax) 466 m 

Menor Altitude (Hmin) 202 m 

Amplitude da Bacia Hidrográfica (∆Hb) 264 m 

Densidade de drenagem (Dd) 0,830601 Km/Km² 

Índice de sinuosidade (Is) 1,500458 

Fator Forma (Kf) 0,509926 

Índice de circularidade (Ic) 0,582298 

Coeficiente de compacidade (Kc) 1,300933 

Ordem da Bacia Hidrográfica 5º 

 

Com a utilização dos dados SRTM foi gerado o MDE – Modelo Digital de 

Elevação e verificou-se que a maior altitude corresponde a 466 m acima do nível do 

mar, enquanto que no ponto exutório a altitude fica em 202 metros, gerando uma 

amplitude da Bacia Hidrográfica igual a 264 metros (Figura 3). O gradiente do canal 

principal não foi calculado, mas ficando em um número inferior a este. 

Ao aplicar para a Densidade de drenagem (Dd) a proposta de CARVALHO; 

SILVA (2006) em que a Densidade de Drenagem é dividida em pobre, regular, boa, 

muito boa e excepcionalmente bem drenada, a Bacia Hidrográfica em estudo com o 

valor de Dd = 0,830601 Km/Km² fica caracterizada como uma área com valor 

considerado regular, que pode ser visto como reflexo do comportamento hidrológico 

do material litológico em um mesmo ambiente climático. As localidades com alta 
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Densidade de drenagem em geral são locais com grande dificuldade de infiltração 

da água e o inverso também é verdadeiro (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Para LEOPOLD; LANGBEIN (1960) apud CHRISTOFOLETTI (1981) o valor 

de 1,5 para o Índice de sinuosidade é o ponto de partida para se considerar um 

canal meândrico, sendo assim, o rio Represa Grande pode ser considerado 

meândrico. Já para outros autores, como LANA et al., (2001), no geral, canais 

meandrantes teriam valor superior a 2,00 e canais retilíneos com valor muito próximo 

de 1,00, ficando o rio em estudo como um canal intermediário pois, do mesmo modo 

que não se pode considerar o rio Represa Grande como um canal retilíneo, não é 

possível considerá-lo como um canal meandrante. 

O Fator forma é um indicador que auxilia na compreensão da possibilidade - 

ou não - de haver enchentes em uma determinada Bacia Hidrográfica. Ao aplicar o 

índice para a área de estudo, verificou-se o valor de Kf = 0,509926, que para SILVA; 

MELO (2006) indica ser uma Bacia Hidrográfica com tendência mediana de 

ocorrência de enchentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

246 
 

Figura 3. Mapa de drenagem e altimetria da área de estudo. 

 

 

O Índice de circularidade, assim como o indicador anterior, fornece subsídios 

para o entendimento da possibilidade de picos de inundação, neste caso, quanto 

mais próximo de um mais circular é uma bacia e seu escoamento é direcionado para 

um mesmo local; quando menor, mais alongada é a mesma e assim o escoamento 

superficial direciona o fluxo de água para diversos pontos, diminuindo a 

possibilidade de enchentes (SCHUMM, 1956). Neste caso, o valor de 0,582298 

contribui para o entendimento que a área de estudo não é altamente suscetível à 

ocorrência de enchentes. 

O Coeficiente de Compacidade - tal como o Fator forma e o Índice de 

Circularidade - também é um indicador associado ao entendimento da ocorrência de 

enchentes. Para SILVA; MELO (2006) as Bacias Hidrográficas que apresentam 

valores do Coeficiente de Compacidade (Kc) iguais ou superiores ao valor 1,50 são 

áreas pouco sujeitas a enchentes, as áreas com valores entre 1,25 e 1,50 que é o 
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intervalo correspondente a área de estudo, apresentam tendência mediana a 

grandes enchentes e os valores inferiores 1,25 são passíveis de grandes enchentes. 

Por fim, para a aplicação da hierarquização de canais conforme a proposta de 

STRAHLER (1957), também foram considerados os rios temporários, e concluiu-se 

que o rio Represa Grande é considerado um canal de 5º ordem. 

 

5. Considerações Finais  

A aplicação dos indicadores relatados ao longo do trabalho permitiu 

diagnosticar e caracterizar morfométricamente a Bacia Hidrográfica do rio Represa 

Grande. Vale ressaltar que existem outros indicadores que não foram aplicados, 

como Densidade de Rios, Índice de Rugosidade, Gradiente do canal principal, etc. 

Sugere-se para melhor caracterização que tais indicadores também sejam 

aplicados. 

A utilização dos dados SRTM é uma importante forma de facilitar a 

delimitação de Bacias Hidrográficas, bem como a configuração da rede de 

drenagem (rio principal e seus tributários), e também para mensurar outros 

indicadores. Mas, existem estudos que demonstram ocorrer divergência de valores 

entre a delimitação com dados SRTM e com a utilização de cartas topográficas, o 

que demanda realizar um estudo comparativo da caracterização morfométrica, 

aplicando os mesmos indicadores para comparar a mensuração dos valores nas 

diferentes técnicas. 

 Em relação aos indicadores que auxiliam na compreensão da possibilidade 

de enchentes no rio Represa Grande, pode-se concluir que a possibilidade é medial, 

tendo em vista que pelos três métodos indicadores a área ficou classificada como 

tendência mediana. Acrescido da compreensão de que o trecho inferior do rio está 

adentro ao Parque Nacional do Iguaçu, e isso contribui para que não ocorram picos 

de enchente mais frequentes em áreas ocupadas pela atividade humana. 
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RESUMEN 

El acceso al suelo urbano es una problemática social contemporánea que tiene como principales 
protagonistas a los sectores populares. La conformación de asentamientos informales a partir de la 
toma de tierras se constituye en un proceso que pone en evidencia la fragmentación, segmentación y 
segregación residencial de la ciudad. Puerto Madryn (Patagonia Argentina) experimentó un 
crecimiento demográfico importante en los últimos años que generó transformaciones en la estructura 
urbana. Una de ellas se vincula con la conformación de asentamientos informales. El presente trabajo 
se orienta en la indagación sobre las experiencias en la toma de tierras del sector noroeste de la 
ciudad y en el significado que implica la posibilidad de obtener la titularidad de la misma. Las tareas 
de campo se concentraron en la realización de entrevistas en profundidad a actores clave –referentes 
del asentamiento y primeros ocupantes del sitio-y observación participante en diversos encuentros.  

 

 

ABSTRACT  

Access to urban land is a contemporary social problem that has popular sectors as main protagonists. 

The conformation of informal settlements from the taking of lands is constituted in a process that 

highlights the fragmentation, segmentation and residential segregation of the city. Puerto Madryn 

(Patagonia Argentina) experienced an important demographic growth in recent years that generated 

transformations in the urban structure. One is linked to the formation of informal settlements. The 

present work is oriented in the investigation on the experiences in the taking of earth of the northwest 

sector of the city and in the meaning that implies the possibility of obtaining the ownership of the same 

one. The field tasks were concentrated in conducting in-depth interviews with key actors -referents of 

the settlement and first occupants of the site- and participant observation in various meetings.  

 

RESUMEN AMPLIADO 

 

La ocupación de tierra urbana mediante la modalidad de asentamientos, villas 

miseria, favelas, cantegriles o callampas36, se ha consolidado como forma de 

urbanización en las ciudades latinoamericanas desde la segunda mitad del siglo XX, 

por parte de los sectores de la sociedad más desfavorecidos social y 

económicamente. Su conformación se encuentra ligada a los procesos de 

concentración urbana producto de las políticas de industrialización llevadas adelante 

para esa época en los países de la región y los consiguientes procesos migratorios 

internos rural-urbanos (Aboy, 2017). Sin embargo, la concentración de población en 

las urbes no siempre estuvo acompañada del mejoramiento de las condiciones de 

                                                           
36

 Las distintas denominaciones que ha adoptado la ocupación de suelo urbano de manera no planificada en los 
diversos países latinoamericanos.   
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vida. En muchos casos, ni el Estado ni el mercado se constituyeron en mecanismos 

viables de acceso a la vivienda por parte de los sectores populares y, por lo tanto, no 

todos tuvieron garantizado el acceso a la misma. Ante esta realidad, muchas de las 

estrategias adoptadas han sido el alquiler de habitaciones en condiciones de 

hacinamiento o la ocupación de tierras disponibles en sectores marginales de las 

ciudades. Los asentamientos informales son espacios que ponen en evidencia la 

fragmentación, segmentación y segregación residencial de la ciudad; todos ellos 

aspectos vinculados a la marginalidad y a la desigualdad en la distribución de los 

recursos y los servicios urbanos (Suarez et al, 2014).  

En Puerto Madryn -ciudad intermedia del nordeste de la Provincia de Chubut 

ubicada en la Patagonia central argentina-, esta realidad se evidenció como 

consecuencia de una transformación demográfica importante registrada entre los 

años 1970 y 2010. En dicho período la ciudad multiplicó su población por trece, 

pasando de 6.100 habitantes a 81.995 habitantes (CENSO, 2010). Este crecimiento 

contribuyó a extender la urbanización hacia determinados sectores, generando 

transformaciones en la estructura urbana y un proceso de descontrol territorial 

(Sassone et al., 2013). Una de las manifestaciones de esta transformación urbana 

se vincula con la aparición -a partir del año 2003- de asentamientos informales, 

expresión de la lógica de segregación residencial de la ciudad (Kaminker y Laztra, 

2015). Varios de estos asentamientos están constituidos no sólo por población 

madrynense, sino también por migrantes internos y de países limítrofes 

(mayoritariamente bolivianos), estos últimos atraídos por las oportunidades de 

empleo en el sector industrial y de la construcción. No obstante, la importancia del 

crecimiento demográfico de los últimos 40 años, deben considerarse otros procesos 

que desempeñan un rol destacado en la comprensión del fenómeno de la toma de 

tierras y la conformación de asentamientos informales en la ciudad. Kamiker y Ortiz-

Camargo (2016) destacan el valor del suelo urbano, la disponibilidad del Estado en 

brindar solución al déficit habitacional e invertir en servicios y equipamiento público, 

así como el rol del mercado inmobiliario; todos ellos aspectos de relevancia que 

ejercen presión sobre el mercado de suelo urbano y que introducen dificultades tanto 

en la planificación de la ciudad como en la posibilidad de acceso al suelo urbano por 
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parte de determinados sectores sociales, favoreciendo la proliferación de 

asentamientos informales en diversas áreas de la ciudad.   

En el análisis de los procesos de toma de tierras es necesario reconocer el rol 

fundamental que tienen los sectores populares en cuanto a la manera en que 

experimentan las dificultades residenciales, sus percepciones sobre el espacio 

urbano, así como las formas en que se apropian y definen el lugar de la ciudad 

donde deciden asentarse. Lo anterior da cuenta que el espacio urbano no se 

conforma exclusivamente por la acción del Estado o del mercado inmobiliario. Para 

que un asentamiento devenga barrio (Segura, 2015) no sólo es necesario considerar 

las condiciones materiales de las viviendas o el estatus legal de la tierra, sino 

comprender que la integración socioespacial trasciende la entrega de títulos de 

propiedad e incluye dinámicas más amplias ligadas con los modos en que 

determinadas zonas se conectan a nivel material, de servicios e infraestructura y 

simbólicamente con el resto de la ciudad.  
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RESUMO  

As premissas relativas ao desenvolvimento sociespacial urbano são compreendiadas neste 

texto enquanto uma prerrogativa necessária para o horizonte de ação na produção de 

nossas cidades. No entanto, inúmeros episódios reproduzem formas precárias típicas da 

urbanização brasileira em novos patamares e contextos, exigindo uma reflexão crítica de 

seus condicionantes. Este texto ressalta que diante da precariedade territorial do Jardim 

Paraíso, loteamento da cidade de Naviraí-MS, desdobrada pela falta de um planejamento 

integrado às particularidades do território urbano do município, perdem-se as brechas de um 

desenvolvimento socioespacial efetivo na escala do bairro, afetando de forma dramática as 

dinâmicas de seus moradores. 

 

RESUMEN  

Las premisas relativas al desarrollo socioespacial urbano son comprendidas en este texto 

como una prerrogativa necesaria para el horizonte de acción en la producción de nuestras 

ciudades. Sin embargo, innumerables episodios reproducen formas precarias típicas de la 

urbanización brasileña en nuevos patamentos y contextos, exigiendo una reflexión crítica de 

sus condicionantes. Este texto subraya que ante la precariedad territorial del Jardín Paraíso, 

loteo de la ciudad de Naviraí-MS, desdoblada por la falta de una planificación integrada a las 

particularidades del territorio urbano del municipio, se pierden las brechas de un desarrollo 

socioespacial efectivo en la escala del barrio, afectando de forma dramática las dinámicas 

de sus habitantes. 

 

1. Introdução  

As cidades brasileiras apresentam com certa frequência problemas 

ambientais associados com as formas de ocupação e uso do solo relativos ao 

espaço urbano. O entendimento de tais episódios se estabelece, muitas vezes, sob 

a chave da ocupação desordenada, processo decorrente de uma expansão urbana 

frenética assentada na precariedade e na informalidade de loteamentos, 

notadamente a margem de um planejamento urbano efetivo e da ação do Estado.  
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Este artigo procura realizar uma breve discussão desta relação e lançar 

indicativos de que, mesmo diante da presença do Estado na condução do 

planejamento e do ordenamento territorial de espaços urbanos, notadamente 

através de Programas Habitacionais, problemas de grande magnitude podem 

transcorrer devido à ausência de um planejamento integrado efetivo atento às 

particularidades do território urbano.  

Ademais, procura-se defender que a inexistência de um planejamento 

integrado à produção das cidades pode constituir-se, ao mesmo tempo, em uma 

alavanca à precariedade territorial (HAESBAERT, 2014) de certos moradores, 

sobretudo os mais pobres, e comprometer um processo que leve à construção de 

uma territorialidade autônoma, nos termos defendidos por Souza (2006, 1996). Para 

tanto, realizamos a exposição neste texto de um contexto urbano sul-

matogrossense: o Jardim Paraíso, na cidade de Naviraí. 

Entre os meses do verão de 2015/2016, os moradores do bairro Jardim 

Paraíso IV, na cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul, presenciaram eventos 

erosivos de grandes proporções em seu bairro. Parte das famílias diante da situação 

de risco tiveram que abandonar suas casas, enquanto outros tiveram mudanças 

significativas em seu cotidiano diante da dimensão das voçorocas que tomaram 

contam do bairro: possuíam quase 1 quilômetro de extensão, com profundidade e 

largura de até 18 metros. Estes episódios marcaram a história da formação e 

consolidação do bairro, recém-inaugurado sob a tutela do Governo do Estado via 

parcerias com o Governo Federal e Municipal e revelam a ausência de um 

planejamento integrado deste território urbano. 

O bairro em questão se caracteriza aparentemente por uma estrutura 

urbanística típica de uma condição periférica clássica – condições precárias dos 

arruamentos e do asfalto, bem como escassos espaços verdes e de lazer. No verão 

de 2016, frente à frequência e à intensidade já previstas das chuvas, dadas as 

condições climáticas da região, ocorreram inúmeros episódios que destruíram ruas 

inteiras com grandes voçorocas no interior do bairro. 

Tais situações remontam, em certo ponto, à espoliação urbana, condição a 

que estavam sujeitos inúmeros moradores de periferias urbanas de grandes centros 
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metrópoles brasileiras a partir da década de 1970, como expôs Kowarick (1993). Na 

realidade, se por um lado a espoliação urbana pode ser analisada e exposta 

contemporaneamente através do Jardim Paraíso IV, por outro lado ela não segue as 

premissas idênticas que a trouxeram à tona como caraterísticas centrais à produção 

do contexto urbano brasileiro. Há, portanto, uma mudança dos termos espoliativos 

vivenciada pelo morador pobre urbano a se considerar. Não se trata de ausência 

quase completa de bens de consumo coletivos, sintetizados pela ausência do 

Estado, mas trata-se do certo desconhecimento e de uma ausência de um 

planejamento que leve em conta a integridade dos elementos que compõem o 

território urbano. É em relação a esta problemática, capaz de reposicionar a 

espoliação urbana, que este artigo pretende discorrer. 

Assim, é preciso compreender os problemas ambientais em meio urbano não 

enquanto uma questão meramente provocada pelas forças naturais e ocasionais do 

ambiente, mas de situá-los em problemáticas pertinentes à produção social e 

histórica das diversas facetas com relação ao uso e ocupação do solo urbano. É 

preciso, pois, insistir que se os problemas ambientais desta natureza eram 

compreendidos até um passado recente enquanto um crescimento desordenado das 

cidades, nos marcos da cidade ilegal (MARICATO, 1982), hoje eles também se 

apresentam no interior de loteamentos urbanos previamente concebidos pelo Estado 

via Programas de moradia populares ou ainda comumente em regiões periféricas 

onde se assentam parcelas significativas de famílias em estado de vulnerabilidade 

socioeconômica.  

Isto implica que a presença do Estado, tal qual se estabelece via a produção 

do espaço urbano na contemporaneidade, da qual o Jardim Paraíso IV em Naviraí é 

um exemplo concreto, se mostra insuficiente e inadequado frente aos desafios reais 

que o desenvolvimento urbano exige. Deste ponto de vista, os problemas 

relacionados aos processos erosivos em questão, dessa maneira, são tributários de 

uma forma de produzir a cidade que insiste em não se aproximar de uma leitura 

qualitativa de seu território, de suas particularidades, sobretudo em relação à 

alocação da moradia da população de menor renda. São indicativos de entraves e 

limites de uma política pública cujos instrumentos não se aperfeiçoa para 

estabelecer os saltos possíveis de qualidade de vida à população urbana; ou seja, 
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que não compreende os termos do desenvolvimento socioespacial trazido por Souza 

(2006). 

2. Materiais e Métodos 

A realização da pesquisa cujos resultados e considerações estão aqui 

presentes se estabeleceu através da leitura crítica do conceito de desenvolvimento 

sócioespacial de Souza (1996, 2006) e de precarização territorial de Hasbaert 

(2014), além de outros autores que nos permitem uma abordagem crítica a respeito 

da realidade com que nos deparamos em trabalhos de campo após os episódios 

erosivos no bairro Jardim Paraíso IV em Naviraí – MS. É preciso, assim, resgatar em 

linhas gerais estas perspectivas dos autores para compor o terreno analítico sob o 

qual as considerações desta pesquisa se constituíram. 

O percurso intelectual de Souza (1996, 2006) procura construir teoricamente 

novas bases nas quais o desenvolvimento não seria aquele baseado em princípios 

economicistas e positivistas. O esforço do autor denota uma abordagem de 

desenvolvimento que o circunscreva não comprometido com o desenvolvimento 

capitalista em si, mas em um movimento mais profundo capaz de auferir graus de 

justiça social e bem estar em um projeto social baseado no horizonte de autonomia. 

Este seria o pilar em que Souza (1996) procura reconstituir o 

desenvolvimento, sob um sentido renovado e urgente, que deve estar imerso em 

processos visando o ―aprimoramento (gradativo ou, também, através de bruscas 

rupturas) das condições gerais do viver em sociedade, em nome de uma maior 

felicidade individual e coletiva, o princípio mais fundamental sobre o qual pode se 

assentar esse processo parece ser a autonomia individual e coletiva.‖ (ibidem: 9).  

Seria sob este registro de um projeto de autonomia que o desenvolvimento da 

sociedade deveria efetivamente se estabelecer, que deve, inclusive, aludir à 

dimensão espacial da sociedade. Por essa razão Souza insiste que o 

desenvolvimento sob este parâmetro abrangente de autonomia deve ser 

socioespacial, engendrando novas formas de territorialização. Nas palavras do 

autor: 
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A autonomia de uma coletividade traz subentendida uma 
territorialidade autônoma, ou seja, uma gestão autônoma, por parte 
da coletividade em questão, dos recursos contidos em seu território, 
que é o espaço por ela controlado e influenciado. Por isso o 
desenvolvimento é, necessariamente, sócio-espacial, ou seja, da 
sociedade e do espaço (SOUZA, 11).  

A elaboração de saltos em direção ao desenvolvimento socioespacial deve 

estar associada às vozes da coletividade envolvida, na qual o pesquisador constitui 

um interlocutor, não uma entidade portadora do real e total conhecimento a respeito 

dos sujeitos envolvidos. Por isso, alega Souza, uma teoria do ―desenvolvimento 

sócio-espacial é uma ‗teoria aberta‘, por abrir-se a generalizações de alcances 

variáveis; e, ao mesmo tempo, uma teoria ‗descentralizadora‘, pois busca, no 

processo explicativo, uma constante vigilância no que toca ao etnocentrismo, do 

mesmo modo como, no plano estratégico, abdica de uma postura autoritária‖ 

(SOUZA, 18). 

Em síntese, as elaborações de Souza admitem certa abertura teórica para 

que construa uma agenda interpretativa e de ação qualitativa em direção ao 

desenvolvimento socioespacial. Em suas palavras, a teoria do desenvolvimento 

sócio-espacial corresponde à: 

uma ‗macroteoria‘ não-fechada – o prefixo ‗macro‘, portanto, não 
indicando nenhuma pretensão descabida de explicação universal, e 
sim apenas que se está diante de uma ‗perspectiva teórica‘ 
simultaneamente muito abrangente e aberta. Encarnando um alerta 
sobre os riscos da generalização excessiva, tanto quanto sobre os 
riscos da excessiva fragmentação do objeto, essa ‗macroteoria 
aberta‘ ajuda a pavimentar o caminho para a formulação de teorias 
substantivas mais modestas que suas equivalentes convencionais 
por mais conscientes de seus limites. Ao mesmo tempo, contudo, 
essas teoria deverão mostrar-se mais ricas, já que mais integradoras 
(integração entre dimensões constituintes dos processos sociais; 
integração entre espaço social, história e relações sociais). Portanto, 
a um só tempo, mais modestas e mais ambiciosas (SOUZA, 1996, p. 
19). 

Tendo em vista a construção deste arcabouço de Souza, é possível 

―considerar que organizações espaciais‖ possam ―melhor se adequar a relações e 

instituições sociais que representem ganhos de autonomia, e isso nas diferentes 

escalas‖ (SOUZA, 2006: 125). Nos referenciais de Souza, este comporia um 

movimento real de desenvolvimento, não aquele pautado por premissas 

economicistas e homogeneizantes, mas atrelado às mais profundas e múltiplas 
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necessidades e particularidades sociais em um território; seriam os termos, assim, 

do desenvolvimento sócio-espacial (SOUZA, 2006). 

No entanto, a violência com a qual os moradores do Jardim Paraíso IV em 

Naviraí foram surpreendidos pelos eventos erosivos, revelam uma produção da 

cidade que apresenta severos impasses em direção a uma perspectiva mais 

autônoma a esta micro escala. Na realidade, sujeitos a tais condições, a situação 

geográfica dos moradores seria indicativo não de uma territorialidade autônoma, 

mas de uma precarização territorial (HAESBAERT, 2014) que se anuncia diante da 

fragilidade com este território foi concebido no interior do contexto da cidade. 

Destinado a moradores de baixa renda, o Jardim Paraíso é resultado da 

parceria entre os Governos do município, do Estado e do Governo Federal 

viabilizado através de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); 

Programa Minha Casa Minha Vida I; Programa MS Cidadão – Casa da Gente e do 

Programa Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHI), que possibilitou 

a construção de aproximadamente 350 unidades habitacionais. 

A área do loteamento foi projetada sobre a micro bacia hidrográfica do 

Córrego do Touro, tendo como embasamento geológico o Arenito Caiuá cuja 

formação é caracterizada por um substrato litológico quase que predominantemente 

uniforme de arenitos arcoseanos vermelhos a roxos, quase sempre finíssimos ou 

grossos (bimodais), de granulometria bem angular até subarredondados nas 

porções mais finas e, geralmente arredondados na fração mais grossa, são de 

variável esfericidade e possuem ótima seleção na fração fina e nas média a grossa 

sendo moderada. A sua estruturação sedimentar prepondera a estratificação 

cruzada tangencial de baixo a grande porte e, secundariamente, apresenta uma 

laminação plano e paralela; possuindo ainda como  ambiente deposicional de 

caráter  fluvial  em sua base e eólico no topo (LACERDA FILHO et al, 2014; MATO 

GROSSO DO SUL, 1990;  IANHEZ et al; 1983); ocorrendo abaixo desta litologia e 

em algumas drenagens o afloramento da formação Serra Geral no interior da bacia 

hidrográfica em questão. 

Esta estrutura geológica e suas características são definidoras do tipo solo 

que ocorre na área como é Argissolo vermelho-amarelo, conhecido pela sua 

profundidade média e de textura média-média/argilosa. Neste ocorrem quase que 
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sempre uma mudança textural abrupta, tendo o horizonte B o dobro de argila do 

horizonte A, definindo seu aspecto B textural. Neste âmbito, o caráter abrupto e a 

relação textural conferem a esses solos alta suscetibilidade à erosão; que se torna 

acentuada a medida em que a declividade aumenta, fator preponderante no cuidado 

com o uso e ocupação destes solos; a figura abaixo expõe uma visão geral do 

desnível médio no interior do Jardim Paraíso até o curso d‘água, seguida da 

fotografia ilustrativa a respeito do perfil do solo em exposição após as erosões no 

bairro. 

 

 

Figura 1. Visão do desnível geral no Jardim Paraíso. 

 

 

Figura 2. Perfil do solo exposto 

 

A produção do loteamento revelou-se em um descompasso em suas 

unidades habitacionais e as infraestruturas de arruamento, bem como de galerias 

fluviais. A execução de uma avaliação mais comprometida com as qualidades 

ambientais da área anunciaria as dificuldades em relação à ocupação da área e os 

cuidados técnicos que seriam necessários, haja vista localização na vertente do 

córrego Touro em Naviraí. 

Os indivíduos e grupos sujeitos a esta precariedade territorial, dada a 

condição de precarização em que reproduzem a vida, podem estar inseridos no que 

Hasbaert chama de aglomerados humanos da exclusão (2014), dada o nível 
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profundo de insegurança e imprevisibilidade apresentado por estes contextos 

geográficos.  Assim, a precariedade se soma à instabilidade frente aos imperativos 

de uma lógica que tende a reproduzir a cidade sob renovadas formas de segregação 

socioespacial. 

Devemos chamar atenção, pois, que em direção contrária ao projeto de 

autonomia e à construção de territorialidades em algum grau mais autônomas, 

conformam-se um processo de precarizações territoriais capaz de engendrar 

aglomerados humanos da exclusão. Enquanto a primeira forma de apropriação do 

território constituiria uma ruptura, seja mais gradual ou mais radical, com as forças 

que reiteram a heteronomia em relação aos sujeitos ou coletividades em questão, a 

segunda constitui uma reposição de condições que negam as premissas de um novo 

horizonte histórico, reproduzindo, sob novos invólucros, a precariedade a que estão 

sujeitados moradores urbanos. 

 

3. Resultados  
 

De acordo com o terreno teórico, uma abordagem crítica a propósito das 

condições em que vivem os moradores do Jardim Paraíso e a situação urbanística 

dos loteamentos ainda a serem entregues revelam conteúdos de uma espoliação 

urbana, no sentido da constituição de um urbano que não se concretiza em todas as 

suas possibilidades e amplitude aos moradores. 
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Figura 3: Jardim Paraíso pós eventos climáticos 

Deste modo, é possível sublinhar que as limitações ao urbano são 

componentes da negação dos princípios de autonomia conforme elenca o percurso 

intelectual de Souza (2006, 1996). Não apenas os severos episódios erosivos que 

comprometeram casas e suas dinâmicas cotidianas estão em questão; a falta de 

estruturas urbanas básicas, desde aquelas atreladas à mobilidade no interior da 

cidade aos sistemas de drenagem, arruamento e asfaltamento, dão o tom de uma 

urbanização que se expande tendendo a recrudescer os usos da cidade a sua 

condição mais elementar. É possível, assim, identificar constrangimentos 

estabelecidos diante desta urbanização em sua expansão periférica e usos e 

ocupação de seu solo, bem como as possibilidades de uso da cidade em seu 

sentido mais plural. 
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Neste ponto, diferentemente do período da década de 1970, quando o Banco 

Nacional de habitação enquanto instância mais explícita da política pública no 

tocante à moradia social excluía imensamente a parcela mais pobre da população 

(BOLAFI, 1982) deixando-a, no limite, aos seus próprios expedientes em busca da 

promoção da habitação nas cidades (MARICATO, 1982), há que se admitir o papel 

relevante de uma política pública nos dias atuais que alcança os estratos mais 

pobres da sociedade através dos mais variados Programas, a exemplo do Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV) entre outros de esfera estadual. No entanto, a 

concretização destes Programas, apesar de êxito em relação à produção de casas 

no contexto nacional, ainda traz uma agenda problemática do ponto de vista 

urbanístico em parcela significativa de suas instalações e loteamentos.  

Tais considerações estão presentes em estudos detidos especificamente 

sobre o Programa MCMV (AMORE et al, 2015), que consideram suas ações 

estabelecidas de uma forma homogênea, não levando em conta as diferenças e 

nuances dos problemas identificados pelo PlanHab (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2009) e as particularidades de cada contexto urbano.  

Neste ponto, a produção da cidade de um ponto de vista meramente 

instrumental e sem as adequadas considerações de apropriação de seu território, 

reproduz a precarização territorial em novos níveis. Logo, os problemas bairro não 

podem ser devidamente compreendidos como problemas naturais, mas sim sociais e 

que tem como fundamento a produção espacial da cidade. Chega-se, assim, a um 

padrão de segregação socioespacial estabelecido na cidade e que é agravado não 

pela ausência de políticas públicas voltadas aos moradores pobres, prerrogativa da 

expansão periférica das cidades em décadas de altas taxas de urbanização do país, 

mas pela lacuna de um planejamento territorial integrado do município. Tais 

considerações são plausíveis a partir da análise do Plano Diretor Municipal, que até 

chegam a citar questões relevantes relativas ao Planejamento Integrado, mas de 

forma restrita, abstrata e genérica, sem reconhecer as nuances territoriais do 

município.  

As reflexões trazidas pelas premissas do percurso aqui apresentado não se 

deram por encerradas, tampouco suas implicações não acabam com a finalização 

formal da pesquisa. A pesquisa trouxe a exigência por uma abordagem crítica no 
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entendimento dos problemas urbanos de Naviraí que devem ser compreendidos em 

dados naturais, a exemplo das chuvas torrenciais ou solos frágeis. 

 

4. Considerações Finais 

Ao investigar a urbanização de Naviraí a partir do Jardim Paraíso IV podemos 

vislumbrar um momento que difere de décadas passadas marcadas pela quase 

ausência do Estado na expansão urbana periférica. No entanto, a entrada do Estado 

na provisão de estruturas não acompanhou uma concepção de planejamento 

territorial urbano integrado, perspectiva exigida para a consolidação de um padrão 

urbanístico mais adequado às necessidades dos moradores às nossas cidades. 

Certamente, um desenvolvimento sócioespacial efetivo, condizente com as 

prerrogativas de melhoras em relação à justiça social e qualidade de vida, na 

constituição de territorialidade mais autônomas, deve ser o horizonte da ação e 

reflexão teóricas em relação aos territórios urbanos. No entanto, tal tarefa passa 

necessariamente por um conhecimento técnico abrangente a respeito destes 

territórios, o que não se fez presente em relação à constituição do loteamento do 

Jardim Paraíso IV em Naviraí, em Mato Grosso do Sul. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é discutir processos de interação corporativa e distributiva de fontes 

de dados governamentais públicos e a utilização de bases de informações produzidas pelos 

cidadãos através das geotecnologias Open Source contributivos, que possam ser 

compartilhadas pelos diversos setores da gestão local, bem como acessadas através dos 

sites e aplicativos públicos dos municípios. Neste sentido, torna-se necessário construir uma 

cultura de compartilhamento de dados pelos diversos setores das gestões locais e 

instituições parceiras utilizando Geodatabase que permita a interoperatividade ancorado em 

Gis Cloud, plug-ins e tecnologias móveis. Metodologicamente o trabalho foi desenvolvido a 

partir do uso dos recursos de dados provenientes dos diferentes níveis de governos 

disponibilizados na Internet e na produção de informações individuais publicadas no Google 

Maps, Open Street Maps e Bring Maps sobre as bases territoriais dos municípios. 

Palavras-chave: Gestão urbana. Banco de dados. WebGis.  

 

RESUMEN 

El objetivo de este artículo es discutir procesos de interacción corporativa y distributiva de 

fuentes de datos gubernamentales públicos y la utilización de bases de informaciones 

producidas por los ciudadanos a través de las tecnologías gratuitas colaborativas que 

puedan ser compartidas por los diversos sectores de la gestión local, así como accedidas a 

través de los sitios y aplicaciones públicas de los municipios. En este sentido, es necesario 

construir una cultura de intercambio de datos por los diversos sectores de las gestiones 

locales e instituciones asociadas utilizando Geodatabase que permita la interoperabilidad 

ancorada en Gis Cloud, plug-ins y tecnologías móviles. Metodológicamente el trabajo fue 

desarrollado a partir del uso de los recursos de datos provenientes de los diferentes niveles 

de gobiernos disponibles en Internet y en la producción de informaciones individuales 

publicadas en Google Maps, Open Street Maps y Bring Maps sobre las bases territoriales de 

los municipios. 

Palabras clave: Gestión urbana. Banco de datos. Web GIS. 
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1. Introdução  

O objetivo deste artigo é discutir processos de interação corporativa e 

distributiva de fontes de dados governamentais públicos e a utilização de bases de 

informações produzidas pelos cidadãos através das geotecnologias Open Source 

contributivos, que possam ser compartilhadas pelos diversos setores da gestão 

local, bem como acessadas através dos sites e aplicativos públicos dos municípios. 

As bases metodológicas foram desenvolvidas a partir dos projetos de 

extensão universitária realizados na Grande Aracaju, que envolve os municípios de 

São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju entre os 

anos 2010 a 2015. As propostas aqui apresentadas se baseiam no uso dos recursos 

de dados provenientes dos diferentes níveis de governos disponibilizados na Internet 

e na produção de informações individuais publicadas no Google Maps, Open Street 

Maps e Bring Maps sobre as bases territoriais dos municípios.  

Longe de apresentar uma receita pronta e decisiva na resolução dos 

problemas enfrentados pelos gestores públicos, associações de moradores e 

população, a perspectiva desta pesquisa consiste numa contribuição técnica-

científica para que as administrações e planejadores passem a considerar a análise 

espacial como uma estratégia de governança no processo de tomada de decisão. 

Neste sentido, os sistemas de informação geográficos gratuitos têm como 

uma de suas principais características: a diversidade de atuação temática, uma vez 

que no plano municipal, os distintos agentes sociais correlacionam e interagem para 

produzir e reproduzir a sociedade de maneira dinâmica e em variados graus de 

complexidade, com níveis de utilidade e temporalidades diferentes (HARVEY, 2010). 

As aplicações e reconhecimento desses elementos e dinâmicas se tornam 

indispensáveis no processo de planejamento territorial, tendo em vista que para a 

elaboração dos diagnósticos, as fontes de informações são cada vez mais 

necessárias para que tenhamos condições de compreender a organização espacial 

e, por conseguinte, estruturar prognósticos substanciais a respeito dos elementos e 

comportamentos dos especializados.  

Assim, podemos abordar desde atividades como tributação, licenciamento de 

atividades, parcelamentos, uso e ocupação do solo, até o planejamento das 
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infraestruturas, equipamentos públicos e privados localizados no âmbito da 

intervenção da municipalidade.  

No plano territorial, as dificuldades inerentes a esse largo espectro de 

aplicações geográficas são muitas, principalmente no que diz respeito às 

deficiências de corpo técnico capacitado para trabalhar com gerenciamento e 

compartilhamento de dados das administrações locais. Por outro lado, uma questão 

fundamental nesse processo consiste na construção de Geodatabase relacional 

sobre cada município ou um conjunto de informações que possam ser 

compartilhadas pelos diversos setores da gestão, bem como a construção de um 

WebGis (aplicação de Internet com interface de alimentação de informações aberta 

ao cidadão) dentro dos sites públicos das prefeituras, que poderão utilizar as 

informações e elaborar associações e interpretações espaciais diversas.  

Na implantação de um Sistema de Informações Geográfica (SIG) é 

necessário definir para quem se destina as ações que vão ser criadas; quais os 

departamentos envolvidos; quem são os responsáveis pela manutenção dos dados 

e pelas despesas da aplicação, assim como, a checagem da validade das 

informações. Segundo Lima (2002), é de suma importância para implementação de 

um SIG, mesmo que seja de licença gratuita como é o caso do QGIS 3.0 (Plataforma 

Quantum Gis) – SIG utilizado nesta pesquisa-, quais os caminhos podem ser 

considerados possíveis numa perspectiva territorial, como por exemplo, seus usos, 

quais participantes  e alternativas para parcerias comunitárias ou municipais, custeio 

de projetos internos ou intermunicipais, medidas de eficácia e abrangência social, e 

principalmente, qual economia pode ser gerada pela gestão territorial? 

Os sistemas de informações geográficas têm como papel proporcionar 

agilidade na geração de informações para suporte aos processos intelectuais, como 

decisões, planejamento e monitoramento; e, prover maior capacidade de 

manipulação de informações: análise espacial, modelagem e simulações. É utilizado 

como um mecanismo para integrar, visualizar e resumir informações complexas e 

diversas. O seu uso no nível gerencial tem como benefícios: a eficácia 

administrativa, com melhores ou novas informações, melhores decisões de caráter 

tático, planejamento, gerenciamento e alocação de recursos. 

Em nível estratégico da governança urbana de pequenos municípios, o uso 

de sistema de informações geográficas traz como benefícios para a sociedade 
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melhores serviços de atendimento ao público, inserção de serviços adicionais On-

line de consulta, gerando conforto e melhor qualidade de vida, maior participação da 

sociedade nas decisões e no controle espacial das ações que estão sendo 

desenvolvidas na base territorial. Através da Internet, nos últimos anos, a chamada 

e-governance associada ao baixo custo de pessoal e a ampliação do acesso da 

população, tem motivado o desenvolvimento de toda uma nova classe de sistemas 

de informação, com arquiteturas diferenciadas em relação a seus antecessores 

(DAVIS Jr.; ALVES, 2006). Essa nova geração dos SIG‘s vinculados a Internet 

Browsers e Aplicativos sociais contributivos tem gerado uma maior agilidade no 

acesso às informações, maior possibilidade de suporte ao diagnóstico e ao 

monitoramento de problemas, além de promover o aparecimento de aplicativos e 

outros mecanismos mais adequados para visualização de informações dirigidas a 

comunicação com a população em geral. 

 

2. Metodologia e materiais 

A partir das prerrogativas do Ministério das Cidades na área de atuação de 

desenvolvimento urbano e o uso de tecnologias da informação espacial, a ideia de 

implantar o Open Gis e WebGis como ferramenta indispensável na gestão pública 

municipal pretende apresentar as possibilidades dos SIG‘s gratuitos para atender de 

forma relativamente simples, as operações essenciais as Secretarias Municipais e 

ao cidadão. Assim, essa pesquisa propôs  utilizar recursos de dados fornecidos 

gratuitamente pelos diferentes níveis de governos, disponibilizados pela INDE 

(Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) e os dados considerados individuais, 

gerados pelos cidadãos através de atualização de informações georreferenciadas e 

disponibilizadas nos exploradores Google Maps, Bring Maps, Open Street Maps, 

Waze, etc. que podem ser extraídos, armazenados e distribuídos livremente.  

Deste modo, as bases de dados geográficos foram constituídas pelas 

imagens abertas do projeto Quick Map Services (QGIS), cartas topográficas do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que compõem os municípios, imagens 

de satélites, imagens aéreas e as bases vetorizadas em formato Shapefile 

fornecidas pela (SRH) Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Estado; 

dados dos Setores Censitários de 2007 e 2010 e outros dados socioeconômicos 

complementares do IBGE e da SUPES (superintendência de Pesquisas) da 
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Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLOG). Para 

associar as informações alfanuméricas e os diferentes atributos ao Geodatabase de 

cada município ou Instituição, foram utilizados um banco de dados do tipo relacional 

e apresentado em forma de WebGis Server ancorado em nuvem (GIS Cloud e QGIS 

Cloud) e subsidiado por cada município através de pagamento de hospedagem 

mensal ou anual, em que se utiliza o conceito de SAAS (software as a service), onde 

será disponibilizada aos usuários, dispensando a necessidade de se criar dentro de 

uma instituição específica a estrutura de hardware, software e recursos humanos 

dedicados ao GIS Web (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Estrutura do Web Gis. 

Fonte: https://www.igismap.com/web-gis-application-development-and-gis-servers/  

 

Como objeto inicial do processo de extensão acadêmica propõe desenvolver 

as seguintes aplicações: nas Secretarias Municipais de Finanças serão cadastrados 

os dados da prefeitura, imóveis públicos da sede municipal e dos outros distritos 

urbanos, através do banco de dados, informações sobre área (m2), situação de uso 

e potencialidades. Serão criados mapas temáticos, classificando os usos e as 

https://www.igismap.com/web-gis-application-development-and-gis-servers/
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possibilidades de execução dos processos de fiscalização, de cadastramento 

diferenciado e áreas de interesses especiais. Nas Secretarias Municipais de 

Educação serão cadastradas as escolas, números de alunos matriculados, 

geoendereços, estrutura escolar. De posse destes dados, objetivamos possibilitar 

matricular o aluno na escola mais próxima de sua residência. Como é comum para 

alguns municípios fornecer ônibus para conduzir os alunos até as escolas, entrará 

também nesta aplicação as rotas percorridas pelos ônibus escolares e suas reais 

necessidades. Junto as Secretarias de Saúde serão mapeadas as áreas de atuação 

das equipes do PSF (Programa de Saúde da Família), segundo classificação do 

Ministério da Saúde. A partir da vinculação dos dados de saúde pública, torna-se 

possível identificar os usuários e principais endemias ou patologias que possam ser 

combatidas e/ ou priorizadas no plano municipal. Também podemos subsidiar a 

organização espacial dos postos de saúde do município e a distribuição das rotas de 

equipes de saúde, bem como a fiscalização sanitária municipal.  

Para integrar todas essas informações, utilizaremos também o QGIS Server 

para estabelecimento de funções de processamento de imagens, análise espacial, 

modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. A 

biblioteca PostGIS nos permitirá desenvolver aplicativos usando plataforma de 

banco de dados espaciais para utilização pela comunidade em geral.  

 

3. Resultado da pesquisa 

Os Sistemas de Informações Geográficas são cada vez mais considerados 

parte integrante de soluções e de projetos inovadores de gestão em diversas 

escalas, seja desde as grandes corporações empresariais até as pequenas 

experiências de comunidades que buscam maior eficiência produtiva e eficácia na 

tomada de decisão. No plano urbanístico, podemos exemplificar os projetos de 

modernização na gestão pública de São Paulo e Guarulhos (SP), Fortaleza (CE), 

Garanhuns (PE), Palmeira dos Índios (AL), entre outros pequenos e médios 

municípios que já contam com a disponibilidade de informação online dirigida aos 

cidadãos, que passam a exercer certo controle espacial tanto dos investimentos, 

projetos e iniciativas governamentais quanto dos serviços públicos e privados 

existentes nos municípios. 
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Geralmente a ideia de implantação de um SIG ou WebGis como ferramenta 

na gestão urbana surge como solução para atualização do cadastro urbano para que 

seja otimizada, por exemplo, a arrecadação de impostos, o controle cadastral do 

mobiliário urbano e dos problemas ambientais. A utilização dos SIG‘s na gestão 

pública atinge seu ápice quando é possível remotamente (internet e intranet) fazer 

atualizações na base de dados geográficos (armazenamento), assim como consultas 

espaciais e relatórios (distribuição). Neste aspecto, vale ressaltar que a importância 

da inteligência e da tecnologia é refletida pelo envolvimento do cidadão no processo, 

a partir da interação ou do acesso a base territorial, onde o usuário pode fazer 

consultas e visualizar mapas e também inserir informações, nos quais estão 

representadas situações do seu cotidiano, antes de difícil acesso e compreensão 

pelos visualizadores interativos. 

Entretanto, os SIG‘s trazem como características um perfil interdisciplinar 

apoiado pela teoria da Informação e comunicação, que ampliam as possibilidades de 

utilização das ferramentas de análise socioambientais e busca auxiliar a gestão 

espacial no sentido de solucionar os problemas. Os SIG‘s constituem um poderoso 

conjunto de ferramentas de inventariação, armazenamento, atualização, gestão, 

análise e exibição de dados espaciais. Sua incorporação ao cotidiano das pessoas 

tem tornado possível a elaboração de mapeamentos colaborativos, a partir do uso 

de laptops, smartfones, tablets e outros “wearable technologies” através de 

informação geográfica voluntária que evidenciam uma descentralização do processo 

de produção e controle da própria informação espacial.  

Neste processo, toda sociedade pode participar da criação e uso da 

informação geográfica. Assim, a governança urbana de pequenos municípios agrega 

ao mesmo tempo dois novos componentes vitais à modernização da gestão: o 

desenvolvimento da consciência analítico-espacial e a inclusão digital. Dessa forma, 

partimos da premissa de que a inteligência territorial torna o lugar (município) 

organizado e evita investimentos desnecessários, justamente por desenvolver 

capacidade de análises mais amplas sobre o território. 

De acordo com esta perspectiva e seguindo as linhas orientadoras neste 

modelo, é que os Sistemas de Informações Geográficas Gratuitos entram no rol das 

potencialidades e alternativas tecnológicas para enfrentar alguns dos problemas e 
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desafios expostos anteriormente. Desta forma, as propostas de utilização de Open 

GIS devem ser capazes de: 

 Estabelecer a cooperação entre as Secretarias e Departamentos que 

formam o Governo Municipal. É importante ressaltar que,  numa escala 

mais ampla, o sistema envolve também a necessidade de cooperação em 

consórcio com organizações estaduais e regionais, bem como com 

empresas e organismos não governamentais; 

 Eliminar a duplicação de esforços – significa o desenvolvimento de um 

conjunto único de dados geográficos a ser usado por todas as unidades 

das administrações municipais. Assim, nenhuma unidade administrativa 

poderá coletar dados e mantê-los em separado; 

 Integrar os bancos de dados geográficos aos bancos de dados 

convencionais, mantendo o sincronismo entre eles através do 

Geodatabase Cloud; 

 Distribuir as responsabilidades de atualização entre os membros 

cadastrados como alimentadores e validadores de informações; 

 Garantir o compartilhamento da geoinformação entre as unidades da 

administração pública e sociedade civil, objetivando aplicabilidades 

múltiplas para as entidades interessadas nas informações espaciais; 

 Oferecer uma maior liberdade de escolha das ferramentas (plug-ins), 

garantindo a possibilidade de utilização e transferência em qualquer 

plataforma ou programa SIG, sem perda da qualidade e consistência dos 

dados; 

 Prover alternativas de baixo custo para acesso aos dados territoriais, 

através da criação de plug-ins, aplicativos móveis e visualizadores 

baseados em Google Maps, Bring Maps, OpenStreetmaps ou Waze para 

difusão das informações e controles. 

Para integrar todas as tarefas nos baseamos nos Consórcios Open Gis (OGC) 

para estabelecimento de funções de processamento de imagens, análise espacial e 

consulta a bancos de dados espaciais. Atualmente as bibliotecas relacionais de 

códigos abertos (MySQL e PostgreSQL/ PostGIS), que utilizam o processo de 
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publicação do Web Mapping através do QGIS se dá por meio do plug-in QGIS2WEB 

que é encontrado no menu de complementos do sistema QGIS (Figura 2). 

 

Figura 2. Plug-in do QGIS 

Fonte: https://www.qgis.org/ 

Esta ferramenta possui possibilidades de exportação dos mapas temáticos 

produzidos através dos geoserviços que podem ser acessados por meio de uma 

URL específica que dão acesso ao dado geográfico e suas configurações como 

simbologia e rótulos. Assim, destacamos os padrões de interoperabilidade do Open 

Geospatial Consortium (OGC) como o Web Map Service (WMS) e o Web Feature 

Service (WFS), que suporta as várias soluções de GIS existentes no mercado capaz 

de realizar as etapas de integração e disponibilização de informações para o 

cidadão.  

 

4. Considerações Finais 

A variedade de alternativas para disseminação de dados geográficos pela 

Internet não deixa dúvidas quanto à enorme demanda que existe por informação 

espacial. A nossa perspectiva em promover a criação de infraestruturas de dados 

espaciais ancorados em nuvem, através de WebGis permite a interação da utilização 

pelos diversos segmentos da sociedade para realizar diferentes diagnósticos e 

prognósticos a respeito dos problemas e soluções comuns na região metropolitana 

https://www.qgis.org/
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de Aracaju, seja no que diz respeito a organização das informações ou nas 

possíveis análises proporcionadas pela interpretação dos mapas temáticos.  

Em todo caso, consideramos que as iniciativas no sentido de ampliar a 

disponibilidade de informações cadastrais e dos equipamentos públicos, por 

exemplo, se constituem nos primeiros passos para alcançar uma governança 

urbana. Neste sentido, os gestores municipais devem reconhecer que a informação 

é um direito a sociedade, e que estar disponível de maneira livre, pode fomentar 

uma ampla gama de iniciativas, públicas, privadas, individual ou do terceiro setor. 

O maior desafio, no entanto, reside no campo organizacional de viabilizar a 

cooperação efetiva e incondicional entre agentes públicos de diferentes naturezas 

com os mesmos objetivos. 
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ROYALTIES DE ITAIPU COMO RECURSO DE DESENVOLVIMENTO 
NA FRONTEIRA BRASIL E PARAGUAI 
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RESUMO 
 

A reorganização espacial de um lugar faz parte de um processo dinâmico, geralmente 
influenciado pelo poder do Estado e pelos interesses dos conglomerados empresariais, que 
podem estar articulados a mecanismos políticos e econômicos internacionais. A construção 
da Usina Hidrelétrica de Itaipu marca a configuração de uma nova territorialidade na área de 
fronteira entre o Brasil e o Paraguai, com marcas visíveis como a formação do lago/represa, 
a alteração do valor das terras no seu entorno, o processo de desterritorialização da 
população atingida pelas desapropriações compulsórias, a submersão dos saltos que 
formavam o conjunto das "Sete Quedas", e a discussão que contempla o recebimento da 
compensação financeira denominada royalties. 
 
ABSTRACT 
 
The spatial reorganization of a place is part of a dynamic process, usually influenced by the 
power of the state and by the interests of business conglomerates, which may be linked to 
international political and economic mechanisms. The construction of the Itaipu Hydroelectric 
Power Plant marks the configuration of a new territoriality in the border area between Brazil 
and Paraguay, with visible marks such as the formation of the lake / dam, the alteration of 
the value of the land in its surroundings, the process of deterritorialization of the population 
affected by the compulsory expropriations, the submersion of the jumps that formed the 
whole of the "Seven Falls", and the discussion that contemplates the receipt of the financial 
compensation called royalties. 

 

1. Introdução 
 

Nesse momento de discussão a cerca da revisão do Anexo C do tratado de 

Itaipu que contempla a base financeira do pagamento dos royalties, diferentes 

grupos com seus respectivos interesses retomam a discussão quanto à divisão e 

repasse para estados, municípios e órgãos da união. Como a revisão do tratado de 

Itaipu prevista para 2023 requer a aprovação do Congresso Nacional dos 

respectivos países Brasil e Paraguai, os embates e interesses políticos mais 

diversos estarão em debate, instigados pela quantidade de recursos repassados 

pelos royalties e a previsão de término do pagamento dos custos de construção da 

usina, que resultará em um montante remanescente. 

A compensação financeira é uma forma de amenizar e ressarcir os danos 

causados à população e ao território afetado pela edificação, e deve contemplar os 
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custos ambientais, econômicos e sociais, proporcionando o bem-estar social e o 

desenvolvimento regional, na tentativa de compensar os prejuízos causados. 

Entende-se como dano, a desapropriação de terras, vilas, cemitérios, templos 

religiosos, diminuição da arrecadação de tributos com a submersão de terras 

produtivas, destruição de estradas, alteração da dinâmica econômica do município, 

bem como a historicidade do local e o sentimento de pertencimento, de identidade 

do seu povo.  

As perdas geradas pela construção de uma hidrelétrica devem ser 

compensadas aos atingidos através de ressarcimento, buscando compensar por 

meio de repassesfinanceiros. No caso específico da Usina Hidrelétrica de Itaipu, 

essa compensaçãoocorre através do pagamento de Royalties, sendo a única usina 

hidrelétrica a pagaresse ressarcimento financeiro através de Royalties, pois trata-se 

de uma empresaBinacional criada a partir da assinatura de acordo entre o Brasil e o 

Paraguai, sendoconsiderada uma empresa juridicamente internacional, com 

jurisprudência própria. 

Os royalties são uma compensação paga pela Usina Hidrelétrica de Itaipu 

pelouso dos recursos hídricos do rio Paraná ao governo do Paraguai e do Brasil, 

foiinstituído em 1973 quando da criação da empresa Itaipu Binacional e 

regulamentadopelo anexo C do tratado de criação da empresa. No entanto a 

regulamentação dopagamento e divisão entre estados, municípios, distrito federal e 

órgãos da uniãoocorreu pela lei nº 8001/1990 e decreto nº 1 de 11 de janeiro de 

1991 a qualassegurou o direito de recebimento dos recursos aos municípios e 

estados afetadospela formação do lago, bem como aos órgãos da união, lei 

brasileira. 

Esses recursos são caracterizados como principal fator de 

desenvolvimentoeconômico dos municípios contemplados, no entanto, estudos e 

analises maisaprofundada denotam que receber o montante referente aos royalties 

não é sinônimo de desenvolvimento ou crescimento econômico, necessitando para 

tal de um completo planejamento que contemple a sociedade civil organizada e 

poder público com o objetivo de delinear ações e aplicações dos recursos de forma a 

gerir e propiciar auto-desenvolvimento. 
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2. Metodologia 
 

Com o propósito de atingir os objetivos previstos, a pesquisa é amparada por 

uma abordagem bibliográfica, documental e de campo. Está em curso o 

levantamento de um conjunto de indicadores sociais e econômicos, a partir do IBGE 

e IPARDES, dos municípios brasileiros para avaliar a situação anterior ao início do 

recebimento dos Royalties e nos anos subseqüente a esses repasses. 

O levantamento tem por objetivo analisar se os recursos recebidos 

promoveram o desenvolvimento social e econômico nos municípios que recebem os 

oyalties, bem como na região abrangente, busca-se avaliar a evolução dos 

indicadores e os benefícios resultantes para a população. 

A fase de pesquisa documental ocorre nas prefeituras dos municípios e no 

escritório do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de 

Itaipu, com sede em Santa Helena, com o objetivo de analisar estudos e 

levantamentos desses órgãos quanto aos impactos que poderão ocorrer com a 

revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, o qual ocorrerá no ano de 2023. 

No estudo também estão previstas entrevistas para, abordar a revisão do 

Anexo C do Tratado de Itaipu perante aos gestores públicos municipais e as 

lideranças dos Lindeiros, com o objetivo de perceber a mobilização dessas 

autoridades diante da alteração e a percepção dos mesmos para a possível 

mudança, enaltecendo quais medidas estão planejadas para minimizar possíveis 

impactos. 

Para compreender a dinâmica social, econômica, ambiental e política que 

envolve a construção de uma Usina Hidrelétrica, desde o planejamento até sua 

construção final, será de grande relevância a consulta às dissertações e teses sobre 

o assunto, e ao acervo documental digital on-line do ―Centro da Memória da 

Eletricidade no Brasil‖, localizado na cidade do Rio de Janeiro, o qual abriga a 

principal biblioteca sobre o setor elétrico do País. 

Para viabilizar o estudo em uma perspectiva mais ampla, para além do 

território brasileiro, foi estabelecido contato com autoridades do lado paraguaio com 

o objetivo de estudar a sistemática adotada pelo país vizinho para a divisão, 

distribuição e aplicação dos Royalties, buscando compreender a dinâmica de 

aplicação desses recursos na fronteira Brasil e Paraguai. 
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3. Resultados da pesquisa e/ou extensão 

Os valores elevados recebidos pelos municípios limítrofes ao lago de Itaipu 

sempre embalam o discurso de que os mesmos promovem o desenvolvimento desta 

região, representando um exponencial recurso de investimento em serviços públicos, 

proporcionando melhor qualidade de vida para a população. 

No caso dos royalties, os mesmos deveriam proporcionar um crescimento 

econômico que impulsionaria o desenvolvimento regional, compreendendo que os 

termos crescimento econômico e desenvolvimento regional, não são sinônimos ou 

ocorrem paralelamente. Crescimento econômico entendido como a dinamização da 

aplicação dos recursos, propiciando a melhoria da condição de vida da maioria da 

população através dos serviços públicos e impulsionando o desenvolvimento da 

região ou município. 

Desenvolvimento no conceito econômico seria o aumento do fluxo de renda 

real, promovendo um incremento na qualidade de bens e serviços para a 

coletividade. Para considerar que houve um desenvolvimento é necessário que os 

indicadores de renda, IDH, Gini, IDHM, evoluam e permaneça, sem grandes 

oscilações, resultando desta forma na elevação dos indicadores sociais como saúde, 

educação, longevidade, infraestrutura, moradia, entre outros (OLIVEIRA, 2002). 

As variáveis não-econômicas tem grande capacidade explicativa nos 

resultados socioeconômicos de uma região, o desenvolvimento não ocorre de forma 

homogênea e associar esse resultado somente aos investimentos econômicos não 

explica e ampara todas as respostas. A atuação dos sujeitos sociais na 

administração dos recursos, montando estratégias de aplicação, analisando 

prioridades, gerindo as divisas com o objetivo de beneficiar grande parte da 

população, discutindo e planejando ações para promover o crescimento econômico 

e propiciar o desenvolvimento, impulsionam a diferença nos resultados obtidos 

(OLIVEIRA, 2008). 

Desta forma, é importante analisar que receber um montante elevado de 

recursos, como é o caso das compensações financeiras pagas pela Itaipu na forma 

de royalties, não é sinônimo de crescimento ou desenvolvimento econômico, para 

que o mesmo seja atingido faz-se necessário a atuação dos gestores e da 
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sociedade civil organizada quanto às prioridades e as estratégias de aplicação 

destes recursos. 

Segundo Silva (2007, p. 34) ―a premissa básica para essa compensação é 

que uma vez que o capital natural foi utilizado para promover uma atividade 

econômica e essa atividade resultou em externalidades negativas, tem-se uma 

redução do bem estar da sociedade‖. O repasse da compensação financeira deverá 

ter como destinação minimizar os danos ambientais, sociais e econômicos das áreas 

afetadas e das populações atingidas, ficando os investimentos desses recursos a 

critério de cada município, o qual planejará sua aplicação conforme lhe convir, 

ficando restrito para o pagamento no quadro pessoal permanente e pagamento de 

dívidas. 

LEISMANN (2006), OLIVEIRA (2008), IWAKE (2005), STERCHILE (2008), 

destacam o grande valor de recursos recebidos oriundos dos royalties provenientes 

da formação do lago de Itaipu, o qual inundou grande área de terras em sua maioria 

agricultáveis. Todos os autores citados enfatizam que os investimentos desses 

dividendos deveriam ter propiciado o desenvolvimento, no entanto, essa expectativa 

não se efetivou, salvo exceções. Alguns municípios atingiram indicadores sociais 

favoráveis, superando as médias de desenvolvimento do estado do Paraná, 

resultado este proveniente da seriedade nos investimentos e aplicações. 

Os royalties passaram a ser revertidos para os municípios a partir do decreto 

no 1, de 11 de janeiro de 199137, anteriormente o montante era repassado 

totalmente a união. No decorrer desses vinte e seis anos de recebimento dos 

recursos, vários administradores estiveram à frente das instituições públicas, 

inúmeros foram os projetos e investimentos realizados fazendo-se uso dessa 

compensação, e estando prestes a discussão sobre a revisão do Anexo C do 

Tratado de Itaipu o qual rege o pagamento desses recursos, as especulações 

referentes a permanência ou não do repasse, com possíveis alterações, reduções ou 

ampliações a partir da revisão. 

                                                           
37

 Art. 1º O cálculo e a distribuição mensal da compensação financeira decorrente do aproveitamento 
de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer 
dos regimes previstos em lei, bem assim dos royalties devidos pela Itaipu Binacional ao Governo 
Brasileiro, estabelecidos pelo Tratado de Itaipu, seus anexos e documentos interpretativos 
subseqüentes, de que tratam as Leis nºs 7.990, de 1989, e 8.001, de 1990, reger-se-ão pelo disposto 
neste decreto. 
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No que tange a presente pesquisa, nos interessa analisar a associação feita 

entre royalties – crescimento econômico – desenvolvimento e a afirmativa de que 

houve uma melhoria da qualidade de vida para a maioria da população dos 

municípios recebedores dos recursos. Para investigar essa afirmativa faremos uma 

análise dos indicadores de IDHM, GINI e THEIL, através dos dados do IPARDES38 - 

compreendendo os anos de 1991, 2000 e 2010. Essas datas foram escolhidas, pois 

em 1991 houve o início do repasse dos recursos aos municípios lindeiros ao lago de 

Itaipu, a posterior análise dos dados em um espaço de dez em dez ano propiciará 

um levantamento da evolução dos índices. 

Os indicadores de IDHM, GINI e THEIL analisam a evolução dos indicadores 

sociais os quais são diretamente afetados pela aplicação dos recursos financeiros, 

propiciando a melhoria da qualidade de vida da população, melhor distribuição de 

renda e diminuição da desigualdade social. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM é uma medida 

composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: 

longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, 

maior o desenvolvimento humano (ATLAS BRASIL). Portanto a aplicação e 

investimentos adequados dos royalties deveriam propiciar para os municípios 

lindeiros índices superiores aos índices estaduais, principalmente para os municípios 

que recebem maior montante de dinheiro, tidos como em situação privilegiadas em 

comparação aos demais municípios paranaenses do mesmo porte. 

Segundo OLIVEIRA (2008) e ROCHA (2012), devido aos repasses dos 

royalties estes municípios apresentam situação econômica favorável em 

comparação aos demais municípios, destoando economicamente da maioria dos 

municípios paranaenses. Essa compensação acaba privilegiando os municípios que 

tiveram suas áreas alagadas, minimizando a importância dos municípios que 

repassam os recursos hídricos. Reiterando essa perspectiva IPARDES (1977) 

indicava a construção da usina hidrelétrica de Itaipu como uma oportunidade 

econômica para a Região Oeste do Paraná. 

                                                           
38

 Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) é um instituto 
paranaense responsável pelas pesquisas populacionais, econômicas e sociais do estado do Paraná. 
Fundado em 1973, seus estudos visam dar embasamento para políticas sociais junto ao governo 
estadual e as administrações municipais pertencentes ao Paraná. 



 

282 
 

Salienta Oliveira ―mesmo com tanta controvérsia, o crescimento econômico, 

apesar de não ser condição suficiente para o desenvolvimento, é um requisito para 

superação da pobreza e para a construção de um padrão digno de vida‖ (OLIVEIRA, 

2002, p. 41). Sendo um processo complexo de mudanças e transformações na 

ordem econômica, política e principalmente humana e social. 

Essa análise é enfatizada nos trabalhos de Oliveira (2008, p. 230), ―é notória 

aimportância conferida aos recursos dos royalties para os municípios Lindeiros.‖ E 

Iwake (2005, p. 25), ―os royalties de Itaipu deixam os municípios lindeiros entre os 

detentores dos orçamentos mais ricos do Paraná‖. 

Ao analisar a dimensão longevidade, enaltecesse a importância, pois os 

países que apresentam maior expectativa de vida são aqueles que possuem as 

melhores possibilidades de acesso a saúde, prevenção, infraestrutura de água 

tratada, coleta de lixo e esgoto, ao mesmo tempo também apresentam menores 

índices de desigualdade social, propiciando uma distribuição de renda mais justa e 

igualitária de todos os recursos. 

No quesito educação segue a mesma justificativa apresentada no item 

anterior, sendo nesse caso possibilitada uma educação de qualidade, dotada da 

infraestrutura necessária para o bom funcionamento, a qual prioriza e capacita os 

profissionais da área da educação, incentivando a permanência na escola, 

investindo em ciência e tecnologia. 

Com a distribuição mais justa e igualitária, a renda média da população não 

terá muita discrepância, possibilitando a grande maioria um bom rendimento mensal 

para prover seu sustento, moradia, acesso a cultura, lazer, investimentos em saúde, 

educação entre outros. Portanto, quanto maiores forem os índices dos indicadores 

sociais dos municípios lindeiros, poderemos comprovar que os investimentos 

efetivamente propiciaram o desenvolvimento. 

A tabela 1 demonstra o percentual de royalties depositados ao Tesouro 

Nacional no dia 10 de janeiro de 2018 pela Itaipu Binacional no valor de US$ 1,4 

milhões, ao Governo do Paraná e aos 15 municípios paranaenses que fazem divisa 

com o reservatório da Itaipu, destinam-se o equivalente a US$ 8,6 milhões. 
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Tabela 1 
Repasse de royalties efetuados no dia 10/01/2018 aos municípios 

do estado do Paraná lindeiros ao Lago de Itaipu. 

Município Repasse 2018 Acumulado  

Foz do Iguaçu US$ 838,7 mil US$ 365,1 milhões 

Santa Terezinha de Itaipu US$ 174,4 mil US$ 75,7 milhões 

São Miguel do Iguaçu US$ 377,7 mil US$ 176,9 milhões 

Itaipulândia US$ 746,8 mil US$ 312,6 milhões 

Medianeira US$ 4,8 mil US$ 2 milhões 

Missal US$ 166,5 mil US$ 72,4 milhões 

Santa Helena US$ 1.095,9 mil US$ 477,1 milhões 

Diamante do Oeste US$ 23,4 mil US$ 10,1 milhões 

São José das Palmeiras US$ 8,1 mil US$ 3,5 milhões 

Marechal Cândido Rondon US$ 232,9 mil US$ 108,2 milhões 

Mercedes US$ 80,3 mil US$ 33,6 milhões 

Pato Bragado US$ 195,6 mil US$ 81,8 milhões 

Entre Rios do Oeste US$ 136,7 mil US$ 57,2 milhões 

Terra Roxa US$ 6,6 mil US$ 2,8 milhões 

Guaíra US$ 211,9 mil US$ 92,2 milhões 

Fonte: Itaipu Binacional 

 

Na sequência apresentamos a tabela 2 que representa os índices de IDHM, 

os quais contemplam os componentes de longevidade, educação e renda dos 

municípios lindeiros nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

O objetivo desta análise é perceber os avanços desses índices associado ao 

montante de recursos recebidos através do repasse dos royalties, buscando 

relacionar o percentual de evolução dos índices com o percentual de recursos 
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recebidos, perceber se a maior evolução dos indicadores sociais pertence aos 

municípios que recebem a maior quantidade de royalties.  

 

Tabela 2  
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) E SEUS COMPONENTES, MUNICÍPIOS LINDEIROS - 1991/2000/2010 

                             

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010

PARANÁ 0,507 0,650 0,749 0,679 0,747 0,830 0,298 0,522 0,668 0,644 0,704 0,757

Diamante D'Oeste 0,378 0,532 0,644 0,670 0,722 0,776 0,178 0,361 0,532 0,452 0,579 0,647

Entre Rios do Oeste 0,542 0,714 0,761 0,726 0,794 0,826 0,319 0,634 0,686 0,687 0,724 0,778

Foz do Iguaçu 0,532 0,663 0,751 0,736 0,816 0,858 0,298 0,507 0,661 0,685 0,706 0,748

Guaíra 0,480 0,643 0,724 0,707 0,769 0,836 0,255 0,521 0,615 0,613 0,665 0,739

Itaipulândia 0,454 0,633 0,738 0,713 0,765 0,848 0,225 0,505 0,608 0,583 0,656 0,779

Marechal Cândido Rondon 0,569 0,705 0,774 0,739 0,804 0,842 0,393 0,612 0,704 0,634 0,711 0,782

Medianeira 0,545 0,665 0,763 0,736 0,804 0,849 0,345 0,538 0,686 0,636 0,679 0,762

Mercedes 0,481 0,654 0,740 0,726 0,789 0,843 0,252 0,516 0,680 0,609 0,686 0,708

Missal 0,487 0,658 0,711 0,713 0,786 0,828 0,267 0,550 0,608 0,608 0,658 0,714

Pato Bragado 0,515 0,663 0,747 0,722 0,768 0,807 0,318 0,554 0,694 0,596 0,685 0,745

Santa Helena 0,502 0,678 0,744 0,730 0,789 0,823 0,286 0,591 0,678 0,607 0,669 0,738

Santa Terezinha de Itaipu 0,501 0,638 0,738 0,693 0,751 0,814 0,291 0,512 0,689 0,623 0,676 0,716

São José das Palmeiras 0,404 0,582 0,713 0,670 0,767 0,844 0,180 0,442 0,627 0,548 0,583 0,686

São Miguel do Iguaçu 0,493 0,621 0,704 0,657 0,725 0,818 0,291 0,473 0,588 0,626 0,699 0,726

Terra Roxa 0,485 0,622 0,714 0,726 0,789 0,818 0,294 0,484 0,639 0,535 0,630 0,697

MUNICÍPIOS
IDHM

COMPONENTES IDHM

Longevidade Educação Renda 

-------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonte: IPARDES, 2016 
Obs: Adaptado pela autora  

 

No quesito recebimento de royalties o município que recebe o maior montante 

é Santa Helena, seguida por Foz do Iguaçu, Itaipulândia, São Miguel do Iguaçu, 

Marechal Cândido Rondon, Guaíra, Pato Bragado, Santa Terezinha de Itaipu, 

Missal, Entre Rios do oeste, Mercedes, Diamante do Oeste, São José das 

Palmeiras, Terra Roxa e Medianeira.  

Há enorme diferença entre os valores de repasse, enquanto Santa Helena 

recebe aproximadamente 25% do valor total do repasse, Medianeira somente 1,1% 

aproximadamente, ressaltando que essa diferença está relacionada com a área 

alagada. Porém ao analisarmos os indicadores de IDHM, longevidade e renda, estes 

são superiores no município de Medianeira comparados com o município de Santa 

Helena (tabela 2). 

Ao examinarmos os indicadores dos municípios lindeiros comparando-os com 

a média estadual, verificaremos que somente alguns municípios apresentam índices 

superiores a média, como Entre Rios do Oeste, (décimo no recebimento de 

royalties), Foz do Iguaçu (na segunda colocação de recebimento dos recursos), 
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Marechal Cândido Rondon e Medianeira (respectivamente na quinta e décima quinta 

colocação). 

Destes municípios citados ressaltamos as particularidades do município de 

Foz do Iguaçu, segundo Dressel et al Braum (p. 151, 2014) ―apesar de ter tido uma 

das maiores áreas alagadas e ter recebido um montante elevado de compensações 

financeiras, este recurso representa apenas 5,73% (cinco vírgula setenta e três por 

cento) de todas as receitas arrecadadas no período‖. A justificativa é que a maior 

parte das divisas do município citado provém da exploração do turismo, além de 

outras atividades econômicas. 

Portanto, denota-se que ser recebedor de elevado valor de compensação 

financeira não representará necessariamente que o município ou região resultará em 

um processo de desenvolvimento ou crescimento econômico, esses objetivos 

somente serão atingidos associando aplicação planejada dos recursos, 

diversificação das atividades econômicas, investimentos em setores de produção 

que consigam gerir os recursos promovendo a ampliação dos mesmos. 

 

4. Considerações finais 
 

Na dinâmica econômica, a maioria dos municípios possui base agroindustrial, 

destacando-se como grandes produtores de grãos e hortifrutigranjeiros, podendo 

estes recursos recebidos como compensação subsidiar e ampliar estes setores da 

produção, propiciar desta forma a permanência no campo, maximizando o potencial 

agrícola com aumento da necessidade de mão de obra e renda na zona rural. Como 

conseqüência ocorre a necessidade de ampliação dos serviços nas áreas urbanas 

relacionados às atividades rurais, aumentando a circulação de divisas nos 

municípios. 

Ao proporcionar ampliação da renda da maioria da população, com elevação dos 

indicadores sociais, a partir da aplicação dos royalties em setores que propiciem 

retorno de divisa e autodesenvolvimento, esses recursos estarão proporcionando o 

desenvolvimento e crescimento econômico. 
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RESUMEN 

La gestión ambiental a nivel comunitario permite que las personas participen en los asuntos 
que le afectan directamente, también contribuye a que los comunitarios sean responsables 
por la solución de sus problemas; el trabajo analiza el proceso de gestión ambiental 
efectuado en la comunidad ―Oscar Lucero Moya‖ del municipio Holguín, en la que sus 
habitantes jugaron un papel protagónico en el cambio de ese espacio. El objetivo fue 
mejorar las condiciones socioambientales de la comunidad a través de la participación 
ciudadana activa, para ello se realizó un estudio desde una perspectiva interdisciplinar en 
las ciencias sociales, con triangulación de métodos cualitativos y cuantitativos, que 
mostraron que la comunidad se transformó a través de la articulación de los actores en la 
realización de acciones para la rehabilitación y conservación de los recursos naturales y 
construidos, con el consecuente beneficio para sus habitantes. 
PALABRAS CLAVES: Gestión ambiental, comunidad, participación, medioambiente. 

ABSTRACT 

Environmental management at the community level allows people to participate in matters 
that directly affect them, it also contributes to the community being responsible for the 
solution of their problems; The work analyzes the process of environmental management 
carried out in the "Oscar Lucero Moya" community of Holguín municipality, in which its 
inhabitants played a leading role in the change of that space. The objective was to improve 
the socio-environmental conditions of the community through active citizen participation, for 
which a study was carried out from an interdisciplinary perspective in the social sciences, 
with triangulation of qualitative and quantitative methods, which showed that the community 
was transformed through of the articulation of the actors in the realization of actions for the 
rehabilitation and conservation of the natural and constructed resources, with the consequent 
benefit for its inhabitants. 
KEY WORDS: Environmental management, communities, participation, environment. 
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1. Introducción 

 

La gestión ambiental es un proceso participativo integrado y continuo, dirigido 

a promover actividades humanas para la preservación del medioambiente, apoyada 

en políticas públicas que aporten instrumentos y herramientas para una adecuada 

práctica, su aplicación puede ocurrir en el día a día de las personas, en las 

empresas, instituciones, organizaciones y comunidades. 

La participación puede ser ingrediente importante en los procesos de gestión 

ambiental pues esta implica trabajo colectivo para definir metas y trazar caminos en 

la solución o mitigación de los problemas ambientales. La participación ciudadana se 

hace necesaria no solo en la toma de decisiones, además en la realización de 

acciones que contribuyan a la protección ambiental. ―El mejor modo de tratar las 

cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos‖ (PNUMA, 

1992). 

Probablemente uno de los ámbitos donde tradicionalmente se ha asignado 

mayor relevancia a la participación ciudadana sea en materia ambiental, debido al 

carácter social del ambiente y la universalidad del daño al entorno y a la titularidad 

común de los elementos que lo componen. La participación constituye una 

concreción del principio de cooperación de los ciudadanos con la administración, 

pues en ocasiones la acción de esta resulta insuficiente para la protección del 

ambiente (MIROSEVIC, 2011). 

En cualquier proyecto de trasformación comunitaria ha de considerarse la 

participación porque impulsa el cambio social, estableciendo prioridades, generando 

un ambiente de tolerancia a la diversidad de enfoques y conceptos. En la medida 

que los actores locales profundicen y amplíen el espectro de herramientas y 

conocimientos, pueden ponerlos en función de su accionar diario en las 

comunidades y en  el empleo de la gobernabilidad, resaltando las actividades 

prácticas.  

En el período 2014 a 2017 en la comunidad ―Oscar Lucero Moya‖ del 

municipio Holguín  se realizó el proyecto ―Apoyo a la participación ciudadana activa 

para la rehabilitación ambiental‖ en Holguín (APAR). Ejecutado por profesores de la 
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Universidad de Holguín y coordinado por el Centro Félix Varela con la colaboración 

de la Agencia Suiza para la Cooperación al Desarrollo (COSUDE). En este trabajo 

se exponen las acciones de gestión ambiental efectuadas con la participación de la 

comunidad en función de proteger y conservar el medio ambiente.   

El proyecto se realizó con el objetivo de mejorar las condiciones 

socioambientales de la comunidad a través de la participación ciudadana activa, 

para ello se trabajó en la formación de capacidades para que los pobladores 

estuvieran en mejores condiciones de asumir la realización de acciones.  

 

2. Metodología 

La investigación se realizó a partir de una perspectiva interdisciplinar en las 

ciencias sociales, se triangularon métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas. 

También se trabajó con las concepciones de la Investigación-Acción- Participativa 

(IAP) para observar la realidad y generar reflexión sobre la práctica, además para 

realizar acciones de mejora y transformación de los espacios comunitarios, con la 

participación de los principales actores que se involucraron en el proceso de gestión 

ambiental efectuado. 

El trabajo de campo se realizó por etapas, en la primera se efectuó el 

diagnóstico comunitario, este se hizo con técnicas participativas, en la realización del 

mismo los pobladores aportaron   sus experiencias y el conocimiento de su realidad, 

constituyó un riquísimo proceso educativo y de aprendizaje, ya que los saberes y 

experiencias adquiridas en la vida de los participantes sobre su realidad fueron 

compartidos a través de la reflexión y discusión. 

En esta primera etapa no solo se realizó el diagnóstico general de la 

comunidad sino que se identificaron los actores claves estos fueron: el Grupo 

Comunitario que es un órgano colectivo en el que participan las instituciones y 

organizaciones políticas y de masas radicadas en la comunidad, es utilizado por el 

delegado de la circunscripción para planificar, consultar y concertar las acciones que 

se ejecutan en la comunidad, además se identificó a la Escuela primaria  ―Oscar 

Lucero Moya‖, Centro Cultural, Consultorio Médico, Organopónico, Cooperativa de 

productores agropecuarios ―Atanagildo Cajigal‖, Federación de Mujeres Cubanas 

(FMC) y Comités de Defensa de la Revolución (CDR). 
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Se creó el grupo gestor para promover las actividades de gestión ambiental, 

este fue propuesto y aprobado por el Grupo Comunitario y quedó integrado por el 

delegado de la circunscripción, una maestra, una representante de la FMC, un 

representante de los CDR y un líder natural. A través del grupo gestor se planificaron 

y coordinaron las acciones efectuadas en la comunidad. 

Se realizaron 10 entrevistas a: presidente del Consejo Popular, directora de la 

Escuela, directora del Centro Cultural,  representante de la FMC, representante 

CDR, un líder natural y cuatro pobladores seleccionados a la azar,  para analizar el 

criterio de los comunitarios en relación a los problemas socioambientales que 

enfrenta la comunidad.  

En la etapa II se realizó la preparación comunitaria, se formaron capacidades 

en el grupo gestor quienes a su vez multiplicaron los saberes al resto de los 

pobladores. En la tercera etapa se efectuó la evaluación de las acciones realizadas 

a través del monitoreo de las mismas, se ejecutó de forma participativa pues se hizo 

con el criterio de los pobladores, fue sistemática y se utilizaron técnicas como la 

lluvia de ideas, la técnica de las tarjetas y el fórum comunitario, lo que permitió 

recoger el criterio de diferentes personas. Además se aplicó una encuesta a 111 

pobladores para evaluar la participación a través del criterio de los comunitarios. 

 

3. Gestión ambiental y participación en “Oscar Lucero Moya, Holguín-Cuba 

La gestión ambiental comunitaria contribuye a la sostenibilidad en el 

desarrollo, protegiendo y conservando los recursos y la calidad ambiental, evitando 

su degradación y mejorando la calidad de vida. En la comunidad ―Oscar Lucero 

Moya‖ se trabajó la gestión ambiental con énfasis en la participación, pues está 

manifiesta la habilidad de los sujetos para generar cambios en su entorno social. 

La gestión ambiental comunitaria es un proceso que busca armonizar las 

actividades humanas con su ambiente natural o artificial, involucra etapas de 

planificación, ejecución y evaluación, tiene como eje transversal la participación 

ciudadana, la que genera un encadenamiento de diversos actores, fortalece la 

identidad de los individuos con sus comunidades y genera un mejoramiento en la 

calidad ambiental de su entorno (CORALES, 2014). 
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La participación comunitaria es un proceso de integración y articulación social, 

que asume conocer: quienes participan, donde se participa, que se quiere o se 

busca y hacia dónde se dirige. Debe ser exponente de una adecuada relación entre 

los intereses locales y nacionales, entre lo público y lo privado, entre lo individual y lo 

social, sin dejar de reconocer conflictos potenciales. Significa promover 

protagonismos que incluyan en el ámbito local los asuntos de control, las tomas de 

decisiones, gestión y evaluaciones necesarias que aseguren la construcción de los 

que algunos han nombrado ―el ciudadano local‖, que sabrá asumir en la comunidad, 

con responsabilidad, mayores y mejores decisiones en favor del desarrollo local 

(ALEJANDRO, 2004). 

La participación es un proceso organizado, colectivo e incluyente mediante el 

cual, además de intercambiarse ideas, deseos y necesidades, se transmiten 

tradiciones y conocimientos. Desarrolla habilidades como el autocontrol, la 

autogestión y el reconocimiento de capacidades individuales y colectivas, que 

fortalecen el vínculo necesario entre los agentes involucrados para que se produzca 

un cambio social (MONTERO, 2006 Apud. RIVERA; VELÁZQUEZ & MOROTE, 

2014). 

En Cuba la participación se manifiesta en espacios asociativos, definidos por 

Chaguaceda (2008) como dimensión social que acoge formas relativamente 

autónomas de agrupamiento y acción colectiva, no disimuladas en la 

institucionalidad política y económica; ellas, además, canalizan la actividad 

voluntaria de los ciudadanos en disímiles esferas de interés particular. Sus actores 

son caracterizados por lógicas de reciprocidad, solidaridad, interacción simétrica y 

defensa de identidades comunes. Y acumulan toda una historia de desarrollo y 

conflictividad. 

La comunidad estudiada ―Oscar Lucero Moya‖ es una comunidad periurbana, 

pertenece al Consejo Popular ―Edecio Pérez‖, ubicado en la ciudad de Holguín, que 

limita al norte con el Distrito Lenin y Purnio, al sur con Pedernales y la zona 

industrial, por el este con Harlem y por el oeste con Yareyal, se encuentra situada al 

centro y oeste del municipio, con una extensión territorial de 42 km2. Tiene 254 

viviendas, en las que habitan los 1734 pobladores.  

El 60% de los pobladores está vinculado al estudio o al trabajo, el 17% de las 

mujeres son amas de casa y la quinta parte de los habitantes se encuentra 
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desempleada o jubilada. Existen limitaciones de acceso al trabajo por cuenta propia 

debido a los bajos recursos económicos de la comunidad y lo retirado de su 

ubicación con respecto a las fuentes proveedoras de recursos y materias primas 

para el sostén de negocios de este tipo.  

El nivel educativo es medio pues el 63% de la población ha vencido la 

secundaria básica y únicamente 15% ha culminado los estudios universitarios. El 

diagnóstico permitió develar los siguientes problemas socioambientales: Presencia 

de alcoholismo, insuficiente estructura para la comunicación al contar con solo un 

teléfono de uso público, seis particulares y cinco celulares, pocos espacios de 

recreación, contaminación del suelo, del río Matamoros y deforestación por la tala 

indiscriminada de árboles. 

Se analizó el criterio de los comunitarios en relación a los problemas 

socioambientales que enfrenta la comunidad, a través de lo expresado por los 

entrevistados se conoció que:  

 Se identifica como el más representativo de los recursos medioambientales 

de la comunidad al río Matamoros. La población es consciente del estado de 

contaminación del mismo y se lo atribuyen al vertimiento en sus aguas de los 

residuales domésticos y a la existencia de fosas en las viviendas.  

 Se reconoce a los suelos como un recurso medioambiental significativo, del 

cual los pobladores refirieron su deterioro a causa de los largos períodos de 

sequía y a las indisciplinas sociales. 

 Las problemáticas ambientales que más inciden sobre la comunidad, a decir 

de sus habitantes, son: la contaminación de las aguas, la tala indiscriminada y 

la creación de microvertederos (tanto por los comunitarios como por los 

trabajadores de comunales encargados de recoger la basura). Los pobladores 

declararon, además, que en la zona abundan las áreas pobladas de marabú, 

especie invasora que compite con la flora endémica. 

 Los entrevistados situaron el origen de los problemas ambientales antes 

mencionados en las indisciplinas sociales que, según afirmaron, en esos 

momentos suponían un serio problema para la comunidad. Refirieron que 

además que la responsabilidad recaía sobre organismos como la Empresa 

Forestal y Comunales, aunque manifestaron que su participación en el asunto 
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es menor que la de los propios pobladores; señalaron a ambas entidades por 

ser deficiente su labor en la eliminación de los problemas existentes y por la 

forma incorrecta de proceder cuando ejecutan alguna acción con este fin. 

 

La comunidad objeto de estudio se transformó durante el período de 

ejecución del proyecto APAR, por las acciones emprendidas por los comunitarios 

con el apoyo del gobierno local y provincial y el acompañamiento de la Universidad 

de Holguín. La comunidad ―Oscar Lucero Moya‖ de la ciudad de Holguín presentaba 

muchos problemas socioambientales, este trabajo recoge algunas de las acciones 

que favorecieron la transformación. 

Las instituciones gubernamentales contribuyeron de manera relevante a la 

transformación en la comunidad estudiada pues aportaron los recursos materiales y 

financieros necesarios para el cambio; además, apoyaron a estructuras intermedias 

en la realización de acciones. Se puso de manifiesto de esta forma lo expresado por 

Zambrano (2002), quien dijo que la contribución del Estado a la transformación de 

los sectores sociales, se logra ampliando el impacto de los servicios sociales sobre 

la base del compromiso de la comunidad y sus líderes. 

Entre las acciones transformadoras efectuadas en la comunidad ―Oscar 

Lucero Moya‖ se encuentra la realización de actividades constructivas para 

rehabilitar viviendas y entidades que prestan servicio al barrio. La misma fue 

ejecutada por los vecinos del lugar, lo que estimuló la solidaridad y la 

responsabilidad, además de contribuir al desarrollo del sentido de pertenencia para 

así alcanzar la meta propuesta. 

La comunidad posee edificaciones patrimoniales que fueron rehabilitadas, 

esas edificaciones tuvieron varios usos primero formaron parte de un cuartel militar 

que al triunfo de la revolución se convirtió en escuela; por su significación histórica, 

esos inmuebles poseen valor patrimonial. Los pobladores reconocen los valores 

patrimoniales de ―Oscar Lucero Moya‖ los que constituyen un elemento de identidad 

importante, que favoreció la transformación de este espacio. Por lo cual se pudo 

corroborar en este contexto cómo el patrimonio se convierte en un lugar de 

complicidad social, donde se expresa la solidaridad que une a quienes comparten 

los mismos valores culturales (GARCÍA, 2009). 
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 La realización de actividades constructivas para rehabilitar viviendas y 

entidades generó importantes transformaciones en las condiciones de vida de los 

pobladores porque se repararon las casas con el apoyo material del gobierno, pero 

esta acción amplió el poder de los comunitarios al decidir por sí mismos cambiar el 

espacio en el que habitan no solo físicamente, además en las relaciones que 

establecen y los valores de solidaridad y cooperación que se fomentaron. Se 

conservó la estructura original de las edificaciones que son patrimonio por su valor 

histórico, también contribuyó a la cohesión de sus habitantes que se unieron para 

ejecutar  la reparación y rehabilitación formando redes entre los actores internos y 

externos. 

Otra de las acciones realizadas en ―Oscar Lucero Moya‖ fue la creación de 

círculos de interés y grupos verdes en la escuela y el organopónico. Los círculos de 

interés y grupos verdes promueven actividades de cuidado y protección ambiental 

con sistematicidad, también contribuyen a la educación ambiental pues presentan 

obras de teatro y exposiciones que tienen como tema el patrimonio natural y 

construido de la comunidad y así fomentan la responsabilidad hacia los principales 

recurso de la comunidad. En las actividades que ellos efectúan  los participantes 

intercambian y generan información ambiental útil para la comunidad, además se 

fortalecen las alianzas entre la escuela y el grupo comunitario. 

La cartografía social fue utilizada como una de herramientas de participación 

en ―Oscar Lucero Moya‖, con la colaboración de varios comunitarios se elaboró el 

mapa verde, el mapa de riegos-recursos y el mapa 

de los sueños.  La confección de los mapas 

permitió diagnosticar los problemas de la 

comunidad, posibilitó que los pobladores 

conocieran más la comunidad mediante su auto-

reconocimiento como comunitarios, también la 

realización de los mapas viabilizó la participación y 

ampliación de saberes sobre su entorno. La 

elaboración de los mapas contribuyó a fortalecer el 

sentido de pertenencia, al identificar sitios 

relevantes de la comunidad, brindó información 
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para la toma de decisiones, permitió el intercambio de ideas a través de la 

comunicación horizontal entre quienes participaron, además está acción fue el 

resultado de alianzas entre la escuela, FMC, CDR y centro cultural. 

En la comunidad ―Oscar Lucero Moya‖ se realizaron acciones de educación 

ambiental, según Layrargues, (2012) la educación ambiental para la gestión es un 

desafío en la creación de condiciones para la participación política de los diferentes 

segmentos sociales, tanto en la formulación de políticas públicas, como en su 

aplicación; el abordaje de contenidos que lleven a caminos políticos de superación 

de los conflictos ambientales con una práctica pedagógica vinculada con la realidad 

local y el conocimiento de los intereses de todos los actores implicados. 

El diseño de la educación ambiental efectuada tuvo como eje fundamental la 

concepción de educación popular, como proceso continuo y sistemático que implica 

momentos de estudio y reflexión sobre la práctica, es repasar la realidad para lograr 

nuevos niveles de comprensión, si se quiere transformar la misma debemos estar 

dentro de ella, participar de ella. Un principio básico de la  educación popular 

utilizado en este proyecto es que el saber no es propiedad de los intelectuales y 

académicos, por eso se confió en la capacidad de trasmitir conocimientos al grupo 

gestor que actuaron como promotores ambientales. 

Se formaron capacidades en los actores sociales; se trabajó en temas 

ambientales como: cambio climático, gestión ambiental y de riesgos, fuentes de 

energía renovable, así como en el conocimiento de herramientas para la 

participación, mediación y concertación, también se trabajó género y cartografía 

social, lo que permitió elevar la comprensión y fortaleció a la comunidad para 

emprender procesos autogestionados.  

La comunidad posee potencialidades como espacio físico ambiental pues está 

ubicada en la cuenca del río Matamoros, y este constituye un símbolo para sus 

pobladores; les brinda además un lugar de esparcimiento y aunque su nivel de 

contaminación no es favorable para el baño. También posee una zona cercana al 

área protegida Dos Ríos, con altos valores de flora endémica local. Tan solo en el 

último recorrido efectuado con el círculo de interés de la escuela primaria fueron 

avistadas más de 12 especies endémicas características de la vegetación de 
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cuabales. Algunos terrenos ofrecen posibilidades para la pluriactividad, en especial 

para la siembra de parcelas para el autoconsumo y la crianza de ganado menor. 

Entre las acciones de gestión ambiental desarrolladas en la comunidad ―Oscar 

Lucero Moya‖ estuvieron: 

 Actividades artístico- culturales: se realizaron con la participación activa de la 

escuela y el centro cultural quienes pusieron en escena obras de teatro con la 

temática ambiental, además se cantó y bailó con la presentación del talento 

artístico de la comunidad. Estas actividades se ejecutaron con fines 

educativos, recreativos y de concientización ambiental;  

 Conmemoración de fechas históricas y efemérides ambientales: se 

promovieron concursos de pintura y literatura, también se realizaron 

exposiciones sobre fechas históricas y ambientales, promovidas por el grupo 

comunitario y con el apoyo de  instituciones como la Universidad,  el Jardín 

Botánico, la Unión de Ingenieros y Arquitectos de Cuba;  

 Charlas educativas: se realizaron sobre temas ambientales y de salud, el 

médico y la enfermera de la familia lo hacen cada 15 días los martes; 

 Trabajos voluntarios de saneamientos: se realiza para mantener la higiene de 

la comunidad, se limpian los patios y los espacios públicos;  

 Excursiones a los espacios naturales cercanos a la comunidad: se organiza 

por los círculos de interés para ampliar los saberes sobre las especies 

endémicas que habitan en el área protegida ―Dos Ríos‖, participan 

especialistas de la Universidad y el Jardín Botánico; 

 Mini bosque martiano: se creó con la participación activa de la escuela no solo 

con fines de educación ambiental, además para contribuir con la reforestación 

de la comunidad; 

 Recogida de materia prima: se realiza para reciclar plástico, papel, cartón, lo 

que ayuda a mejorar la gestión de residuos sólidos que se hace sin 

clasificación de los mismos; 

 Creación y mantenimiento de jardines en la comunidad: se crearon para 

mejorar la imagen visual de la comunidad, garantizando el cuidado y 

protección de especies ornamentales. 
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Al evaluar la participación de los pobladores en las acciones realizadas, los 

resultados de la encuesta muestran que el 78,38% de los encuestados manifestó 

que sí se involucran en las actividades que se organizan. Sobre los lugares donde se 

realiza la mayoría de las actividades en la comunidad, el 71,17% expresó que en el 

centro cultural, sin embargo en las entrevistas se criticó las pocas actividades que se 

promueven en ese espacio y en la encuesta un bajo porciento (21,42) colocó al 

mismo entre los que organizan las actividades en las que prefieren participar, 

mostrando su interés por acceder a las opciones culturales programadas por una 

institución cuyas potencialidades están insuficientemente utilizadas. El 36,04% de 

los encuestados expresó que la escuela es otro lugar desde donde se organiza un 

número considerable de actividades.  

Al indagar sobre quiénes organizan las actividades en las que más les gusta 

participar, el 43,24% de los encuestados manifestó que son las emprendidas por los 

líderes de la comunidad, lo que muestra que estos son reconocidos por los 

pobladores. Además, al triangular los resultados de las entrevistas, la encuesta, la 

revisión de documentos y la observación directa se comprobó el empoderamiento 

declos líderes comunitarios, quienes promueven las acciones transformadoras de la 

comunidad. 

Interesante fue lo manifestado por los encuestados cuando se inquirió sobre 

si consideraban un derecho, un deber o una obligación la participación. Como se 

observa en la figura 2, la mayoría la ven como un deber, manifestando de esta forma 

una idea arraigada en la subjetividad del cubano.  

 

Figura 2. Criterios de los pobladores sobre la participación 



 

298 
 

Fuente: Elaboración propia 

Varios de los encuestados fundamentaron el porqué de la selección 

expresando: 

 Participar es un derecho porque soy cubano y tenemos derechos y deberes. 

 Es un derecho y un deber porque me siento en la obligación de ayudar a 

solucionar los problemas en la comunidad. 

 Es deber porque debemos ser útiles a la sociedad y participando aprendemos 

a hacerlo. 

 Es un derecho como ciudadana, un deber como revolucionaria y una 

obligación con la Patria de seguir adelante. 

Los pobladores encuestados escribieron varios criterios sobre la manera en 

que podría mejorar la participación en su comunidad, a continuación se relacionan 

algunos juicios colocados: 

 Trabajando más en la comunidad pues las cosas mejoran con el fruto del 

trabajo. 

 Ejecutando más actividades en el centro cultural. 

 A través del estímulo a los comunitarios y el trabajo educativo con ellos, para 

favorecer su cultura. 

 Realizando más actividades donde se involucren a los jóvenes y demás 

vecinos de la comunidad. 

 Organizando actividades culturales y recreativas. 

El análisis de la participación en ―Oscar Lucero Moya‖ evidenció que las 

acciones de gestión ambiental ejecutadas han estado influidas básicamente por la 

actuación de sus líderes y el apoyo de actores externos como el gobierno provincial 

– municipal y otros actores movilizados por profesores de la Universidad a través del 

proyecto APAR. Es así que se coincide con que ―(…) el diseño verticalista y 

centralizado del sistema político, así como la tradicional y acotada cultura 

participativa de muchos habitantes, atentan contra una verdadera participación 

comunitaria‖ (CHAGUACEDA & DE JESÚS, 2015). 
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4. Consideraciones finales 

En el proceso de gestión ambiental comunitaria la participación es clave pues 

fomenta el compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente, contribuye 

al debate, la reflexión y la comunicación. Permite un mejor entendimiento de los 

problemas globales y su relación con los locales, desarrolla experiencias que 

alimentan a los ciudadanos con más información y motivación al sensibilizarlos en 

que todo el bien que hagan a la naturaleza será en favor de su propio bienestar. 

Esto quedó demostrado en ―Oscar Lucero Moya‖ comunidad holguinera en la que se 

logró consumar acciones de transformación con el consecuente beneficio para sus 

habitantes. 

En la gestión ambiental comunitaria la articulación de los actores es esencial 

para la rehabilitación y conservación de los recursos naturales y construidos porque 

permite identificar objetivos comunes y buscar soluciones alternativas viables 

socialmente. Se crean sinergias que ayudan a la concertación y solución de 

problemas, a través de la integración con grupos o instituciones con los que 

tradicionalmente estaban aislados, logrando articular relaciones sociales en torno a 

intereses compartidos. 

La comunidad ―Oscar Lucero Moya‖ de un espacio desarticulado, en el que 

proliferaba la violencia y el alcoholismo, logró transformar su medio físico y social, a 

ello contribuyó las acciones de gestión ambiental realizadas, favorecido por la 

sinergia entre los actores sociales como el Grupo Comunitario, la Federación de 

Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, los que han 

desempeñado un rol importante en la movilización de los pobladores, también el 

apoyo del gobierno fue decisivo al aportar los recursos materiales y financieros, así 

como el acompañamiento de los profesores de la Universidad de Holguín que 

ejecutaron el proyecto APAR. 

Los pobladores de la comunidad ―Oscar Lucero Moya‖ tuvieron una buena 

participación en las acciones de gestión ambiental promovidas a través del proyecto 

APAR, fue estimulado el diálogo de saberes y se incentivó la memoria colectiva en la 

búsqueda de soluciones a problemáticas reales del contexto. La participación 

impulsó a los habitantes de la comunidad a aceptar responsabilidades en la 
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realización de actividades de su entorno, dejando de ser simples ejecutores de 

tareas mecanizadas. Además aumentó la creatividad de los miembros de la 

comunidad, se creó un ambiente de compromiso, lealtad y sentido de pertenencia en 

los habitantes de este espacio. 
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Rosario. Bogotá. Colombia. maria.botero@urosario.edu.co. 

Resumen 

El trabajo presenta un avance en los estudios territoriales con Inteligencia Territorial, reconociendo 
sus potencialidades, a partir de su aplicación conceptual y metodológica en el estudio de caso 
―Recuperación de las dinámicas socio - productivas de la Provincia de Lengupá en el departamento 
de Boyacá, Colombia‖. Los desafíos que la realidad del territorio nos planteó, nos obligó a buscar la 
complementariedad con enfoques de Desarrollo Territorial (Vázquez-Barquero, 2000), dinámicas de 
las organizaciones (Rodríguez-Pose, 2013), crecimiento local (Coraggio, 2005) y procesos del 
conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 1999) en el marco de la discusión sobre espacio, territorio y 
tiempo planteados por (Saquet, 2015) para configurar transformaciones de largo plazo que aporten al 
bienestar y la autodeterminación de los mismos.  
Palabras claves: Territorio; inteligencia; complementariedad; bienestar; autodeterminación. 

RESUMO 

O trabalho apresenta um avanço nos estudos territoriais através da Inteligência Territorial, que 
reconhece seu potencial, a partir de sua aplicação conceitual e metodológica no estudo de caso 
"Recuperação da dinâmica sócio - produtiva da Província de Lengupá no departamento". de Boyacá, 
Colômbia ". Os desafios colocados pela realidade do território nos forçaram a buscar 
complementaridade com as abordagens do Desenvolvimento Territorial (Vázquez-Barquero, 2000), 
dinâmica das organizações (Rodríguez-Pose, 2013), crescimento local (Coraggio, 2005) e processos 
de conhecimento (Nonaka & Takeuchi, 1999) no marco da discussão sobre espaço, território e tempo 
proposta por (Saquet, 2015) com a configuração de transformações de longo prazo no território que 
contribuem para o bem-estar e autodeterminação das mesmas. 
Palavras-chave:Território; inteligência; complementaridade; bem-estar; auto-determinação. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo presenta la evaluación del alcance de la Inteligencia Territorial (IT) 

con una propuesta de elementos complementarios para la dinamización del territorio. 

Para señalar los alcances de la inteligencia territorial como marco de análisis y 

transformación, es necesario revisitar los conceptos de: territorio, territorialidad; 

espacio y espacio geográfico; tiempo y temporalidad, desde el trabajo de Marcos 

Saquet; así como aproximaciones particulares en cuanto a la dinámica de las 

organizaciones y su función dentro del desarrollo de los territorios, a partir de la 

mailto:maria.botero@urosario.edu.co
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construcción de acuerdos y de esquemas de funcionamiento adecuado (Saquet, 

2015) (Rodríguez-Pose, 2013). 

Estos se evidencian, tanto en la identificación de las organizaciones formales 

(Alcaldías, Gobernación, Instituciones Educativas, Corporaciones y Organizaciones 

de la sociedad civil junto con Asociaciones de productores, entre otras) y no formales 

(formas de organización espontánea), como en su caracterización y papel en el 

territorio; partiendo del contexto geográfico y ecológico; y, de la consideración de la 

temporalidad como un factor determinante y dinámico, por el que las decisiones 

pueden adaptarse a partir de arreglos institucionales.  

Tales arreglos permiten la colaboración de la Corporación Autónoma 

Regional, la Organización de la Sociedad Civil, Colectivos Ambientales, Consejo 

Provincial de Turismo y las Asociaciones de Productores, para la puesta en marcha 

de rutas con aspectos ecológicos destacados y sostenibles para una actividad 

turística productiva (Ver Figura 1.) 

 

Figura 1. Provincia de Lengupá. Material Centro de Estudios Urbano y Regionales. Universidad el 

Rosario 

La segunda dimensión analítica referida al crecimiento productivo y 

económico en el orden local como lo plantean (Coraggio, 2005) y (Amin , 1998), 

indica que no basta con generar espacios de coordinación y diálogo de los diferentes 

actores, sino la construcción de la base material y las posibles fuentes de riqueza 

como la tierra y el trabajo, que deben ser incrementadas y distribuidas de acuerdo 

con las necesidades reales de la población y su bienestar. 

El análisis de esta dimensión se refleja en el diagnóstico de las necesidades 

productivas de la región, para establecer que producciones estaban ancladas a 

criterios delimitados por las exportadoras que hacen presencia en la provincia sin 
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contar con la capacidad de carga de los ecosistemas, las necesidades y alcances 

reales de los productores a largo plazo, y las necesidades frente a estrategias de 

producción, comercialización y distribución de los productos bajo condiciones que 

permitan al territorio prosperar y salvaguardar su soberanía. 

Para el análisis de las transformaciones a largo plazo en el territorio, 

entendidas como procesos de conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 1999), en su 

observación, deliberación y divulgación, a través de la investigación y la innovación, 

se calcularon las capacidades de carga de los ecosistemas estratégicos asociados a 

las rutas ecoturísticas.  

Para ello se realizaron observaciones que identificaron, con todos los actores 

sociales, los potenciales sitios para esta actividad productiva, con previa deliberación 

de los posibles escenarios con ventajas y desventajas de dichas intervenciones, no 

solo en los ecosistemas sino en los pobladores. Para ello, se dieron discusiones con 

la comunidad y se establecieron los acuerdos institucionales necesarios para el 

desarrollo local y lo anclajes de conocimiento en la Provincia.  

2. Materiales y métodos 

Los estudios tradicionales sobre desarrollo territorial abordan el territorio 

como una realidad de naturaleza eminentemente geográfica, y el análisis del tiempo 

desde una perspectiva de cronologías. Al acercarnos a la región de Lengupá, se ha 

hecho evidente la limitación comprensiva de estos conceptos y la dificultad de su 

aplicación para entender qué es lo que ocurre realmente en las dinámicas 

provinciales.  

Retomamos el concepto de espacio y territorio, para fijarnos primero en el 

comportamiento del espacio geográfico, asumido como resultado del ejercicio del 

poder, o el lugar donde el poder es ejercido para dar estabilidad a la estructura 

social. Esto nos remite a la consideración de la organización histórica a través de 

redes y códigos, transformadas en energía e información que crean interacciones 

entre sociedad y naturaleza, donde los elementos temporales son coexistentes con 

el espacio. 

En el estudio de caso esto se refleja en la existencia de la figura de Provincia 

que, aunque no tiene vigencia dentro de la organización territorial del departamento, 

los seis municipios que la componen se comportan de forma cohesionada a través 
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del trabajo y el desarrollo de sus relaciones productivas, que ejercen poder por 

medio del trabajo, tal como lo hacen los ―Pitahayeros‖ que pertenecen a la provincia 

entera ( Raffestin & Bresso, 1979) y (Caval, 1978) (Ver Figuras 2 y 3). 

 

Figura 2 y Figura 3. Pitahaya. Material Centro de Estudios Urbano y Regionales. Universidad el 

Rosario 

Desde esta perspectiva el territorio es inseparable del espacio geográfico, dado 

que él designa interacciones del orden socio-ecológico sobre el espacio mismo, tal 

como ocurre en los municipios de Berbeo, Zetaquirá, Miraflores, San Eduardo, 

Campohermoso y Paéz que pasan a ser el territorio de Lengupá, por medio de las 

acciones que involucran el orden social y el ecológico, es decir, la territorialidad.  

En este mismo sentido, tampoco podemos hablar del tiempo sin 

transtemporalidad. En el tiempo se observan dos movimientos: el primero el de las 

coexistencias de los fenómenos en el tiempo en diferentes espacios que deben 

analizarse desde la relación que se presenta entre ellos. En Lengupá, el fenómeno 

del conflicto armado se ha dado en diferentes espacios de la provincia en tiempos 

simultáneos. En contraste, el movimiento histórico que plantea la perspectiva 

dialéctica entre los saltos y superaciones de un fenómeno, se expresa en el conflicto 

armado en la Provincia en su etapa de superación (Ver Figura 3 y 4.).  
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Figura 3 y Figura 4. Actores comunitarios. Material Centro de Estudios Urbano y Regionales. 

Universidad el Rosario 

En este primer acercamiento con el tiempo, pareciera existir un carácter 

disyuntivo entre coexistencia y tiempo histórico, que se resuelve cuando en la 

ecuación entra el espacio que transforma el tiempo en transtemporalidad como 

tiempo procesual y coexistente. En Lengupá, el conflicto armado contempla un 

tiempo de hitos específicos que se pueden datar, pero que al mismo tiempo es un 

proceso que tiene consecuencias hasta el día de hoy tanto en el sistema social 

como en el aparato productivo, sin ser un fenómeno que haya sido propio de un solo 

espacio geográfico por lo que también es coexistente. Entonces, ¿Cómo emprender 

en el territorio procesos de trasformación, que involucren los conceptos abordados 

con anterioridad?  

La Inteligencia Territorial (IT) como perspectiva analítica para que los 

actores conozcan y dirijan el desarrollo, a través de la construcción colectiva del 

territorio, que pone en diálogo la acción de los actores, propone un enfoque 

multidisciplinario y participativo con el objetivo de construir desarrollo real y duradero 

en todos los ámbitos en el territorio (Bozzano, 2011).  

 

Figura 5 y Figura 6. Actores comunitarios. Material Centro de Estudios Urbano y Regionales. 

Universidad el Rosario 

Bozzano se refiere a una mesa de cuatro patas, en donde cada una 

representa un grupo de actores políticos, económicos, científicos y comunitarios, y la 

parte superior, los proyectos a forjar en el territorio. Para el caso de Lengupá los 

actores políticos son quienes generan los espacios en donde la población expone 

sus necesidades y, a partir de ellos, buscan interpretarlas y hacerlas visibles y 

tangibles en acciones de gobierno municipal, departamental y regional que en 

Lengupá están representados en Asolengupá (Asociación de los alcaldes), la 
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gobernación del departamento de Boyacá, el Gobierno nacional, y las Corporaciones 

Autónomas Regionales de Boyacá y Chivor. (Ver Fotografías 5 y 6.)  

Los actores económicos parten de la relación indisoluble entre los recursos 

naturales y la producción, e identifican a quiénes se desenvuelven en dos sectores: 

el turístico por características estéticas de los ecosistemas donde se desarrollan las 

actividades turísticas, y, el sector agropecuario con productos que tienen un valor de 

uso, así como de cambio. En el caso se representa en las asociaciones de 

productores, los productores no asociados, los comerciantes, los empresarios, la 

Cámara de Comercio de Miraflores y Tunja y los promotores de turismo, quienes 

impulsan las dinámicas productivas y la sostenibilidad monetaria de la región.  

Los actores científicos aportan con herramientas institucionales, 

pedagógicas, disciplinares y tecnológicas a la construcción del territorio. La región 

cuenta con más de 100 escuelas, colegios y centros educativos, así como con la 

presencia, a través de oferta de formación y ejecución de proyectos, de varias 

Universidades como la Universidad del Rosario, la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia y la Universidad Nacional, el SENA, el Centro Regional de 

Educación Superior y Colciencias, que trabajan como actores de enseñanza y 

aprendizaje en un intercambio constante de conocimiento.  

Los actores comunitarios que materializan la (IT) como una herramienta 

recuperadora de la región y del desarrollo local, a través de su actividad ciudadana y 

el interés del avance colectivo del territorio, se concentran en las Juntas de Acción 

Comunal, la Corporación para el Fomento y el Desarrollo de Lengupá OSC, 

Fundaciones, Organizaciones Religiosas y Asociaciones de Víctimas de la violencia 

y desplazados.  

 

Figura 6. Potencialidades Ecológicas. Material Centro de Estudios Urbano y Regionales. 

Universidad el Rosario 
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Las potencialidades de los diversos actores se expresan en la Inteligencia 

Territorial en cuatro postulados: la importancia de no partir de una perspectiva 

totalizadora en lo metodológico en tanto los métodos son complementarios y no se 

comportan de forma autosuficiente y ni excluyentes. En Lengupá iniciamos con el 

método Territorí como herramienta orientada al diagnóstico y análisis socio territorial, 

para identificar los territorios reales basados en aspectos objetivos, como las 

condiciones biogeoquímicas y ecológicas de la sub-región, resultados que se 

ubicarán en la descripción del área de estudio.  

Posteriormente identificamos los territorios vividos basados en las 

percepciones de los habitantes, sus subjetitividades, el gran impacto en el análisis 

del conflicto armado, como base para la construcción de un modelo productivo para 

la Provincia.  

Los territorios legales que establecen los límites del orden jurídico y 

normativo desde el que se ordena el territorio se expresa en las disposiciones de la 

ley 1454 de 2011 y en los principios de soberanía y autonomía de sus entidades 

territoriales. En el caso de Lengupá desde la gestión comunitaria se impulsan la 

toma de decisiones que comprometen a los administradores, lo que se evidencia, en 

los escenarios generados y presionados por la sociedad civil para el plan de 

desarrollo de los diferentes municipios.  

Los territorios posibles se tomaron como el marco propositivo que liga los 

territorios reales, vividos, legales y pensados, en donde se plantean 

transformaciones a largo plazo. Con estos antecedentes construimos el diagnóstico, 

y el reconocimiento de las dinámicas de los actores. Sin embargo encontramos 

ciertas limitaciones en la puesta en práctica de dichas intenciones.  

Las limitaciones se relacionan con la implementación de las estrategias para 

resolver las necesidades asociadas con los esquemas de mejoramiento 

productivo desde de la formación empresarial; para la consolidación de nuevos 

mercados; y, para la construcción de la memoria territorial histórica y ecológica. Allí 

se encontró una brecha metodológica entre las necesidades y la forma de 

subsanarlas.  

Por ello, hemos acudido a otros enfoques que dieran respuesta a las 

necesidades identificadas, tales como el desarrollo territorial endógeno (Vázquez-

Barquero, 2000), el fortalecimiento de la dinámica de las organizaciones y su 
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función dentro del desarrollo de los territorios, a partir de la construcción de acuerdos 

y de esquemas de funcionamiento adecuado, que desde los trabajos de Rodriguez –

Pose, nos llevaron a la identificación y la caracterización de los actores y sus 

posibles grados de compromiso con la resolución de las necesidades (Rodríguez-

Pose, 2013).  

Otro enfoque incorporado para la intervención es el del fortalecimiento del 

crecimiento productivo y económico en el orden local para el avance de la base 

material y las posibles fuentes de riqueza como la tierra y el trabajo, que deben ser 

puestas al servicio de las necesidades de la población. En la Provincia su expresión 

es el fortalecimiento de las asociaciones productoras, la construcción de mercados 

locales o incursiones en nuevos mercados como el turismo, garantizando la 

producción de valor agregado (Coraggio, 2005) y (Amin , 1998). 

Tenemos claro que los cambios solo logran anclarse en el tiempo en la 

medida que garanticen las transformaciones a través de procesos de 

conocimiento, deliberación y divulgación de los conocimientos generados en la 

innovación, la investigación, pero sobre todo en las actividades cotidianas del 

territorio. Se busca dejar conocimientos instalados como la capacidad de carga de 

los ecosistemas estratégicos de la región y de algunas actividades productivas 

(Nonaka & Takeuchi, 1999).  

 

Figura 7 y Figura 8.  Transferencia de conocimiento. Material Centro de Estudios Urbano y 

Regionales. Universidad el Rosario 

La complementariedad de los métodos crea territorios inteligentes, donde 

se tomen decisiones y se actúe de la forma más informada posible. En este proceso 

son centrales la cultura y el proyecto político regional, que fusionan la capacidad 

organizacional social del territorio, con la necesidad de dinámicas para que el 

progreso sea permanente en la comunidad y resulté de la interacción de múltiples 

procesos, entre los que se encuentran procesos de desarrollo y crecimiento 
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económico, que incluyen la asignación y captación de diversos recursos para los 

procesos productivos. 

3. Resultados 

Primero presentamos los resultados teniendo en cuenta los conceptos de 

espacio geográfico, territorio, territorialidad, transtemporalidad, e Inteligencia 

Territorial (IT) específicamente con el método Territori, para hacer un diagnóstico de 

la sub-región y los aportes complementarios de los arreglos institucionales, 

desarrollo local y anclaje de los conocimientos.  

Lengupá es una subregión del departamento de Boyacá en la región centro 

oriente y en la cuenca hidrográfica de este rio y que ocupan 1.397 Km². El primer 

municipio es Berbeo tiene nueve veredas con una extensión de 61.7 Km² y alturas 

desde 1300 msnm hasta los 3000 msnm. Hace parte de la cuenca del Río Meta a 

través de su afluente principal el río Lengupá con siete subcuencas, siendo de vital 

importancia la quebrada Aguablanca. 

Su suelo es propicio para la explotación de materiales minerales y con altas 

expectativas de hallazgos petroleros. Justamente por sus procesos de formación 

tectónica, el municipio se encuentra propenso a deslizamientos y remoción en 

masa, lo que origina depósitos coluviales –residuos transportados por agua 

constituidos por limo y arena, aspecto que es determinante en los procesos de 

extracción que se presentan en el Municipio. Su clima, varía de páramo a medio 

húmedo tropical (Sistema Básico de Información Territorial Municipal. 

El municipio de San Eduardo tiene siete veredas con una extensión de 110 

Km². Hace parte de las cuencas de los Ríos Orinoco, Meta y Upía, con el afluente 

Lengupá; además, cuenta con quebradas de importancia, como la Batatalera y 

Tobasía, y con formaciones geológicas del cuaternario, también coluviales, por lo 

que se constituyen como fuentes de materiales como el limo y la arena. Por hacer 

parte del sistema de fallas del borde llanero, el municipio es susceptible a fallas 

sísmicas. Climatológicamente hacen presencia tres pisos térmicos (medio húmedo 

tropical, frío y páramo), y el régimen mono modal de precipitación cuenta con una 

humedad relativa de 87% y una temperatura 6-18° C, debido a que tiene alturas 

desde 1.400 hasta 3.000 msnm (Sistema Básico de Información Territorial). 
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El municipio de Campohermoso tiene una extensión de 301 Km², presenta 

alturas entre los 1.150 msnm por lo que se encuentran los pisos térmicos húmedo 

tropical y el andino. Campohermoso se encuentra en el sistema de fallas del 

piedemonte llanero con grandes cañones, por lo que presenta una cantidad 

considerable de material meteorizado con un suelo arenoso, con presencia de 

caliza, carbón y silicio, es decir una fuente importante de minerales. El municipio 

está en la cuenca del río Meta, Upía y Tunjita con una temperatura media de 24° C. 

Debido a las alturas, la humedad relativa media es de 85% con pendiente moderada  

Paéz tiene una extensión de 255 Km², hace parte de la cuenca regional del 

río Lengupá y presenta tres subcuencas: los ríos Mueche, Fuche y Rusa con una 

temperatura media de 18ºC y la presencia de los pisos bioclimáticos parámo, frio y 

medio. Cuenta con estructuras montañosas tendientes a la erosión, con estratos en 

estructuras plegadas o curvadas en forma sinclinal o anticlinal con gran presencia de 

material en forma de arenisca, esto como geo estructura propia de la cordillera 

oriental. Por esta razón es propenso a deslizamientos y movimientos sísmicos con 

remoción de masas y erosión. 

Zetaquirá tiene una extensión de 443 Km² y está ubicado al oriente de la 

cordillera oriental. Su geomorfología es más cercana a la del piedemonte llanero y 

la cabecera municipal se encuentra a 1442 msnm. Pertenece a la cuenca del rio 

Lengupá y Upía, tiene una temperatura media de 24° C y una humedad relativa de 

85 %.  

La cabecera de la Provincia es el municipio de Miraflores, con una extensión 

258 Km², temperatura promedio de 20° C, con presencia los ecosistemas de 

páramo, frío, medio y cálido, con precipitaciones mono modales. Se ubica en la 

cuenca del río Tunjita y Lengupá. Las formas geológicas datan del ordoviviano y 

del cretácico, por lo que abundan rocas sedimentarias, limos, arenas entre aluviales 

y marinas, en su zonificación ecológica, donde se encuentran 16 zonas del 

municipio con régimen de humedad alto, 17 zonas subandinas, semihúmedas y 10 

zonas en los otros pisos bioclimáticos. 

La descripción del espacio geográfico corresponde a las condiciones objetivas 

del orden ecológico que soportan las estructuras sociales en su desarrollo. Por 

ejemplo, en el caso del municipio de San Eduardo, Zetaquirá, Berbeo las dinámicas 

eco sistémicas favorecen actividades del sector agrícola por lo que priman las 
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actividades productivas relacionadas con el sector agropecuario, al que se dedican 

96.535 habitantes, pero dada la topografía del municipio y las ausencias de redes 

viales, no es un sector competitivo. Campohermoso y Miraflores comparten la 

característica anterior a la que se suma la presencia de material esmeraldero, yeso 

de construcción y petróleo.  

Las mayores dificultades que enfrentan los habitantes de la provincia se 

relacionan con el modelo productivo local, que no logra desplegar sus capacidades 

en el sector agropecuario; la dependencia del mercado de exportación con alto 

riesgo y poco retorno; y, la poca diferenciación de los productos. La relación entre la 

región y los procesos productivos es intrínseca y vital, puesto que ésta determina el 

bienestar de las poblaciones en el desarrollo local, a través de la adhesión y 

concreción de los procesos de desarrollo mundial a los territorios delimitados 

administrativamente. En el presente caso de estudio, los actores productivos de la 

subregión realizan todos los esfuerzos necesarios para incursionar en mercados de 

exportación en productos como la Pitahaya o el café, con la firme convicción de 

generar el desarrollo de las fuerzas productivas del territorio y, por lo tanto, 

fortalecer la economía local (Coraggio, 2005). 

La red de intermediarios lejos de ser facilitadores de las actividades 

productoras locales, se convierte en ejecutores de políticas externas y en su mayoría 

extranjeras, que no dejan réditos de la actividad a los pobladores. En términos 

económicos la subregión sustenta sus actividades en el sector agropecuario como lo 

demuestra el censo del DANE que registra 1.153 unidades económicas y 4.528 

unidades agropecuarias (DANE, 2005); en general, la actividad agropecuaria se 

queda en la recolección de materia prima sin transformación y con pocos valores 

agregados. En la actualidad, el área dedicada a actividades agrícolas presenta 

falencias en los esquemas productivos, en la generación de valor agregado a la 

producción y en las limitaciones de acceso a mercados; estas debilidades tienen 

como base la baja tecnificación e inversión en el campo.  

Esto ha dado lugar a que sean actores externos, en su mayoría 

representados por empresas trasnacionales, los que generan procesos de 

explotación de los recursos naturales y pocos o nulos retornos al bienestar de las 

personas, donde el 35 % de ellas reporta falencias en sus viviendas, condiciones 

sanitarias y escolares deficientes, y capacidades de subsistencia reducidas.  
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A partir de los resultados del método Territori, en el diagnóstico de los 

territorios reales y vividos, se plantean los posibles reconociendo la debilidad del 

sector productivo que pretende solventarse a partir del enfoque de crecimiento 

productivo y económico en el orden local, específicamente en el sector 

agropecuario y en sector de servicios específicamente en el Turismo. Para ello, se 

identificaron las asociaciones de productores y de actividades turísticas en dos 

aspectos: primero las necesidades de la actividad y segundo los aspectos 

organizativos de cada una de estas asociaciones.  

Para ello, se convocaron a las asociaciones de productores a auto 

diagnosticar sus organizaciones a través de la metodología de mapeo de alcances. 

En el diseño intencional, cada asociación planteó su visión y alcances deseados, 

es decir, hacia ¿dónde querían ir? En esta etapa se obtuvieron dos grandes 

resultados: las asociaciones de productores son el vehículo a través de las cuales 

los productores reciben los beneficios del Estado, además de convertirse en un 

mecanismo de compensación las épocas de crisis y en ese orden de ideas constituía 

una red de apoyo fundamental.  

En el segundo paso se identificó la misión que se articula con los mapas de 

estrategias y prácticas de la organización, para responder al cómo realizar sus 

objetivos. En ese caso se propuso de parte de las asociaciones el estudio de los 

estatutos para ver si estaban acorde con las necesidades de quienes las constituían. 

Como resultado, se evidenció que los asociados no conocían los lineamientos que 

compartían, así como vacíos de estructuras y funciones vitales como veedurías, 

tesorerías y secretarias, cargos que si existen tienen las responsabilidades 

concentradas en una sola persona. Por ello, se plantearon mecanismos de 

redistribución de dichas asignaciones para construir formas asociativas.  

En el mismo sentido, se determinaron necesidades externas para identificar 

los socios directos que tienen la capacidad de hacer aportes concretos. Ejemplo de 

esto son las acciones de la Asociación de Pitahayeros que al revisar su proceso de 

producción y localizar sus problemas en las condiciones y exigencias de parte de las 

exportadoras, identificaron como socio estratégico el Centro de Investigación en 

Agricultura Tropical de la Universidad Nacional con el fin de dar respuesta a estas 

necesidades.  
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En otro de los sectores las actividades turísticas emergen también como una 

respuesta a las necesidades y como una fuente de diversificación en el territorio. 

Esta actividad no se ha llevado a cabo de forma organizada. A finales de 2.016 se 

celebró un congreso de caminantes que consistía en la visita de rutas asociadas a 

ecosistemas estratégicos de la Provincia, evento que estuvo directamente 

relacionado con el patrimonio natural de la región cuestión que se explora en el 

aparte del área de estudio 

La emergencia espontánea de la actividad turística en la Provincia, activa la 

acción conjunta de actores como lo plantea la Inteligencia Territorial y en el marco 

del elemento analítico planteado por Coraggio (2005), para explicar el rol de las 

instituciones en el desarrollo económico regional, y los diferentes arreglos 

institucionales de los territorios que explican sus desempeños relativos en materia 

de creación de riqueza y de crecimiento del ingreso per cápita.  

Para activar las cuatro ―patas‖ de la mesa, se realizó un diagnóstico de la 

capacidad de carga de los ecosistemas asociados a las rutas. En ese orden de ideas 

la ―pata‖ de la mesa de los actores económicos que en este caso era un operador 

turístico y el Consejo municipal de turismo, junto con la ―pata‖ comunitaria en 

cabeza de las organizaciones de la sociedad civil, la ―pata‖ administrativa‖ con la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la delegación de algunos funcionarios 

de los gobiernos municipales, así como la ―pata‖ académica con la presencia de la 

Universidad de Rosario que recogiendo las preocupaciones del orden ecológico y las 

necesidades monetarias de los habitantes de la Provincia  

Para ello se implementó una metodología de capacidad de carga para las 

rutas en las que se realizaría la actividad turística. La implementación de una matriz 

de cálculo con variables del orden social y del ecológico, evidencia las relaciones 

entre las variables del sector productivo permitiendo prever la cantidad de personas 

que podrían visitar las rutas, así como las necesidades en la formulación de 

lineamientos, estrategias, proyectos y planes de forma prospectiva que permitan 

orientan dicha actividad de la mejor forma.  

Así las cosas, el mejoramiento de las condiciones en el desarrollo territorial 

solo puede darse si se verifican las transformaciones en las estructuras productivas, 

tecnológicas, sociales y políticas, que impiden o dificultan el logro de mejores 

condiciones de vida. A partir de estrategias diferenciadas que atiendan, de manera 
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directa y efectiva, las necesidades y particularidades de cada territorio. La idea de 

profundizar en las estructuras organizativas en con el objetivo de fortalecer la 

producción y por lo tanto las condiciones de retorno de las ganancias y su 

distribución es la conclusión de la aplicación de este enfoque,  

Sobre esta base de análisis se evidenció la debilidad de las organizaciones 

productivas como eslabones de relaciones débiles entre los diferentes actores en los 

arreglos institucionales que permiten el avance del territorio. Por ello y asumiendo la 

propuesta del Profesor Rodríguez––Pose (2013), se identificaron los factores que 

dificultan la caracterización y la medición de la capacidad de las instituciones en el 

territorio: 

Medir las instituciones existentes en el territorio y determinar su grado de 

actividad es prácticamente imposible, ya que las interrelaciones que se encuentran 

en cualquier ajuste institucional están afectadas por numerosos factores, que en 

muchos casos se originan en las condiciones específicas de los territorios donde las 

instituciones tienen su lugar.  

Condiciones como, las geográficas y el contexto territorial influyen 

considerablemente sobre el tipo y calidad de las instituciones. Por ello, lo que resulta 

eficiente institucionalmente en un territorio puede no resultar cuando se aplica en 

otro (Chang, 2003). El tiempo es otra dimensión fundamental en el análisis, en tanto 

que, los arreglos institucionales que pudieron ser efectivos en el pasado para 

impulsar el desarrollo regional, ya no resultan apropiados en otros tiempos. Este es 

el caso de la dimensión productiva del territorio donde el soporte del sector agrícola 

de la Provincia era la exportación a través de intermediarios, lo cual funcionó 

inicialmente para un pequeño grupo de ellos, pero luego los hizo dependientes de 

dinámicas externas a la población, tales como el funcionamiento del mercado 

nacional de frutas y el comportamiento de la demanda externa de los bienes 

producidos en la región, convirtiéndose en un lastre más que una fuente real de 

oportunidades. Aquí vemos expresada la transtemporalidad de los fenómenos, así 

como la posibilidad de modificaciones profundas de estos (Storper, 2005). 

En el mismo sentido opera la capacidad de resiliencia de las organizaciones 

sociales que después de transitar por el conflicto armado y en el marco del contexto 

Nacional veían en la aprobación de los acuerdos de paz una esperanza para el 

territorio, razón por la que en un tiempo determinado se planteó el desarrollo de 
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muchas iniciativas de desarrollo en torno al posconflicto. Sin embargo, las 

incertidumbres recientes surgidas alrededor del proceso, retoma de nuevo una 

transtemporalidad y pone nuevos retos a la Provincia, obligando a las 

organizaciones debieron replantear sus estrategias hacia otras perspectivas.  

Por lo tanto, la adaptabilidad de los diversos entornos institucionales es una 

característica esencial de las instituciones para ser eficaces, pero, así como los 

arreglos institucionales pueden adaptarse a tiempos de cambio y migrar a nuevos 

equilibrios, también pueden resultar extremadamente resistentes al cambio y, en 

determinadas circunstancias, convertirse en una fuerza que atrapa la capacidad de 

transformación.  

Otra dimensión que da cuenta del estado de desarrollo de las organizaciones 

es el número y grado de articulación existente entre las instituciones formales e 

informales. Se trata de una visión con la cual el cambio estratégico es una variable 

dependiente de múltiples factores y no un producto lineal de una decisión racional. 

Entonces, ¿qué tipo de instituciones son las que permiten realizar las 

transformaciones e impulsos que venimos señalando? Rodríguez- Pose (2013) 

dirá que son tanto las instituciones formales como las informales las que están 

llamadas a jugar un rol en estos procesos, señalando las características que deben 

comportar las instituciones en cuanto a espesor y dinamismo interno (Fukuyama, 

2000).  

En todos los casos, los autores observan procesos exitosos de desarrollo 

regional cuando hay la presencia de muchas instituciones, interacción 

interinstitucional, una cultura colectiva de representación, identificación con las 

industrias locales en la búsqueda de un propósito común, y normas y valores 

compartidos que crean un ambiente social particular (Amin y Thrift. 1995).  

Sin embargo, las apuestas de las instituciones están mediadas por el 

contexto. En la Provincia, por ejemplo, uno de los hitos que ha transformado el 

modelo productivo de la región fue el conflicto armado, por lo que el territorio 

presenta un fuerte anclaje en el modelo económico y la disputa por los recursos 

naturales que dieron origen al conflicto de la Nación. Es así como se encuentran 

reportadas 2292 víctimas en los seis municipios, fruto de procesos de violencia de 

parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y, mayoritariamente, de 

las Autodefensas Armadas de Colombia. En el territorio se evidencia una tendencia 
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a la negación y al ocultamiento de las consecuencias por parte de la población, 

que en muy pocos casos está dispuesta a hablar acerca de lo ocurrido en los 

municipios frente a estos fenómenos. 

La presencia de estos grupos en el territorio colombiano atiende a la 

necesidad orientada en su mayoría por intereses extranjeros sobre el país para la 

obtención de las materias primas y el control de las fuerzas productivas de formas 

erróneas, usando y tergiversando ideas que propugnan el cierre de las brechas de la 

desigualdad, como elementos de motivación para generar acciones de violencia 

inconcebibles a lo largo y ancho del país. Un error histórico de estos grupos 

cohonestado con el gobierno que ha costado miles de vidas, el detrimento de la 

generación de capital nacional, numerosos conflictos socio-ecológicos entre otros.  

En el caso de Boyacá, las características geográficas tuvieron una gran 

influencia en la fuerte presencia de los grupos armados en específico de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) siendo un factor de atracción para las incursiones generadas por el 

modelo productivo de la región, teniendo en cuenta factores como la ubicación 

geográfica del departamento, su altitud y geología. 

Dado que Boyacá es el acceso a cuatro departamentos: Santander, Arauca, 

Cundinamarca y Casanare, y con ello, el acceso con la frontera de Venezuela y el 

movimiento hacia el centro de país. Así mismo, su geología que permite la 

extracción de materiales de construcción, los hallazgos petroleros y la biodiversidad 

que se encuentra por su formación. 

El departamento se encuentra en la cordillera oriental, cordillera que tuvo su 

origen la era mesozoica en el periodo cretácico por lo que tiene amplias reservas de 

arcillas, arenas, lo que en la actualidad constituye fuentes importantes para las 

actividades de extracción de dichos materiales, razón por la que se encuentran 

hallazgos petroleros importantes y suelos muy fértiles diversos debido a la altitud, lo 

que permite la presencia de casi todos los pisos térmicos con ecosistemas 

estratégicos.  

Las riquezas mineras expuestas, atrajeron actores armados ilegales que 

buscaban el control del territorio para adueñarse de sus recursos, por eso se tuvo 

presencia de los grupos armados dado que la provincia de Lengupá, que tienen 

alturas desde los 1.300 msnm hasta los 2.900 msnm, tiene corredores estratégicos 
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de tránsito de narcotráfico y conexión a los departamentos del centro y del oriente 

del país. Se reporta la presencia de este grupo desde la década de los años 70 con 

varios frentes de este grupo armado (Peña & Ochoa , 2008).  

Los paramilitares llegaron al territorio desde los años 80 y se relacionaron con 

dos actividades modificaron las forma productivas de las provincias: la zona de 

manejo especial cercana a la cuenta del rio Magdalena por actividades de 

explotación petrolera, y el narcotráfico en las que el rio cumplía un papel importante 

como forma de tránsito, que ha sido considerado como el hito de incursión de este 

grupo, en el municipio de Puerto Boyacá (Misión de Observación Electoral, 2007). 

Estos actores en asocio con algunos miembros de las fuerzas militares 

despojaron a los habitantes de sus tierras para que pudieran ser usadas en la 

extracción petrolera. Situación que acentúo la presencia de estos grupos en tres 

formas de disputa: la del gobierno y la guerrilla, paramilitares y gobierno, por último, 

guerrilla y los paramilitares. Posterior al auge petrolero y al agotamiento de este 

recurso en la región, cambia el modelo de producción regresando al sector pecuario 

de forma extensiva y al agrícola en mediana proporción, pero conservando sus 

vinculos con el narcotráfico. Estas transformaciones en el modelo productivo co-

existen desde entonces en la provincia con algunas variaciones de intensidad (Peña 

& Ochoa , 2008).  

Todo esto evidencia la relación del modelo económico como incentivo a la 

disputa por el territorio, los recursos y el trabajo, así como, las transformaciones 

ecológicas que estas dinámicas han desencadenado lo que implica nuevas 

emergencias de territorialidades en la provincia de Lengupá. Estas transformaciones 

han traído consigo debilidades en los procesos de formación de conocimiento, 

investigación e innovación en el territorio, retardando la innovación en los procesos 

productivos de base territorial, tales como el desarrollo de nuevas tecnologías y 

productos, y la creación de situaciones de prosperidad, a través de la invención e 

innovación.  

El aspecto interesante que aporta esta visión a la explicación del desarrollo 

regional y su disparidad es que, si bien concede una gran importancia a la calidad y 

la capacidad de los dirigentes de las organizaciones que conforman el marco 

institucional de los territorios para incidir en los cambios, no supone que dicha 

capacidad sea totalmente intencional. Desde la inteligencia territorial, los procesos 
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descritos anteriormente se encuentran anclados a los procesos de conocimiento y 

sus formas de articulación (Nonaka & Takeuchi, 1995), que podría explicarse en 

varias fases: La primera de ellas va al conocimiento de ―lo tácito a lo tácito‖, a través 

de la socialización; la segunda, de ―lo tácito a lo explícito‖ mediante la 

externalización; la tercera, de ―lo explícito a lo explícito‖, por la combinación, y, por 

último, de ―lo explícito a lo tácito‖ por la internalización.   

En el caso de la subregión se pueden evidencian así: la primera de ellas es 

de ―lo tácito a lo tácito,‖ en donde se está ―cara a cara‖ con la fuente del mismo, es 

decir, los sentidos recogen las experiencias y las habilidades técnicas o los 

modelos mentales que son compartidos. Dichos aprendizajes pueden ser 

adquiridos incluso sin el uso del lenguaje, sino a través de la observación, la 

imitación, la práctica y la experiencia (Nonakay Takeuchi, 1995). En Lengupá esto es 

evidente en las técnicas de producción de las pitahayas, en donde se usan 

montículos de rocas para que la planta crezca en las mejores condiciones, práctica 

que ha sido ampliamente difundida a partir de la socialización; también se hace 

evidente en las formas de control de agentes patógenos que afectan a sus cultivos, 

ya que implican un conocimiento acumulado sobre lo práctico. 

En la segunda fase denominada de ―lo tácito a lo explícito‖, el conocimiento se 

conceptualiza y cualifica articulando el tácito con lo explícito; el mecanismo de 

externalización se desencadena al ponerse el conocimiento en diálogo, 

reflexión y puesta en común, mediante ―metáforas, analogías, conceptos, hipótesis 

o modelos‖ (Nonaka& Takeuchi1995., p. 64). En Lengupá esta fase se puede 

evidenciar en los ejercicios de deliberación, como la jornada en planeación 

participativa en donde, por medio de la metáfora de la ―mesa‖ planteada por 

Bozzano (2012), se anclan al territorio las discusiones de la participación de los 

actores en el mismo  

La tercera fase, de ―lo explícito a lo tácito‖, se da a través de la 

interiorización que se sustenta en el aprender haciendo y enseñar 

demostrando, por medio de expresiones en su mayoría escritas o audiovisuales, 

que hacen la transferencia y divulgación del conocimiento, lo que permite la vivencia 

y experiencia indirecta. En la subregión, por ejemplo, se construyó un trabajo técnico 

de parte la Universidad del Rosario sobre los ecosistemas estratégicos de la 
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Provincia, en donde se incluyeron descripciones de los ecosistemas, inventarios de 

especies y actividades productivas  

 

4. Consideraciones Finales 

Los avances y reflexiones en cualquier área de estudio debe ser producto de 

la investigación aplicada, condición que cumple el estudio de caso en mención ya 

que se logra identificar un problema para explorar que emerge de la práctica en el 

aspecto metodológico y sus alcances específicamente. Esto nos ha llevado al uso de 

la Inteligencia Territorial, en el marco de los conceptos de espacio geográfico, 

territorio y tiempo desde la perspectiva de fenómenos dinámicos, e incorporar otros 

enfoques tales como las dinámicas de las organizaciones, procesos de conocimiento 

y crecimiento local para la autodeterminación y bienestar del territorio a largo plazo. 

La dinámica productiva como actividad sustento de los territorios cobra una 

importancia fundamental. Las recuperaciones de dichas interacciones deben estar 

sostenidas por fuertes arreglos entre los diferentes actores a través de las 

organizaciones de tal forma, que los habitantes generen fuertes estructuras de redes 

de apoyo que permitan mantener el tejido social. 

Para construir producción y distribución de la riqueza en un territorio, esta 

debe trabajar en mayores niveles de independencia frente a necesidades e intereses 

externos por lo que, se debe impulsar un pilar en el crecimiento local a partir de la 

búsqueda de nuevos mercados con condiciones auto determinadas y que estén 

ancladas a procesos de toma de decisiones con suficiente información. 

Los procesos de creación de conocimiento anclado en el territorio, mantiene 

dinámicas poblacionales que permiten el sostenimiento del mismo, por lo que la 

transferencia de conocimiento tanto institucionalizados como horizontales entre 

actores y productores, resulta un factor clave. 
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RESUMO 

Os conhecimentos proporcionados pela ciência geomorfológica têm fornecido materiais para 
compreender as dinâmicas entre os processos naturais e sociais que agem sobre o relevo, 
portanto, processos endógenos e exógenos. A partir da cartografia geomorfológica 
analisamos as dinâmicas de formação das morfologias mapeadas, conforme a escala, bem 
como, na identificação dos compartimentos do relevo (vertentes, topos e fundos de vales), 
nos permitindo o diagnósticos e prognósticos nas áreas urbanas e rurais, com base na 
ocupação do relevo pela sociedade. Nesse sentido, a pesquisa propõe elaborar o mapa 
geomorfológico do município de Mirante do Paranapanema-SP, tendo em vista a falta de 
documentos cartográficos na escala do planejamento urbano e rural (1:25.000) que 
envolvesse as principais características geomorfológicas presentes no município em 
questão. Para sua elaboração foram feitas as seguintes etapas: levantamento bibliográfico; 
coleta das coordenadas dos pontos em campo, elaboração dos mapas básicos e mapa 
síntese realizados nos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), por fim, trabalhos de 
campo na área de estudo. Utilizou-se da técnica de restituição-3D através das imagens 
ALOS/PRISM, da técnica de sistema anaglifo desenvolvidos em conjunto com professores 
do Departamento de Cartografia da UNESP- FCT. Os resultados obtidos foram: a 
caracterização do relevo mais compatível com a realidade; identificação de três 
compartimentos geomorfológicos constituídos por dois padrões de morfologias de topos de 
colinas, associados a feições dos canais fluviais, divisores de água, cabeceiras de 
drenagens em anfiteatro, colos topográficos, planícies em berço e em V; identificação das 
manchas de Latossolos, Argissolos e Gleissolos. Portanto, espera-se que a pesquisa sirva 
como modelo de técnica cartográfica para a representação das formas de relevo, 
metodologia com aplicabilidade em outras áreas e municípios, contribuindo para futuras 
pesquisas acadêmicas interdisciplinares com ênfase no planejamento socioambiental, seja 
para administração pública, privada e/ou comunidade em geral. 
Palavras-chaves: Geomorfologia, Mapeamento, Estereoscopia 3D, Planejamento 

socioambiental. 

 

RESUMEN 

Los conocimientos proporcionados por la ciencia geomorfológica han previsto materiales 
para comprender las dinámicas entre los procesos naturales y sociales que actúan sobre el 
relieve, por lo tanto, procesos endógenos y exógenos. A partir de la cartografía 
geomorfológica analizamos las dinámicas de formación de las morfologías mapeadas, 
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según la escala, así como, en la identificación de los compartimentos del relieve (vertientes, 
topos y fondos de valles), permitiendo el diagnóstico y los pronósticos en las áreas urbanas 
y rurales, con base en la ocupación del relieve por la sociedad. En este sentido, la 
investigación propone elaborar el mapa geomorfológico del municipio de Mirante do 
Paranapanema-SP, teniendo en vista la falta de documentos cartográficos en la escala de la 
planificación urbana y rural (1: 25.000) que involucra las principales características 
geomorfológicas presentes en el municipio en cuestión. Para su elaboración se realizaron 
las siguientes etapas: levantamiento bibliográfico; recolección de las coordenadas de los 
puntos en el campo, elaboración de los mapas básicos y mapa síntesis realizadas en los 
Sistemas de Información Geográfica (SIGs), por fin trabajos de campo en el área de estudio. 
Se utilizó de la técnica de restitución-3D a través de las imágenes ALOS / PRISM, de la 
técnica de sistema anaglifo desarrollados en conjunto con profesores del Departamento de 
Cartografía de la UNESP-FCT. Los resultados obtenidos fueron: la caracterización del 
relieve más compatible con la realidad; La identificación de tres compartimentos 
geomorfológicos constituidos por dos patrones de morfologías de topos de colinas, 
asociados a las características de los canales fluviales, divisores de agua, cabeceras de 
drenajes en anfiteatro, colos topográficos, llanuras en cuna y en V; identificación de las 
manchas de Latossolos, Argissolos y Gleissolos. Por lo tanto, se espera que la investigación 
sirva como modelo de técnica cartográfica para la representación de las formas de relieve, 
metodología con aplicabilidad en otras áreas y municipios, contribuyendo a futuras 
investigaciones académicas interdisciplinarias, en un enfoque en la planificación 
socioambiental, tanto para administración pública, privada y/o comunidad en general. 
Palabras claves: Geomorfología, Cartografía, Estereoscopia 3D, Planificación 

socioambiental. 

 

1. Introdução 

Os conhecimentos proporcionados pela geomorfologia têm fornecido 

materiais para a compreensão das dinâmicas entre os processos naturais e sociais 

que agem sobre o relevo. Entre os inúmeros métodos desenvolvidos a cartografia 

geomorfológica é uma vertente que muito se destaca, uma vez que possibilita a 

compreensão das dinâmicas de formação das morfologias mapeadas, identifica os 

diferentes compartimentos do relevo (vertentes, topos e fundo de vales) ocupados 

pela sociedade, e viabiliza estudos de diagnósticos e prognósticos em áreas 

urbanas e rurais. 

Neste contexto, é importante ressaltar que ainda hoje ocorrem ocupações 

inadequadas das formas do relevo pelos agentes sociais, públicos e privados, os 

quais muitas vezes negligenciam as características do meio físico, desencadeando e 

ou acelerando problemas ambientais que atingem a fauna e flora, bem como, 

territórios e as populações. Logo, pode-se afirmar que tem sido cada vez mais 

frequente os diagnósticos de intensos processos erosivos, falta de cobertura vegetal 

(área de proteção ambiental) nas margens dos cursos d‘água, em cabeceiras de 
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drenagens com nascentes, o que resulta também em assoreamento dos corpos 

hídricos. 

Daí a importância da cartografia geomorfológica, pois expressa a síntese da 

dinâmica socioambiental, podendo ser composta por elementos como: morfometria 

(altimetria); morfografia (formas de vertentes e interflúvio); morfogênese (terraços e 

planícies) e morfocronologia (paleoformas). O mapa torna-se parte fundamental do 

processo de investigação por ser ferramenta capaz de auxiliar na caracterização das 

formas do relevo; na identificação dos compartimentos (vertentes, topos e fundos de 

vales); e na compreensão dos aspectos históricos de uso e ocupação da superfície 

terrestre. 

Tal ferramenta é subutilizada no Brasil. No Pontal do Paranapanema/SP a 

maioria dos municípios é representado apenas pelos mapas geomorfológicos do IPT 

(1981) na escala 1:1.000.000 e de Ross e Moroz (1997) na escala de 1:500.000, ou 

seja, mapas de pequenas escalas que não possibilitam sanar problemáticas 

municipais e/ou local. 

Definiu-se assim, o município de Mirante do Paranapanema – SP como 

recorte espacial da pesquisa, uma vez que este se inclui entre os municípios que 

carecem de estudos no âmbito do planejamento socioambiental local/regional. 

Visando suprir tal falta realizou-se nesta pesquisa a produção de conjunto de mapas 

básicos (hipsometria, curvatura do relevo e declividade) na escala de 1:25.000 

(grande escala), que permitiu a representação do relevo e suas peculiaridades de 

forma que se mostraram mais próximas da realidade, comprovadas através dos 

trabalhos de campo, o que possibilitou, sobretudo, a produção de informações 

necessárias para a elaboração da ferramenta principal, o mapa geomorfológico. 

Portanto, a contribuição da pesquisa vai para as áreas de planejamento 

urbano e rural de interesses do setor público ou privado, como material cartográfico 

e ferramenta auxiliar de análise e síntese, ao passo que poderá subsidiar futuras 

pesquisas acadêmicas relacionadas ao planejamento socioambiental, mapeamento 

e geomorfologia. 

Localizado no extremo oeste paulista, o município de Mirante do 

Paranapanema – SP tem uma área territorial de 1.238,931 km², faz divisa com os 

municípios: Marabá Paulista; Santo Anastácio e Presidente Bernardes ao Norte; 
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Estado do Paraná e Rio Paranapanema ao Sul; Sandrovalina a Leste; e Teodoro 

Sampaio a Oeste (Figura 01). 
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Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo 

2. Metodologia e Materiais 

O mapa hispsométrico e de declividade foram elaborados com base na 

imagem SRTM39 em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica) mais 

especificamente no software livre Projeto Quantum GIS®40, que tem a resolução 

espacial de 30 metros. Para representar tais informações extrai-se da imagem 

SRTM as curvas de nível inserindo-as com transparência ao fundo e inclui-se 

também os pontos cotados, além do gradiente de cores que vai do mais claro (baixa 

altitude) ao mais escuro (altitude elevada). Já para declividade é feito a classificação 

dos níveis de declividade gerada no SIG, posteriormente uma reclassificação com 

base na metodologia estabelecida por Cunha et al (2003) expressa por porcentagem 

e cores. 

A partir dos dados disponíveis no TOPODATA – Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil (INPE) adquiriu-se os dados de curvatura vertical 

representados por 3 classes – côncava; convexa e retilínea, diferenciados por cores. 

Após a produção dos mapas básicos (hipsométrico; declividade e curvatura) 

avançou-se para a elaboração da principal ferramenta para a compreensão da 

morfodinâmica, ou seja, o mapa geomorfológico. Para a elaboração deste fez-se 

necessário a imagem de satélite ALOS/PRISM41 com resolução espacial de 10 

metros; além disso, a imagem também permite a estereoscopia. Dessa forma 

aplicou-se a técnica de estereoscopia digital por meio do sistema anaglifo42, com 

computador e óculos 3-D, processo de interpretação das imagens (Figura 2). 

                                                           
39 SRTM – Shuttle Radar Topography Mission, teve a missão de elaborar um Modelo Digital de Elevação (MDE) 
40 Quantum GIS® versão 2.16 Software livre desenvolvido por comunidade voluntária 
41 ALOS/PRISM Imagem de satélite Japonês, a imagem ALOS/PRISM foi disponibilizada pelo Grupo de Pesquisa GADIS 
(Sistema Integrado de Dados para Estudos de Bacias Hidrográficas), o id da imagem - ALOS/PRISM ALPSMN072424050 no 
município de Mirante do Paranapanema – SP. 
42 Sistema Anaglifo foi aplicada no programa Prushbroom – software desenvolvido pelo professor Dr. Júlio Kiyoshi Hasegawa 
do departamento de cartografia da FCT/UNESP campus de Presidente Prudente. 
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Figura 2- Técnica de Estereoscopia 3D e aplicação do Sistema Anaglifo 

A caracterização do mapa geomorfológico foi realizada com base nos dois 

primeiros níveis de abordagem propostos por Ab‘Sáber (1969): Compartimentação 

Topográfica e Estrutura Superficial da Paisagem. Em relação aos procedimentos as 

referências são Cailleux e Tricart (1956) e Ross (1992), os quais entendem como a 

6ª unidade taxonômica com unidade de superfície de 10-2 e 4º, 5º e 6º táxon. 

A elaboração das convenções e legendas foi constituída com base nos 

trabalhos de Nunes (2002 e 2006), bem como de Pedro Miyazaki (2014) e Fushimi 

(2016). Estão representadas as informações morfométrica: curvas de nível e pontos 

cotados; morfográfica, formas dos compartimentos: topos das colinas; vertentes: 

côncavas, convexas e retilíneas; feição de caimento topográfico; divisores de água; 

cabeceira de drenagem; colo topográfico; e pontos de erosão identificadas através 

da estereoscopia digital e nos trabalhos de campo, diferenciados por cores e 

símbolos. 

Os trabalhos de campo foram feitos com o objetivo de realizar o levantamento 

das coordenadas geográficas (latitude, longitude e altitude) para o 

georreferenciamento da imagem ALOS/PRISM, conforme a Figura 3, além de pontos 

de observação e controle para verificar e atualizar as informações mapeadas, 

durante os trabalhos de campo foi possível identificar os processos erosivos lineares 

previamente constatados na estereoscopia 3D na imagem ALOS/PRISM e do 

Google Earth® também utilizada a fim do planejamento pré-campo. 
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Figura 3 – Trabalho de campo: levantamento das coordenas geográficas 

3. Resultados da Pesquisa 

Mirante do Paranapanema – SP está localizada na unidade morfoestrutural: 

Bacia Sedimentar do Paraná, na quinta unidade morfoescultural: Planalto Ocidental 

Paulista, com formas de relevo denudacionais de colinas amplas e baixas de topos 

convexos e de topos tabulares planos. 

Geologicamente é formada por rochas sedimentares e ígneas da idade 

Cenozóica: Formação Serra Geral oriunda dos sedimentos Aluvionares-Qa do Grupo 

São Bento; e pelas rochas da idade Mesozóica: Grupo Bauru, predominantemente 

da formação Adamantina caracterizada por arenitos finos e muito finos; e pela 

formação Caiuá que são arenitos finos a médios. 

Pedologicamente os Latossolos Vermelhos-Amarelos (LV) e Argissolos 

Vermelhos-Amarelos (PVA) e alguns pontos de Gleissolos Háplicos (GX) conforme 

aponta Oliveira (1999), são solos resultantes dos processos pedogenéticos oriundos 

das rochas areníticas do Grupo Bauru e dos depósitos Quaternários. 

Os LATOSSOLOS são solos constituídos por material mineral, apresentam 

horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro 

de 200 cm da superfície do solo ou dentro de 300cm se o horizonte A apresentar 

mais de 150 cm de espessura (EMBRAPA, 1999). 
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Os ARGISSOLOS em geral são susceptíveis à erosão, por compor gradiente 

textural entre os horizontes A, E e B (LOMBARDI NETO et al., 1991, citados por 

OLIVEIRA et al., 1999), são em sua maioria solos muito profundos (> 200 cm de 

profundidade), apresentam cimentação calcária, e estão associados aos relevos 

suavemente ondulados. 

Por fim, os GLEISSOLOS estão associados a relevos de várzea, é constante 

o encharcamento de água no solo, portanto mal drenados ocasionando acúmulo de 

matéria orgânica e/ou processo de gleização, que consiste na redução do óxido de 

ferro durante o seu desenvolvimento. Este tipo de solo é totalmente impróprio para 

aterro sanitário em virtude de sua inexpressiva zona de aeração e extremo 

favorecimento de contaminação do aquífero freático (OLIVEIRA, 1999: 43). 

O mapa hipsométrico (Figura 4) apresenta as características morfométricas 

da área de estudo; logo, é possível verificar que as altitudes variam de 260 metros 

(ponto mais baixo) situados nos fundos de vales, ou seja nos cursos d‘água, à 

pontos mais elevados localizados nos topos das colinas onde estão os divisores de 

água com altitude média de 440 metros (verifica-se na legenda do mapa a seguir). 
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Figura 04 – Mapa de hipsometria da área de estudo 

O mapa de curvatura da superfície (Figura 5) evidencia as formas retilíneas 

do relevo que são predominantes na área, ao passo que as formas côncavas 

concentradoras de fluxos são encontradas nos fundos de vales, enquanto que as 

formas convexas são dispersadoras e estão presentes nos topos das colinas e 

cabeceiras de drenagens. 

 

Figura 5 - Mapa de curvatura da superfície na área de estudo 

 

A declividade (Figura 6) da área de estudo não tem grande variação ou 

amplitude. Predominam declividades de 0% a 10%, destacando-se alguns pontos de 

maior declividade >20% no entorno das cabeceiras. Nota-se, portanto, uma 

coerência nos padrões apresentados nesses três mapas. 
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Figura 6 - Mapa de declividade da área de estudo 

O mapa geomorfológico (Figura 7) torna-se um mapa síntese, pois nele é 

possível interpretar a topografia (morfometria) até as diferentes formas do relevo 

(morfografia), bem como as delimitações dessas feições. 

Neste sentido Nishizima (2017)43 apresenta os três compartimentos identificados 

no recorte espacial: 

No mapa geomorfológico foram identificados três compartimentos: 

1. Topos suavemente ondulados das colinas convexizadas com a 

presença de solos desenvolvidos (associação Latossolos 

Vermelhos); 

2. Domínio das vertentes côncavas, convexas e retilíneas com a 

ocorrência de solos rasos a desenvolvidos, sendo os solos rasos 

associados aos Neossolos Regolíticos e os solos desenvolvidos 

associados aos Argissolos Vermelhos. 

3. Planícies aluviais e alveolares com o predomínio dos solos 

hidromórficos, principalmente os Planossolos e os Gleissolos, sendo 

frequente também a presença de materiais sedimentares e 

manufaturados de origem tecnogênica. (NISHIZIMA, p. 57, 2017) 

                                                           
43 Nishzima (2017) o trabalho completo se encontra no catálogo da FCT/UNESP site: https://www.athena.biblioteca.unesp.br/F?RN=350036424 Trabalho de conclusão de 

curso (TCC) bacharel em Geografia. 

https://www.athena.biblioteca.unesp.br/F?RN=350036424
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Figura 7 - Mapa geomorfológico do município de Mirante do Paranapanema/SP 

 

Ao analisar os mapas, sobretudo o geomorfológico, foram identificados dois 

padrões de compartimentos de relevos em relação aos tipos de colinas e vertentes. 

 O setor sul, próximo ao rio Paranapanema e divisa com o estado do Paraná, é 

caracterizado por colinas de topos amplos e suavemente ondulados, 

associados a vertentes amplas e retilíneas com aspectos de caimento 

topográfico, declividade de 5 a 10%, padrão de drenagem esparsa com 

amplas dimensões interfluviais, planícies aluviais com mordologias de fundos 

de vales chatos; substrato geológico de rochas sedimentar muito friável da 

formação Caiuá-kc (Grupo Bauru), solos profundos do tipo Latossolos. 

 O setor norte, colinas baixas, topos estreitos e aguçados predominantemente 

de declividade acima de 20% e vertentes convexas e côncavas nas cabeceiras 

de drenagem em anfiteatro, consequentemente drenagem média com padrões 
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dendríticos, dimensão interfluvial menor com morfologia de fundo de vale 

encaixado em V. Substrato geológico de rochas sedimentares menos friáveis 

da formação Adamantina-Ka (Grupo Bauru), formou Latossolos e Argissolos. 

 

4. Considerações Finais 

 

A principal contribuição desta pesquisa consistiu na elaboração do ―Mapa 

geomorfológico do setor centro-sul do município de Mirante do Paranapanema – SP‖ 

enquanto ferramenta para o planejamento socioambiental. Para tanto, realizou-se 

uma análise dos compartimentos topográficos e da estrutura superficial da 

paisagem, buscando identificar a dinâmica de formação das morfologias mapeadas, 

bem como os usos da terra nos diferentes compartimentos de relevo por meio dos 

trabalhos de campo. 

O processo de elaboração dos mapas básicos foi fundamental para a 

construção do mapa síntese, o mapa geomorfológico. Nele foram feitas as extrações 

das feições a partir das imagens ALOS/PRISM, que permitiram a estereoscopia 

digital através do uso do computador, óculos 3D e o sistema anaglifo manipulado no 

software Proshbroom e desenvolvido no SIG QGIS®. 

Foram identificados três compartimentos geomorfológicos constituídos por 

dois padrões de morfologias de topos de colinas. Associados a eles, delimitou-se 

feições dos canais fluviais, divisores d‘água, cabeceiras de drenagens em anfiteatro, 

colos topográficos, planícies em berço e em V; por fim, foram realizados trabalhos de 

campos para as coletas das coordenadas, pontos de controle/observação e 

identificação das manchas de Latossolos, Argissolos e Gleissolos. 

Espera-se que a pesquisa sirva como modelo de técnica cartográfica para a 

representação das formas de relevo, metodologia com aplicabilidade em outras 

áreas e municípios do país, destacando o uso do programa Pushbroom como uma 

nova ferramenta tecnológica para a extração dos compartimentos de relevo e 

feições, assim como o Quantum GIS® que é um software SIG livre com atualizações 

frequentes e de grande potencial geotecnológico. 
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RESUMO 

A demanda global por energia é crescente e uma alternativa, que vem se mostrando promissora e 
controversa, é a explotação do gás de folhelho em bacias sedimentares por meio do fraturamento 
hidráulico. Por isso, este trabalho tem por objetivo analisar os impactos socioambientais decorrentes 
da explotação do gás de folhelho e, neste contexto, refletir sobre as dinâmicas de atuação dos 
sujeitos sociais, do poder econômico e dos Estados nos territórios. Para tanto, recorreu-se a 
consultas em periódicos, teses, dissertações e demais referências que analisam a questão nos EUA e 
Argentina, países que já extraem esse recurso energético, bem como no Brasil, em virtude da 12ª. 
Rodada de Licitações de Petróleo e Gás, promovida pela Agência Nacional do Petróleo, em 2013, 
que abriu a possibilidade da explotação do gás de folhelho no país. A pesquisa verticaliza a análise e 
expõe os efeitos da licitação no Pontal do Paranapanema, estado de São Paulo, Bacia do Paraná, 
que teve cinco blocos leiloados, o que gerou apreensão e a suspensão de seus efeitos pela Justiça 
Federal de Presidente Prudente. Alterações nas paisagens geográficas, conflitos com populações 
tradicionais, desarticulação de sistemas produtivos locais, grande demanda de água, disposição e 
tratamento dos rejeitos, são alguns dos impactos socioambientais materializados nos EUA e 
Argentina, e cujos efeitos podem se replicar no Brasil, uma vez que há carência de estudos técnicos 
das bacias sedimentares, além da falta de diálogo com a sociedade, evidenciando, portanto, que os 
interesses do poder econômico e do Estado agem em detrimento da diversidade natural, histórica e 
cultural dos territórios. 

Palavras-chave: Fraturamento hidráulico; Gás de folhelho; Impactos socioambientais; 

Territórios. 

 

RESUMEN 

La demanda global por energía es creciente y una alternativa, que se está mostrando 

prometedora y controvertida, es la explotación del gas de lutita en cuencas sedimentarias 

por medio de la fractura hidráulica. Por eso, este trabajo tiene por objetivo analizar los 

impactos socioambientales derivados de la explotación del gas de lutita y, en este contexto, 

reflexionar sobre las dinámicas de actuación de los sujetos sociales, del poder económico y 

de los Estados en los territorios. Para ello, se recurrió a consultas en periódicos, tesis, 

disertaciones y demás referencias que analizan la cuestión en EE.UU. y Argentina, países 

que ya extraen ese recurso energético, así como en Brasil, en virtud de la 12ª. Ronda de 

Licitaciones de Petróleo y Gas, promovida por la Agencia Nacional del Petróleo, en 2013, 

que abrió la posibilidad de la explotación del gas de lutita en el país. La investigación 

verticaliza el análisis y expone los efectos de la licitación en el Pontal del Paranapanema, 

estado de São Paulo, Cuenca del Paraná, que tuvo cinco bloques subastados, lo que 

generó aprehensión y la suspensión de sus efectos por la Justicia Federal de Presidente 

Prudente. Los cambios en los paisajes geográficos, conflictos con poblaciones tradicionales, 

desarticulación de sistemas productivos locales, gran demanda de agua, disposición y 
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tratamiento de los desechos, son algunos de los impactos socioambientales materializados 

en EE.UU. y Argentina, y cuyos efectos pueden replicarse en Brasil, ya que hay carencia de 

estudios técnicos de las cuencas sedimentarias, además de la falta de diálogo con la 

sociedad, evidenciando, por lo tanto, que los intereses del poder económico y del Estado 

actúan en detrimento de la diversidad natural, histórica y cultural de los territorios. 

Palabras clave: Fractura Hidráulica; Gas de lutita; Impactos socioambientales; Territorios. 

 

1. Introdução 
 

 A humanidade, em seu caminhar evolutivo, se constituiu como a maior agente 

de transformação da natureza. Sua escala de atuação é muito vasta e atinge desde 

camadas relativamente profundas da litosfera até a estratosfera; ―É nesse intervalo 

estreito de 30 a 40 km o palco onde as sociedades humanas se organizam, se 

reproduzem e promovem grandes mudanças na natureza‖ (ROSS, 2009, p. 15).  

 A Revolução Industrial, em meados do século XVIII, marca o limiar de uma 

lógica de exploração da natureza voltada para a maximização da produção de bens 

de consumo. Neste contexto, a crescente demanda por energia é dimensão 

fundamental de análise para se compreender as dinâmicas do sistema produtivo e, 

por conseguinte, as contradições da relação Sociedade-Natureza. 

 Hoje, a matriz energética global é predominantemente de origem fóssil. A 

despeito da emergência de matrizes consideradas limpas e com grande potencial de 

crescimento, ainda se destacam os investimentos e ações dos Estados e das 

grandes empresas para viabilizar a exploração de recursos fósseis. Uma alternativa, 

que vem se mostrando muito promissora e controversa, é a explotação do gás de 

folhelho em bacias sedimentares por meio do fraturamento hidráulico.  

 Países como EUA, maior produtor mundial, e Argentina, com produção ainda 

modesta, enfrentam movimentos contrários ao gás de folhelho, em virtude das 

alterações nas paisagens e impactos (potenciais e efetivos) aos aquíferos, solos e 

cursos d‘água, além da desarticulação do modo de vida de populações tradicionais e 

produtores rurais. No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), por meio da 12ª. Rodada de Licitações de Petróleo e Gás 

(2013), abriu a possibilidade de exploração do gás de folhelho.  

 Por isso, esta pesquisa analisou os impactos socioambientais da explotação 

desse recurso energético, já materializados em países como EUA e Argentina, bem 
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como os efeitos da 12ª. Rodada de Licitações no Brasil, com destaque para o Pontal 

do Paranapanema, estado de São Paulo, Bacia do Paraná, que teve cinco blocos 

leiloados. Neste contexto, buscou-se refletir sobre as dinâmicas de atuação dos 

sujeitos sociais, do poder econômico e dos Estados nos territórios. 

 
 
 

2. Metodologia e materiais 

 Para a realização da pesquisa, foi de fundamental importância a consulta em 

periódicos, teses, dissertações e demais referências que analisam a questão da 

explotação do gás de folhelho nos EUA e Argentina, além daqueles que projetam os 

impactos potenciais no Brasil após a 12ª. Rodada de Licitações de Petróleo e Gás 

(2013); recorreu-se, ainda, a sítios virtuais de notícias, além de sentenças judiciais 

que anularam a licitação na Bacia do Paraná, o que permitiu a compreensão dos 

múltiplos interesses e contradições envolvidos nesse processo.  

 

3. Resultados da pesquisa 
 

3.1 Impactos socioambientais da explotação do gás de folhelho nos EUA e Argentina 

  

 Os EUA, como maior consumidor de recursos naturais do planeta, sempre foi 

dependente do petróleo advindo de outras regiões, notadamente do Oriente Médio. 

A instabilidade geopolítica da região, aliada às variações da produção e do preço do 

petróleo, sempre preocuparam o governo estadunidense e suas grandes 

corporações; daí a necessidade de investir em outras matrizes energéticas e, assim, 

reduzir a dependência externa. Por isso, os investimentos em pesquisa para a 

explotação do gás de folhelho por meio do fraturamento hidráulico, que resulta de 

pesquisas mais consistentes a partir da década de 1970 (RIBEIRO, 2014).  

 O gás de folhelho é um recurso energético não convencional, pois não está 

associando à ocorrência de petróleo e demanda uma técnica específica de extração: 

o fraturamento hidráulico. O gás, constituído majoritariamente de metado, resulta da 

decomposição da matéria orgânica acumulada em rochas sedimentares que, por sua 

vez, são formadas a partir da deposição de argila de origem marinha ou lagunar, 

cuja pressão ao longo do tempo geológico produziu uma rocha parecida a um 

acúmulo de folhas, os folhelhos (RIBEIRO, 2014). Segundo Hirata (2014) estas 
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rochas apresentam baixa permebilidade; por isso, o gás aprisionado em seu interior 

exige a adaptação e a criação de novas técnicas de perfuração de poços, chamadas 

de ―extração não convencional de gás (ENCG)44: 

[...] enquanto nas explotações tradicionais de gás, este é extraído de 

poços espacialmente bem definidos, em reservatórios de gás bem 

localizados, em rochas permeáveis, as ENCGs são desenvolvidas 

em camadas de rochas (geralmente horizontais ou sub-horizontais) 

de baixa permeabilidade e distribuídas em grandes áreas. Estas 

características fazem com que a extração de gás ocorra pelo 

aumento da permeabilidade da rocha, induzido pelo fraturamento 

hidráulico, e pela construção de poços horizontais de grande 

extensão, acompanhando a camada produtora, geralmente de pouca 

espessura. O poço para a ENCG consiste de um furo vertical de 

centenas a milhares metros (geralmente maior que 2 km) que ao 

atingir a camada portadora de gás, se ramifica em até 20 outros 

poços horizontais normalmente de até um quilômetro de extensão. 

Nesses poços horizontais há seções perfuradas no tubo de 

revestimento por onde fluidos a alta pressão são injetados, 

provocando o fraturamento da rocha de baixa permeabilidade 

(HIRATA, 2014, p. 1). 

 
 O fluído utilizado no fraturamento (FIGURA 1) é uma mistura de vários 

componentes, muitos deles não divulgados pelos agentes que exploram os poços. 

Hirata (2014) elenca alguns: água, gases, espuma, emulsificantes e propantes, que 

são um tipo de areia específica para manter as fraturas abertas; além de ácidos, 

ajustadores de viscosidade, polímeros, inseticidas, sulfactantes e (des)floculadores.  

 

                                                           
44

 Extraction of Non-Conventional Gas (ENCG), sigla em inglês (HIRATA, 2014). 
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Figura 1- Explotação de gás convencional e não convencional. Fonte: Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas de São Paulo. Disponível em: <http://www.ipt.br/noticia/616.htm>. Acesso em: 

01 fev. 2018.  

 

   Holanda (2017) aponta que o fraturamento hidráulico é utilizado tanto em 

reservas convencionais como não convencionais. Porém, na segunda a quantidade 

de água utilizada é muito maior, assim como o número de poços perfurados, o que 

evidencia a complexidade técnica e operacional do processo. Isto, aliado às 

especificidades geológicas das bacias sedimentares e das dinâmicas das 

populações nos territórios, tem gerado debates e conflitos quanto aos 

empreendimentos já instalados em alguns países e naqueles com grandes reservas 

estimadas, como é o caso do Brasil. Rocha (2016) afirma que cada reserva com 

potencial econômico apresenta particularidades exploratórias, o que demanda 

procedimentos técnicos e operacionais adaptados a cada circunstância. 

 Os riscos associados ao fraturamento hidráulico fizeram com que vários países 

europeus, além de cidades dos EUA e Canadá, decretassem moratórias temporárias 

à utilização dessa técnica; já França, Bulgária, República Checa e Irlanda 

decretaram sua proibição (HOLANDA, 2017).  

  Na patagônia Argentina, província de Neuquén, onde a explotação do gás de 

folhelho acontece há alguns anos, impactos socioambientais e conflitos já foram 

sentidos. Ameaças às terras indígenas e às áreas de cultivos de frutas para 
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exportação são exemplos das disputas e dos interesses divergentes nos territórios. 

Foram verificados, ainda, vazamentos e acidentes, como a perda de pastilhas 

radioativas em poços, além da impossibilidade da prática da agropecuária, 

obrigando sua remoção para outras áreas. A ausência de consultas públicas e 

estudos de impacto ambiental são questões que também têm provocado conflitos, 

segundo o Observatório Petrolero Sur (OPSur, 2017). 

 Vidic et al. (2013), da Universidade da Pensilvânia, fazem uma análise ponderada 

da explotação do gás de folhelho, no estado da Pensilvânia (EUA). Avaliam que já 

foram perfurados centenas de milhares de poços, mas em apenas um deles houve 

registro de contaminação de águas subterrâneas, sendo as demais ocorrências 

(explosão de poços e vazamentos de fluidos) mitigadas rapidamente. Porém, 

reconhecem que ainda há limitações (orçamentárias) para a realização de pesquisas 

mais aprofundadas sobre esse tema tão sensível; além disso, apontam como 

grandes desafios para o fraturamento hidráulico a grande demanda de água, bem 

como a correta destinação dos rejeitos contaminados após o fraturamento. 

  Já Araújo (2016) aponta que, nos EUA, têm ocorrido impactos em superfície, 

notadamente relacionados ao vazamento de rejeitos das lagoas de disposição; 

considera, porém, que impactos relativos à qualidade do ar e em subsuperfície são 

mais difíceis de identificar, uma vez que faltam estudos e condições técnicas que 

permitam mensurar possíveis problemas.  Além disso, a autora pondera que outros 

recursos energéticos, como os biocombustíveis, por exemplo, exigem volume mais 

expressivo de água do que o gás de folhelho. 

  No que se refere à regulação do gás não convencional naquele país, avalia 

que ocorreu em concomitância com o aumento exponencial da explotação a partir de 

2005. Porém, ressalva que as agências reguladoras têm sentido dificuldades para 

fazer com que a legislação vigente seja seguida de forma efetiva, em virtude de 

dificuldades orçamentárias e da insuficiência de equipes de fiscalização. Além disso, 

as violações ambientais identificadas nas áreas de explotação não são punidas 

imediatamente, e na maior parte dos casos não o são em nenhum momento; há todo 

um esforço para garantir que os operadores dos poços retifiquem as violações e se 

adéquem às leis, mas sem punições (ARAÚJO, 2016).  

  Esta situação é grave, pois fica patente que os interesses mercadológicos 

sobrepujam os interesses das populações e do meio ambiente, sendo o poder 
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estatal conivente e estimulador dessa forma irracional de exploração dos recursos 

naturais, o que pode gerar impactos negativos para aqueles que são diretamente 

atingidos por tais empreendimentos. No Brasil, se somam casos de desrespeito às 

legislações nos setores energético e mineral. Assim, os prognósticos são 

desfavoráveis para a efetivação da explotação do gás de folhelho no país. 

  Narahara e Terra (2017) salientam que essa atividade econômica altera de 

forma irreversível a paisagem e compromete grandes extensões dos territórios, uma 

vez que muitos poços devem ser construídos para permitir sua viabilidade 

econômica, já que são exauridos em poucos anos, além das extensas áreas para a 

construção de piscinas de deposição de rejeitos, construção de estradas e o 

consequente aumento do tráfego de veículos que transportam equipamentos. Neste 

contexto, ocorre o aumento substancial da população das cidades próximas às 

áreas de explotação, como ocorreu nos EUA e Argentina, o que gerou problemas 

associados: aumento da criminalidade, pressão por serviços públicos, aumento dos 

aluguéis, prostituição, aumento do número de sem-teto, etc (HARAHARA; TERRA, 

2017). 

 
3.2 Efeitos da 12ª. Rodada de Licitações de Petróleo e Gás no Pontal do 

Paranapanema/SP 

 

  No Brasil, a ANP realizou, em novembro de 2013, a 12ª. Rodada de 

Licitações de Petróleo e Gás, que teve por objetivo a outorga de contratos de 

concessão para a exploração e produção de recursos energéticos convencionais e 

não convencionais em 240 blocos com risco exploratório, em sete setores das 

seguintes bacias sedimentares: Acre-Madre de Dios, Paraná, Parecis, Parnaíba, 

Recôncavo, São Francisco e Sergipe-Alagoas.  

  O setor da Bacia do Paraná, no Pontal do Paranapanema, foi concedido para 

o consórcio das empresas Petrobras, Petra Energia S/A e Bayar Empreendimentos e 

Participações Ltda., totalizando cinco blocos (FIGURA 2).  
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Figura 2 - Setor SPAR-CN, Bacia do Paraná, Pontal do Paranapanema/SP, leiloado na 12ª. Rodada 

de Licitações, ANP, 2013. Fonte: ANP, 2013. 
 

  Segundo o Sistema de Informações Territoriais (Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário), por meio dos dados do Censo 

Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), o Pontal do Paranapanema possui 32 municípios, abrangendo 18.441,60 km², 

população absoluta de 583.703 habitantes, sendo 523.829 (89,74%) residentes em 

áreas urbanas e 59.874 (10,26%) residentes na zona rural. O pólo regional é 

Presidente Prudente, com população de 207.610 habitantes. 

  Historicamente, o Pontal do Paranapanema se destaca pelas atividades de 

mineração não-metálicas ligadas à extração de areia (construção civil) e argila 

(olarias), cujos impactos mais pronunciados referem-se, principalmente, ao 

assoreamento de cursos d‘água e alterações em suas margens. Todavia, as 

principais atividades econômicas ainda são ligadas à agropecuária e atividades 

terciárias nos espaços urbanos. As tentativas para encontrar petróleo e gás natural 

na região foram infrutíferas; perfurações realizadas pelo governo do estado, nas 

décadas de 1970 e 1980, por meio da estatal Paulista Petróleo (Paulipetro), nunca 

conseguiram encontrar reservas com potencial exploratório. Agora, o Pontal do 

Paranapanema ganha novamente visibilidade no setor energético, em virtude da 

potencialidade de explotação do gás de folhelho, mas também por conta das 

resistências contra o fraturamento hidráulico.  
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  Ação civil pública, movida pelo Ministério Público Federal, foi atendida pela 5ª. 

Vara Federal de Presidente Prudente45, que anulou o processo licitatório e proibiu a 

realização de novas licitações até que estudos técnicos sejam realizados a fim de 

conhecer as reais potencialidades econômicas e os possíveis riscos e impactos 

socioambientais do fraturamento hidráulico. Medida parecida foi tomada no oeste do 

estado do Paraná46, que teve 14 blocos leiloados na 12ª. Rodada de Licitações; o 

governo estadual proibiu, ainda, por dez anos a explotação do gás de folhelho no 

oeste paranaense47. 

  As características da Bacia Sedimentar do Paraná ainda são 

insuficientemente conhecidas, a ponto de permitir uma atividade econômica que 

envolve alta complexidade logística e operacional. Cabe destacar, ainda, que a 

bacia abriga o Aquífero Guarani e o Aquífero Serra Geral, reservas estratégicas que 

podem sofrer com eventuais impactos negativos durante as perfurações dos poços. 

  Scheibe et al., (2014) avaliam que, em virtude da interconexão (fraturas) das 

camadas mais antigas com as camadas mais jovens da Bacia Sedimentar do 

Paraná, há sérios riscos associados à extração do gás de folhelho, uma vez que as 

possibilidades de migração do gás das camadas mais profundas para as camadas 

mais jovens, onde estão os aquíferos, são muito altas. Além disso, pode ocorrer a 

reativação de antigas fraturas, pois o fraturamento hidráulico demanda altas 

pressões durante a perfuração dos poços e injeção dos fluídos.  

  Além disso, em nota técnica de 2010, a própria ANP já apontava a dificuldade 

de explotação do hidrocarboneto. Apesar de ter criado a Resolução n° 21 (2014), 

que define os procedimentos que devem ser adotados pelos detentores dos direitos 

de explotação do gás de folhelho por meio do fraturamento hidráulico, a ANP 

reconhece que ainda faltam estudos técnicos que garantam a segurança do 

processo. Portanto, muitos estudos ainda precisam ser realizados, mas é necessário 

considerar os múltiplos interesses envolvidos nessa questão, como será visto 

adiante.  

 

                                                           
45

  Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/docs/sentenca-gas-de-xisto>. Acesso 
em: 13 jan. 2018. 
46

 Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/sentenca-gas-xisto-cascavel>. 
Acesso em: 15 jan. 2018. 
47

 Disponível em: <http://www.alep.pr.gov.br/sala_de_imprensa/noticias/lei-proibe-a-exploracao-do-
gas-de-xisto-pelo-metodo-fracking>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
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3.3  As dinâmicas de atuação dos sujeitos sociais, do poder econômico e do 

Estado nos territórios 

 

  Não obstante os potenciais impactos negativos, há que se considerar que, 

embora carente de estudos que assegurem sua viabilidade econômica e relativa 

segurança ambiental, a explotação do gás de folhelho pode ser vislumbrada como 

possibilidade de maior arrecadação (royalties), principalmente por parte daqueles 

municípios de pequeno porte, maioria no Pontal do Paranapanema, de economias 

frágeis e fortemente dependentes de repasses de verbas federais e estaduais; 

porém, muitos deles apoiaram a ação civil pública que anulou os efeitos da licitação.  

  Assim, há muitos interesses e contradições envolvidos nessa temática. Nota-

se que as disputas nos territórios envolvem diferentes sujeitos sociais, sendo 

interessante destacar o poder constituído de grupos econômicos locais, que 

vislumbram uma situação desfavorável para a produção agropecuária, como no 

oeste dos estados de São Paulo e Paraná, com maior destaque para este do que 

para aquele, em virtude da pujança da agropecuária voltada para a exportação (soja, 

milho, suínos, galináceos, etc.)48. Tais grupos estão temerosos de que os territórios 

que dominam há décadas sejam inviabilizados por eventuais impactos negativos 

causados durante a explotação e/ou em virtude da perda de espaço físico para a 

produção agropecuária.  

  Como a questão envolvendo a explotação do gás ainda é recente no Brasil, a 

população, de um modo geral, desconhece suas potencialidades econômicas e 

possíveis impactos ambientais; daí a articulação contra o fraturamento hidráulico 

partir de setores específicos da sociedade. Porém, não se pode falar em coesão 

contra o fraturamento hidráulico em todo o Pontal do Paranapanema, em todo o 

oeste paranaense ou em todas as regiões que tiveram blocos leiloados. Entretanto, 

as populações ficam à margem das discussões e esclarecimentos sobre esta e 

outras temáticas que têm implicações diretas no seu modo de vida cotidiano.  

  As decisões são verticalizadas e representam a concepção de 

desenvolvimento que o Estado e os grandes agentes do poder econômico 

                                                           
48

  Destaque para a atuação de setores econômicos junto ao governo do Paraná para proibir a 
explotação do gás de folhelho no oeste do estado. Disponível em: <https://istoe.com.br/parana-
proibe-estudo-e-extracao-de-gas-de-xisto-por-meio-de-fracking/>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
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consideram os ideais para os territórios, desarticulando modos de vida tradicionais e 

vínculos identitários, muitas vezes seculares, cuja produção e reprodução se dão no 

cotidiano da lida com a terra, com a mata e com os demais elementos da natureza. 

Assim, comunidades quilombolas e indígenas, além de assentamentos da Reforma 

Agrária, já massacrados por uma realidade de subjugação, discriminação e 

usurpação de sua dignidade, podem sofrer ainda mais com a possibilidade de 

explotação desse recurso energético, uma vez que as licitações contemplam áreas 

onde vivem.  

 Neste contexto, os impactos ambientais negativos se somam e são 

negligenciados no país. Basta considerar os desastres em áreas de mineração e 

petróleo, por exemplo; são atividades que, embora com técnicas e tecnologias de 

extração continuamente aprimoradas, provocam grandes impactos socioambientais, 

com implicações sobre vastas regiões. O caso do desastre provocado pela 

mineradora Samarco, em Mariana, no ano de 2015, é um dos muitos exemplos da 

complacência do Estado e do descaso destes conglomerados empresariais. 

Embora o Estado adote o discurso de uma governança que se propõe abarcar 

a pluralidade, muitas de suas ações evidenciam o contrário. Porém, as populações 

resistem e os conflitos se materializam, ganham robustez e produzem algumas 

vitórias, mesmo que temporárias e ainda efetivadas por sujeitos sociais e/ou grupos 

com interesses econômicos bem definidos.  

É razoável considerar, então, nessa imbricada trama de interesses 

contraditórios, que o poder econômico é constituído por um espectro multifacetado 

heterogêneo de grupos com interesses diversos e conflitantes. Porém, são os 

grandes agentes, que atuam numa escala global e que são responsáveis por fazer 

mover as engrenagens do sistema capitalista, os maiores beneficiários das políticas 

governamentais, principalmente aquelas de nível federal. 

Santos (1986) afirma, então, que são as grandes corporações as reais 

―consumidoras do espaço‖, demandando as infraestruturas estatais, além de outras 

benesses fiscais que lhes permitem auferir lucros incessantes. Neste contexto, 

Porto-Gonçalves (2006) considera que o modo de produção capitalista sobrepõe-se 

às singularidades socioculturais das regiões; a maioria dos homens, nesta lógica, é 

tratada como objeto descartável, necessária apenas para fazer mover as 

engrenagens de um sistema insaciável.  
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Portanto, é necessário considerar os múltiplos fatores, interesses e 

contradições que se conjugam, quando se analisa o modo como as sociedades 

imprimem suas dinâmicas de produção e reprodução socioeconômica nos territórios; 

mas é importante considerar que tais dinâmicas são pautadas, via de regra, pela 

lógica imediatista do modo capitalista de produção. 

 

4. Considerações finais 

 

  Esta pesquisa procurou apresentar alguns impactos socioambientais 

decorrentes da explotação do gás de folhelho por meio do fraturamento hidráulico, 

bem como trouxe algumas reflexões sobre a atuação dos sujeitos sociais, do poder 

econômico e dos Estados nos territórios.  

  Nessa perspectiva, constatou-se que países como EUA e Argentina, apesar 

de suas particularidades fisiográficas e socioeconômicas, já enfrentam impactos 

negativos, principalmente relacionados à grande demanda de água para o 

fraturamento hidráulico, disposição e tratamento dos rejeitos, alterações nas 

paisagens geográficas e conflitos entre as grandes empresas do setor energético, as 

populações e grupos econômicos locais. 

  No Brasil, a 12ª. Rodada de Licitações de Petróleo e Gás, promovida pela 

ANP, abriu concessão para a explotação do gás de folhelho, o que promoveu a 

discussão da fragilidade técnica que embasou o leilão, uma vez que há carência de 

estudos que permitam extrair o gás de forma relativamente segura, além da falta de 

debates consistentes com a sociedade. Diante disso, e dos impactos negativos já 

evidenciados nos países supracitados, a Justiça Federal de Presidente Prudente, no 

Pontal do Paranapanema/SP, acatou o pedido do Ministério Público Federal e 

anulou o processo licitatório no bloco da Bacia do Paraná, como já ocorrera no 

estado do Paraná.  

  Neste contexto, fica evidente o poder dos grandes conglomerados do setor 

energético e da atuação do Estado para viabilizar seus empreendimentos, ainda que 

fomentando um quadro de conflitos e potencialidades de degradação ambiental. 

Cabe destacar, porém, que, a despeito do poder dos grandes conglomerados 

empresariais, também estão materializados nos territórios os interesses de setores 

econômicos locais, como aqueles voltados para o setor agropecuário, que resistem e 
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se valem dos grupos políticos locais, dos quais muitas vezes fazem parte, para 

salvaguardar seus interesses. 

  Portanto, apesar da emergência das matrizes energéticas consideradas 

―limpas‖, constata-se que a matriz fóssil ainda tem fôlego para subsistir, enquanto as 

reservas tiverem potencial econômico. Os riscos associados e os impactos negativos 

parecem não ser um empecilho àqueles que são os reais donos dos territórios: os 

grandes conglomerados endinheirados.  O que predomina, então, é o economicismo 

irracional. A coisificação da natureza e do ser humano revela que o valor de troca 

impera, reduzindo as relações humanas ao imediatismo e a crescente necessidade 

de transformar a natureza em mercadoria. 

 

Financiado pela CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior. 
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A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO KM 119, EM CAMPO MOURÃO-

PR, A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

COM OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO  

 

Lucas da Silva Salmeron, Universidade Estadual de Maringá 

Jonathan Santos Pericinoto, UNESPAR, Campus de Campo Mourão  

Sandra Terezinha Malysz, UNESPAR, Campus de Campo Mourão 

RESUMO  
Pensar na importância de uma bacia hidrográfica, no seu planejamento e ainda em estratégias para 
preservação e conservação deste ambiente é fundamental na gestão do território, considerando 
principalmente a preservação dos recursos hídricos. Tais temáticas precisam ser tratadas com a 
sociedade, atingindo crianças e adolescentes e a educação escolar é um caminho. Neste contexto 
apresentamos aqui resultados de um projeto de pesquisa, ensino e extensão sobre a bacia 
hidrográfica do Rio Km 119, no município de Campo Mourão - Paraná, desenvolvido por professores 
e licenciandos do curso de Geografia, com alunos do 3º ano do Ensino Médio em uma escola 
localizada na referida bacia. O objetivo do artigo é discutir a importância da gestão e planejamento 
territorial do ponto de vista de bacias hidrográficas, que pode ser trabalhada no ensino escolar, 
articulado com a Educação Ambiental. Os acadêmicos e professores realizaram pesquisas 
bibliográficas e reconhecimento em campo na bacia em questão antes às práticas com os alunos. 
Posteriormente, as aulas sobre a conceituação e sobre o planejamento e gestão de bacias 
hidrográficas, com enfoque principal nos rios de Campo Mourão, foram ministradas em sala de aula. 
Posteriormente foi realizado estudo do meio com estes alunos para compreensão das diversas 
variáveis e dimensões do espaço territorial da bacia do rio Km 119. O trabalho envolvendo a bacia 
hidrográfica no território onde ocorrem as práticas espaciais da comunidade escolar proporcionou 
abstração dos conceitos de ensino, maior significação aos conteúdos e motivação para o ensino-
aprendizagem, onde foi possível compreender e pensar no espaço desta bacia em sua totalidade, 
com um olhar sobre a responsabilidade de cada um e da coletividade sobre a gestão do território e a 
preservação dos recursos hídricos, logo da qualidade de vida.  
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Estudo do meio; planejamento do território. 

ABSTRACT 
Think about the importance of a watershed, in its planning and in strategies for preservation and 
conservation of this environment is fundamental in the territory management, especially considering 
the preservation of the water resources. Such issues need to be dealt with society, reaching children 
and teenagers, and the school education is one way. In this context we present the results of a 
teaching, research and extension project about the rio Km 119 watershed, in Campo Mourão – Paraná 
State, developed by teachers and graduates of the Geography course, with students of the 3rd year of 
High School in a school located in the watershed. The objective of this article is to discuss the 
importance of territorial management and planning from the point of view of the watersheds, which can 
be worked in school education, articulated with Environmental Education. Academics and teachers 
conducted bibliographical researchers and field recognition in the mentioned watershed before the 
practices with the students. Subsequently, classes about conceptualization and about planning and 
management of watersheds, with the main focus on the rivers of Campo Mourão, were taught in the 
classroom. Later an Environmental Study took place with the students to understand the numerous 
variables and dimensions of the territorial space of the Km 119 watershed. The work involving the 
watershed in the territory where the spatial practices of the school community take place provided the 
abstraction of the teaching concepts, a better significance to the contents and motivation for teaching-
learning, where it was possible to understand and think about the space of this watershed in its totality, 
with a look at the responsibility of each one and the community on the territory management and 
preservation of water resources, and thus the life quality. 
Keywords: Teaching of Geography; Environmental study; Territory Planning. 
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1. Introdução 

Estudar e compreender a importância de uma bacia hidrográfica para a 

gestão do território, pensar no seu planejamento e nas estratégias de sua 

conservação se torna de grande importância, e tais temáticas merecem ser 

discutidas e desenvolvidas no ensino da Geografia escolar.  

O presente artigo é decorrência de um projeto de pesquisa, ensino e 

extensão, realizado durante as atividades do Estágio Curricular Supervisionado II do 

curso de Geografia da Universidade Estadual do Paraná, Campus de Campo 

Mourão, no qual se propôs um estudo da sub bacia do Rio Km 119, no município de 

Campo Mourão-PR, junto aos alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola do 

município. 

 O foco central das aulas em questão foi estudar a sub bacia do Rio Km 119, 

escolhida como temática porque a escola se localiza na área da referida bacia e a 

poucos metros do seu rio principal, o Rio Km 119, sendo, portanto, território de 

vivência e das práticas espaciais cotidianas da maior parte dos alunos e comunidade 

escolar. É importante trabalhar com os educandos do Ensino Médio questões 

relacionadas à gestão e conservação das Bacias Hidrográficas, enfatizando o estudo 

das bacias que fazem parte de sua vida cotidiana, ou seja, do local em que habitam 

e em que podem exercer maior interferência. 

 O objetivo de tal prática escolar foi permitir que os alunos compreendessem 

os aspectos gerais da sub bacia do Rio Km 119 de forma integrada, além de 

estimular os mesmos a analisar a importância da preservação do ambiente, em 

especial dos recursos hídricos e o papel da comunidade escolar nesta tarefa. 

Além disso, o estudo dos aspectos geográficos, neste caso, a bacia 

hidrográfica, partindo do espaço onde ocorrem as práticas cotidianas dos alunos 

sobre o qual já possuem conhecimentos prévios, possibilita maior significado para a 

aprendizagem e para a construção de novos conhecimentos, com reflexões sobre 

ações que poderão melhorar este lugar e a convivência com o rio, principalmente no 

território que está as suas margens. A partir do lugar de vivência se estabelecem 

relações com outros lugares cada vez mais distantes e o conhecimento se amplia. 
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Para alcançar tal objetivo, ocorreram aulas expositivas e dialogadas em sala 

de aula, com o uso da linguagem cartográfica e de recursos audiovisuais, além de 

um estudo do meio com aula de campo ao longo do Rio Km 119, e estabelecimento 

de relações entre este lugar e outros espaços. Discutiu-se ainda a apropriação do 

território da Bacia Hidrográfica, a forma de ocupação, os interesses e conflitos entre 

os agentes envolvidos. 

 No artigo, apresentaremos primeiramente uma breve caracterização da área 

de estudo. Em seguida propomos uma discussão em torno do planejamento e 

gestão das bacias hidrográficas nos territórios. Na sequência apresentaremos os 

resultados práticos obtidos com a metodologia do Estudo do Meio ao abordar a 

temática das bacias hidrográficas com os discentes dentro e fora das salas de aula. 

2. Metodologia e materiais 

O trabalho foi desenvolvido pautado na metodologia da pesquisa ação de 

caráter qualitativo, na qual, os acadêmicos estagiários e professores, desenvolveram 

junto aos alunos um projeto de pesquisa, ensino e extensão sobre os principais 

aspectos da bacia hidrográfica do Rio Km 119. 

 O projeto foi embasado na pedagogia Histórico-Crítica e na Geografia Crítica. 

A pedagogia Histórico-Crítica visa resgatar a importância da escola, a reorganização 

do processo educativo, destacando o saber sistematizado, a partir do qual se define 

a especificidade do saber escolar, sendo de grande importância dentro do contexto 

educacional brasileiro, evidenciando um método diferenciado de trabalho, 

especificando-se por passos que são indispensáveis para o desenvolvimento do 

educando (GASPARIN & PETENUCCI, 2008).  

Já a Geografia Crítica é uma corrente que busca entender a sociedade 

capitalista através de uma análise crítica da realidade, e como apontam Brito e 

Pessoa (2009), a Geografia Crítica Escolar irá dar importância à realidade do aluno, 

ou seja, suas experiências, sua condição de vida, seus conflitos e interesses 

produzidos no tempo e no espaço, se preocupando em formar alunos cidadão, 

ativos e participativos, desenvolvendo nestes discentes a criticidade, autonomia e 

criatividade em face aos problemas que são encontrados no seu espaço de vivência, 

a fim de intervir neste espaço considerando a coletividade. 
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Podemos elencar etapas distintas no desenvolvimento do trabalho: pesquisa 

bibliográfica; reconhecimento de campo; planejamento e desenvolvimento das 

atividades de ensino, com ações em sala de aula e aulas de campo; sistematização 

dos dados observados e coletados e avaliação. 

O projeto desenvolvido articula o tripé ensino, pesquisa e extensão. A 

pesquisa de caráter bibliográfico possibilitou compreender os principais aspectos 

sobre gestão e planejamento sob o prisma da bacia hidrográfica, sobre a bacia do 

Rio Km 119 e sobre metodologias de ensino que dessem suporte ao ensino 

aprendizagem no âmbito escolar desta temática. A pesquisa participativa, com os 

alunos do ensino médio da escola selecionada, permitiu: a práxis pedagógica; a 

coleta de dados no campo escolar da sala de aula e em campo com os alunos no 

entorno da Bacia Hidrográfica em questão, para melhor entendimento dos aspectos 

deste ambiente; observação da ocupação do espaço territorial de suas margens; e 

estudo do processo ensino aprendizagem para sensibilização ambiental e mudanças 

nas práticas cotidianas. O projeto teve caráter também extensionista, ao contribuir 

com a práxis pedagógica, auxiliando os professores e discutindo metodologias 

alternativas. O ensino foi decorrência deste processo da pesquisa e da extensão.  

Para a realização do projeto em questão foram utilizadas diferentes 

metodologias, tais como: aula expositiva e dialogada com uso de recursos 

audiovisuais; utilização de mapas e cartas topográficas do município de Campo 

Mourão; realização de aula de campo na sub bacia do Rio Km 119; sistematização 

do trabalho de campo com debates, produção de texto, e produção de vídeo.  

 

3. Caracterização da área de estudo  

A bacia hidrográfica pode ser entendida como ―uma área da superfície 

terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída 

comum, num determinado ponto de um canal fluvial‖, não possuindo um limite de 

seu tamanho, possibilitando uma metragem pequena ou uma metragem extensa em 

quilômetros quadrados (COELHO NETTO, 2001). 

A bacia hidrográfica também pode ser compreendida como um complexo 

sistema de fluxo de matéria e energia, onde cabe ressaltar que ―não envolvem 

apenas canais fluviais e planícies de inundação, mas incluem as vertentes, nas 
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quais os processos internos são de fundamental importância‖ (RODRIGUES; 

ADAMI, 2005). 

A preservação da bacia é fundamental para manter o sistema natural na qual 

está inserida, logo a análise diagnóstica e o reconhecimento de suas variáveis são 

indispensáveis para compreender as transformações da paisagem para apropriação 

do território, tanto para práticas rurais, quanto urbanas. Nos objetivos de estudo da 

bacia hidrográfica é importante considerar os fatores econômicos, ambientais e 

territoriais para que não ocorra futuras divergências administrativas (RODRIGUEZ; 

SILVA; LEAL, 2011). 

 A bacia hidrográfica rio Km 119 é uma sub bacia do Rio do Campo, 

consequentemente uma sub bacia do Rio Mourão, este afluente da Bacia do Rio Ivaí 

e este do Rio Paraná. O colégio no qual o projeto foi desenvolvido fica próximo à 

ordem principal da bacia hidrográfica rio Km 119, portanto o rio faz parte do espaço 

de vivência, da paisagem dos alunos que habitam nas proximidades da escola. 

 A área de drenagem da sub bacia hidrográfica do rio Km 119 é de 32.398,557 

m², e sua ordem principal, o Rio Km 119, possui 16.432 metros de extensão, da 

nascente principal até o Rio 23, onde está usa foz. O rio Km 119, portanto, é 

considerado um rio perene e de pequeno porte (VERSORI, 2007), e tem seu curso 

por toda a área urbana de Campo Mourão, tendo uma interação com a população da 

cidade em sua margem direita e tendo a atividade agroindustrial intensa na margem 

esquerda da bacia (SOUZA, 2009). 

O que se nota nos últimos anos é uma transformação nesta configuração, já 

havendo um avanço da malha urbana sob os dois lados das margens do rio em 

algumas localidades, fato este que necessita ser pensado e planejado, pois com o 

avanço da cidade, aumentam também problemas como poluição e contaminação 

destas águas. Por outro lado, a parte da margem esquerda ocupada com a 

agricultura apresenta problemas decorrentes de práticas agrícolas não ecológicas, 

assoreamento, poluição com agrotóxicos e falta de vegetação ripária em muitos 

lugares substituída por pastagens ou plantações (soja, milho, outras). 

 

4. Planejamento e gestão de bacias hidrográficas 
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Os ambientes que são modificados pelas ações antrópicas e/ou fenômenos 

naturais, tornam-se passíveis de estudos e de gestão do espaço, sabendo que a 

necessidade de um planejamento, somado ao conhecimento das áreas, vem sendo 

primordial para compreender os fatores envolvidos. 

A bacia hidrográfica é um importante recurso que possibilita denominar-se 

como unidade territorial, e, assim adotando esse conceito, o planejamento parte do 

princípio de conhecer sobre seu recorte espacial, tendo o intuito de analisar as 

ações diretas de origem antrópica e os efeitos do processo de deterioração 

(BEVILACQUA, 2012). 

A utilização da bacia hidrográfica para análise ambiental impacta 

positivamente em estudos científicos, tendo os princípios norteados: 

A bacia hidrográfica é a escala espacial adequada para avaliar os 

impactos decorrentes da ocupação urbana atual e de novos projetos 

de urbanização sobre os processos hidrológicos e sobre as cargas 

de poluição difusa; os objetivos dos sistemas de drenagem pluvial 

devem ser múltiplos, complementares entre si, associando controle 

das cheias e da poluição difusa, sempre que possível, à criação de 

áreas verdes e de espaços de lazer e de práticas esportivas; a 

proteção ambiental e, em particular, a valorização dos corpos d‘água 

em contexto urbano, devem ser compatibilizadas com os objetivos 

funcionais da drenagem das águas pluviais bem como com objetivos 

de redução de riscos à saúde (MCIDADES, 2004). 

Pela compreensão de que homem está envolvido diretamente com ações no 

meio natural, entende-se que sociedade participa de um importante papel na 

preservação desse meio, somado ao manejo adequado para que a degradação não 

seja predominante nesse espaço dinâmico. Segundo Enrique Leff (2001, p. 17), ―o 

ambiente não é a ecologia, mas a complexidade do mundo; é um saber sobre as 

formas de apropriação do mundo e da natureza através das relações de poder que 

se inscreveram nas formas dominantes de conhecimento‖. 

Ganzeli e Goldenstein (1994) colocam que a expansão urbana e populacional, 

acompanhada do crescimento econômico, conflita e compete com a atividade 

produtiva no que se refere ao uso da água. A elevada demanda pela água e sua 

baixa disponibilidade em certas regiões têm provocado intensa disputa pela sua 

utilização.  
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 Nesse sentido, como corroboram Carmo e Silva (2010), havendo uma 

necessidade cada vez maior de preservação, recuperação e utilização de forma 

adequada dos recursos hídricos, diversas formas de estudá-las vêm sendo 

indicadas, onde se procura a interação dos recursos hídricos com os demais 

elementos do meio ambiente. Uma das abordagens destes estudos, a mais utilizada 

nos dias atuais, é aquela que considera a bacia hidrográfica como unidade de 

gestão e planejamento: 

[...] cresceu o valor da Bacia Hidrográfica como unidade de gestão e 

planejamento ambiental, sendo estimulado com a regulamentação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, que prevê, entre outros, a 

criação de comitês com a participação de todos os setores da 

sociedade (órgãos públicos, unidades de pesquisa, sociedade civil, 

etc.). A importância da Bacia Hidrográfica como unidade de gestão e 

planejamento advém da sua capacidade de distinguir diversos 

objetivos, tais como o desenvolvimento econômico, a equidade 

social, econômica e ambiental e, a sustentabilidade ambiental. 

(CARMO; SILVA, 2010, p. 03) 

Desta forma, os estudos sobre a gestão de bacias hidrográficas vêm se 

aprofundando, pois ela é considerada a unidade para o planejamento e conservação 

do ambiente, tanto natural como urbano. Permite então ampliar sua visão apenas 

territorial passando a ser um espaço em que as relações físicas e humanas podem 

ser interpretadas (CARMO; SILVA, 2010). 

 Dibieso (2013) coloca que a gestão de recursos hídricos é uma estratégia 

nova, ainda em um processo de estruturação e em constante transformação e 

adequação, pois ela é dinâmica e exige mudanças de posturas e profundas 

mudanças culturais, tanto da sociedade quanto do setor público.  

 A Constituição de 1988 dividiu as águas em públicas, de domínio da União e 

dos Estados, e colocou que a União deveria instituir um sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos, além de definir critérios de outorga de direitos 

de seu uso. A Lei nº 9.433 de 1997, por exemplo, define a água como bem 

econômico, preconiza uma gestão integrada e descentralizada dos usos múltiplos da 

água e requer negociações entre órgãos de diferentes níveis de governo, usuários e 

sociedade civil organizada. Aponta também que o processo de negociação deve 

ocorrer no nível da bacia hidrográfica, por meio dos Comitês de Bacia Hidrográfica 

(DIBIESO, 2013). 
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 Bernardi (et al, 2012) corrobora afirmando que a legislação trata a bacia 

hidrográfica como um território de atuação de políticas públicas, além de ser unidade 

básica para instalação de sistemas de gerenciamento de recursos hídricos. Deste 

modo, isso significa a utilização da bacia hidrográfica como unidade básica de 

gestão. Bernardi (2012, p. 164) afirma que ―[...] o tratamento individual para cada 

região hidrográfica é importante, pois, assim, serão valorizadas suas singularidades 

e desenvolvidas estratégias de gestão específicas, que dependem das condições 

existentes na bacia‖. 

 De tal modo, é de grande importância a elaboração de  políticas públicas 

integradas, que possam considerar as questões municipais, regionais e estaduais 

(GANZELI; GOLDENSTEIN, 1994). Portanto, uma cogestão em que todos aqueles 

que têm direito de uso da água possam opinar na forma que o recurso hídrico e 

ambiental será utilizado é necessária e se faz extremamente pertinente na 

atualidade (BERNARDI, et al, 2012). 

De acordo Queiroz e Bodstein (2011), a articulação entre a gestão de 

recursos hídricos e a gestão territorial não é fácil, sendo um desafio promover uma 

gestão integrada entre água e solo, apesar da interrelação de ambos: 

 

Isto se deve, em grande parte, ao fato de que a dominialidade dos 

corpos d'água está distribuída entre a União e os Estados, enquanto 

que a dominialidade territorial é de competência quase exclusiva dos 

municípios. Não se trata, entretanto, de tão somente promover a 

harmonização das três esferas do poder público, uma tarefa já 

bastante complexa se considerado que os objetivos de cada esfera 

não são necessariamente os mesmos ou sequer significativamente 

compatíveis. Há ainda de ser considerado o interesse dos usuários, 

espaço onde o conflito é mais visível (QUEIROZ E BODSTEIN, 2011, 

p.13). 

O envolvimento do homem com a natureza é constante e dinâmico, onde a 

conscientização da ação antrópica no meio inserido deve-se fazer presente na 

educação da sociedade em que constituiu. Deste modo, a educação ambiental tem 

um papel importante em que sensibiliza o indivíduo e o coletivo através de valores 

sobre o espaço natural, demonstrando atitudes e competências para um 

desenvolvimento sustentável (EFFTING, 2007).   
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A partir dos pressupostos acima, o ser humano deve fazer parte de um processo 

em que envolve uma gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos presentes 

no âmbito da bacia hidrográfica. Logo, o processo participativo da sociedade na 

gestão ambiental possibilita a ampliação da relação do homem sobre o meio 

ambiente inserido, no qual o mesmo se compreende como parte desse espaço, 

assim analisando os impactos oriundos da própria atividade (LOUREIRO, 2006).    

 

5. Resultados e discussões 

Durante as primeiras aulas, que ocorreram em sala de aula com auxílio de 

recursos audiovisuais, como a projeção de slides e de vídeos, foi trabalhado o 

conceito de bacia hidrográfica, o que motivou debater com os alunos a importância 

de se pensar as bacias hidrográficas como uma unidade de gestão e planejamento, 

mostrando aos discentes a relevância de se estudar uma bacia hidrográfica de forma 

integrada em suas mais variadas características e componentes. 

Torna-se extremamente necessário trabalhar com estes outros conceitos e 

vertentes da temática ―bacias hidrográficas‖, pois em muitos casos os educandos 

acabam possuindo apenas uma visão da bacia hidrografia composta somente por 

um rio principal e seus afluentes, excluindo outras componentes importantes das 

bacias, tais como as dimensões políticas, sociais, econômicas e assim por diante. 

Nas aulas seguintes, também em sala de aula, foram trabalhadas com as 

mais importantes bacias hidrográficas do município de Campo Mourão – PR. Foram 

explicitadas as características destas bacias e a importância das mesmas para o 

município. Iniciou-se a contextualização da área de estudo da sub bacia do rio Km 

119, apresentando aos alunos os objetivos de estudo e como seria a abordagem. 

Uma aula de campo com cada uma das turmas foi organizada para que os 

educandos pudessem conhecer melhor o território ocupado as margens do Rio KM 

119. Nesta ida a campo foram selecionados cinco diferentes pontos de parada ao 

longo da bacia, desde sua nascente até locais de antigas comunidades que se 

encontravam localizadas às margens do curso do rio. 

Em cada uma das paradas realizadas, os estagiários e a professora 

orientadora fizeram explicações sobre a paisagem do local, abordando as diferentes 

problemáticas e suas especificidades. Alguns minutos foram destinados para os 
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discentes tirarem suas dúvidas e fotografarem o local para um futuro trabalho de 

sistematização em sala de aula. 

Os cinco diferentes pontos de parada foram selecionados e identificados com 

as temáticas: 

1. Nascente do rio, onde se abordou as problemáticas ambientais presentes neste 

local, justamente por ser próximo a uma rodovia e em meio a uma área de cultivo de 

soja;  

2. Antiga área da Comunidade São Francisco, local em que no passado havia 

centenas de pessoas em condições extrema de pobreza habitando próximo às 

margens do rio. Estas pessoas foram realocadas em outros conjuntos habitacionais 

da cidade. Discutiu-se então questões relacionadas à ocupação nestas áreas e 

sobre as medidas políticas que foram tomadas pelos órgãos públicos em relação à 

estas ocupações;  

3. Área periurbana do curso do rio, com a presença de elementos da área urbana e 

da área rural, com grande área de várzea na localidade; 

4. Área urbanizada próxima à escola dos educandos, e com locais bastante poluídos 

com lixos e entulhos; 

5. Parque das Torres, um parque localizado na área urbana do município, cujo rio 

Km 119 tem seu curso em meio a ele, porém um local ainda sem toda estrutura que 

necessitaria, sendo necessário maior olhar e investimento do poder público; 
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Figura 01: Fotografias da execução do estudo do meio na bacia do rio Km 119. 

 1A: Explicação dos acadêmicos próximo à nascente do rio; 1B: Discentes reunidos na área 

da antiga comunidade São Francisco; 1C: Lixo e entulho presente próximo ao rio; 1D: Vista 

parcial do rio Km 119. 

Fonte: Salmeron, L. S.; MALYSZ, S. T., jun. 2017. 

Após a ida a campo, solicitou-se que os educandos se dividissem em cinco 

grupos. Cada grupo recebeu uma temática diferente para a elaboração de um vídeo 

que seria produzido por eles a partir da prática do campo. Foram produzidos vídeos 

sobre as particularidades da bacia do Rio Km 119; com um diagnóstico 

caracterizando a vegetação ripária presente (ou ausente) no entorno do rio; a 

ocupação humana e a urbanização nas proximidades do rio; as atividades 

econômicas presentes na bacia e a poluição destas áreas. 

 Neste contexto, o estudo do meio da bacia do rio Km 119 possibilitou que os 

educandos pudessem, na prática, analisar a bacia em suas diferentes dimensões e 

1A 1B 

1C 1D 
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contextos, tornando possível uma compreensão da bacia em um sentido mais amplo 

e integrado, em vez de somente entender a bacia pelos seus aspectos naturais ou 

físicos.  

 Apesar destes alunos habitarem nas áreas próximas Ao rio Km 119, foi 

possível que os mesmos pudessem ver e analisar outros aspectos da bacia, como a 

ocupação humana e o contexto social da bacia, a presença e ausência da vegetação 

ripária, a expansão urbana e agrícola em ambas as margens do rio, as atividades 

econômicas ali presente, a degradação ambiental do território desta bacia entre 

várias outras questões. 

6. Considerações Finais  

 Percebemos a importância de se levar a questão ambiental para as salas de 

aula, não apenas para se discutir os impactos ambientais nas áreas de bacia 

hidrográfica, mas para discutir com os discentes todas as dimensões que envolvem 

o planejamento do espaço e a preservação dos recursos hídricos, desde suas 

variáveis econômicas até suas variáveis políticas e sociais. 

 Trabalhar a temática das bacias hidrográficas com os alunos do Ensino 

Médio, bem como questões como seu planejamento, seus impactos no território a 

qual está inserida e suas diversas dimensões foi essencial para que estes alunos 

compreendessem a importância das bacias hidrográficas no planejamento do 

território, bem como sua influencia no na organização do espaço. Assim, além da 

abstração dos conceitos geográficos relacionados à temática, trabalhou-se a 

sensibilização ambiental e a reflexão sobre a ocupação desses espaços, os agentes 

de planejamento e os conflitos envolvidos, a fim de provocar reflexões sobre o que 

ocorre no seu bairro, no seu município. 

 O estudo do meio desta bacia, aliado à aula de campo realizada gerou bons 

resultados, evidenciados nos comentários realizados pelos alunos e pelos resultados 

práticos da produção dos vídeos, no qual os alunos se mostraram envolvidos com as 

aulas e ainda houve uma maior aproximação entre os acadêmicos estagiários e os 

alunos do Ensino Médio.  

Além da aula de campo enquanto recurso metodológico, outros recursos 

utilizados também se mostraram satisfatórios, pois foi possível diversificar as aulas 

para ensinar os conteúdos propostos. Mais importante que a construção de 
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conceitos e aprendizagem dos conteúdos geográficos, foram a observação dos 

alunos sobre a ocupação no entorno do Rio Km 119, a reflexão sobre os desafios do 

planejamento do espaço e a sensibilização ambiental para mudanças de atitudes e 

participação popular nas decisões de âmbito coletivo. 

O trabalho com a Educação Ambiental voltado para gestão integrada de 

recursos hídricos deve continuar na escola com outras ações envolvendo a 

comunidade escolar, sendo de suma importância que tais temáticas continuem 

sendo tratadas e trabalhadas com os alunos não somente do Ensino Médio, mas 

que envolva a escola e a comunidade escolar de uma forma mais ampla. 
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LAS RELACIONES SOCIEDAD - NATURALEZA EN EL 

PENSAMIENTO GEOGRÁFICO: REVISIÓN DE UNA DICOTOMÍA 

 

Luis Carlos Jiménez Reyes, Universidad Nacional de Colombia 

 

Resumen 

Aquella dicotomía que caracterizó – léase también: ha caracterizado – el objeto disciplinar y el campo 
científico de la geografía ha experimentado a través de la historia importantes transformaciones y 
cambios en su significación-representación. Esta ponencia quiere exponer los elementos centrales de 
una revisión de los aspectos centrales expuestos por diversos autores acerca de los momentos de 
esta dicotomía desde múltiples perspectivas y enfoques. Lejos de precisar especies de 
estandarizaciones o acuerdos de la forma de explicar tales relaciones, a lo que nos enfrentamos es a 
la coexistencia y la simultaneidad de todas aquellas perspectivas, a partir de las cuales se busca 
explicar el mundo contemporáneo. 
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JUSTICIA TERRITORIAL Y TERRITORIOS POSIBLES. 

PRAXIS Y TEORIA DE LA TRANSFORMACIÓN 

Horacio Bozzano, IdIHCS UNLP-CONICET Argentina  bozzano59@gmail.com 
 

RESUMEN  

La Justicia Territorial es una propuesta científica presentada en el VII CIETA de Manizales (Colombia) 
en 2016. En estos últimos dos años, al calor de la IAP Investigación-Acción-Participativa con la gente 
en ambientes vulnerados, y el acompañamiento de instituciones públicas y empresas, pusimos a 
prueba la Justicia Territorial como nueva disciplina científica o más bien como campo científico 
polidisciplinario. En resumen, la Justicia Territorial se puso en marcha mediante unas acciones 
focalizadas (a) y otras de vasta escucha (b). a) Dos Agendas Científicas 2014-2026 desde CONICET 
y UNLP con la ejecución, cada mes, de 40 Mesas de Trabajo planificadas y acordadas con la gente, 
además de 120 reuniones de trabajo y reuniones técnicas; y b) la escucha a unas 23000 personas en 
una decena de países de América Latina –básicamente en proyectos de IAP- contribuyó a identificar 
una quincena de temas de Agenda Científica con Inteligencia Territorial por Justicia Territorial. Los 
objetivos del trabajo son: a) profundizar  el concepto de Justicia Territorial con la Ciencia, la Gente y 
concepciones de Políticas Públicas más inclusivas en los hechos, y b) articular la teoría y la praxis 
para contribuir en el fortalecimiento de una Teoría de la Transformación referida a los Territorios 
Posibles. 

 

1 . Introducción 

La Justicia Territorial, en adelante JT, es una propuesta científica presentada 

en el VII CIETA de Manizales (Colombia) en Noviembre de 2016 que surge como 

evolución de más de tres décadas de investigación en Territorios Posibles matizada 

con una última década de investigación en Inteligencia Territorial. En estos últimos 

dos años, al calor de la IAP Investigación-Acción-Participativa (FALS BORDA, 1986; 

FALS BORDA, 2009) con la gente en ambientes vulnerados, y el acompañamiento 

de instituciones públicas y empresas, pusimos a prueba la JT como nueva disciplina 

científica o más bien como campo científico polidisciplinario (MORIN, 1965). En 

resumen, la JT se fortaleció desde 2016 mediante unas acciones focalizadas y 

otras acciones generales de vasta escucha, problematización y aprendizaje.  

Las acciones focalizadas corresponden al Proyecto de Investigación 

Orientada PIO ―Gestión Integral del Territorio‖ UNLP-CONICET 2014-2016.49 El 

objeto de estudio ejecutado con IAP en dos territorios de La Plata, Ensenada y 

Berisso (Buenos Aires) permitió en 2015 identificar treinta temas con sus 

                                                           
49

 http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/group/estrategias-para-la-gestion-integral-del-territorio 

mailto:bozzano59@gmail.com
http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/group/estrategias-para-la-gestion-integral-del-territorio
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correspondientes objetos de intervención y de transformación. Entre los treinta 

seleccionamos tres temas de JT, y estamos ejecutando dos de ellos –con sendas 

Agendas Científicas- debido a su ejemplaridad y replicabilidad en América Latina: 

“Puente de Fierro Territorio Posible” en la mayor urbanización informal de la ciudad y 

“Territorio, Industria y Ambiente” en una de las dos zonas industriales urbanas más 

comprometidas ambientalmente de Argentina. Se trata de dos Agendas Científicas 

2014-2026 en ejecución desde CONICET y UNLP entre 2016 y 2026, cada mes. 

Actualmente se han llevado a cabo 40 Mesas de Trabajo planificadas y acordadas 

con la gente, además de 120 reuniones de trabajo y reuniones técnicas desde 2013. 

Cada Agenda Científica se integra por una treintena de temas; hoy, más de diez se 

encuentran en plena ejecución. 

Las acciones generales refieren a la escucha, problematización y 

aprendizaje con unas 23 a 24 mil personas desde 2007, año en que conocimos a 

Jean-Jacques Girardot, a investigadores y actores territoriales de la ENTI European 

Network of Territorial Intelligence; desde 2009, año de nacimiento de la Red 

Científica Latinoamericana Territorios Posibles, Praxis y Transformación, el 

aprendizaje y el desarrollo fueron mayúsculos.50  

2 . Metodología y materiales 

Definir una metodología y precisar los materiales para proponer una 

disciplina científica o un campo científico polidisciplinario como la Justicia Territorial 

es una tarea algo ambiciosa, desde el momento que a los 36 años de construcción 

de esta propuesta teórico-metodológica cabe sumar varios siglos de conocimiento 

acumulativo.  

El conjunto y la secuencia de herramientas que seleccionemos -con base 

teórica- y que apliquemos en cada proyecto constituye la metodología, entendida en 

el sentido dado por Lazarsfeld: ―La metodología examina las investigaciones para 

explicitar los procedimientos que fueron usados, los supuestos subyacentes, y los 

modos explicativos ofrecidos‖ (LAZARSFELD, 1972; citado por MARRADI et al., 

2007:53). Dicho en otras palabras, herramientas (procedimientos), teorías 

(supuestos subyacentes) y explanandum, capítulos o partes del proyecto (modos 

                                                           
50

 Ambas perspectivas se investigan en sendas redes Territorios Posibles, Praxis y Transformación en América 

Latina http://territoriosposibles.fahce.unlp.edu.ar e INTI International Network of  Territorial intelligence en cuatro 

continentes http://inti.hypotheses.org 

http://territoriosposibles.fahce.unlp.edu.ar/
http://inti.hypotheses.org/


 

368 
 

explicativos ofrecidos) dan un sentido más cabal a cada micro, meso o macro 

investigación 

Entre las herramientas o procedimientos empleados para llegar a este macro-

objeto de IAP denominado JT aplicamos una treintena de técnicas sociales y 

espaciales incluidas en una caja de herramientas (BOZZANO, 2014), vale decir, un 

conjunto de métodos y técnicas de los cuales poder disponer para conocer cuáles y 

en qué momentos del proceso de investigación son o pueden ser útiles y pertinentes 

para el objeto, los objetivos y las hipótesis que nos hemos trazado. De los cuatro 

métodos propuestos en las tres últimas décadas –Territorii, Stlocus, Portulano y 

Skypa- el primero de ellos resume en mejor medida la metodología de la JT. Territorii 

se ejecuta en procesos de IAP de varios años en nueve instancias –territorios reales, 

vividos, pasados, legales, pensados, posibles, concertados, inteligentes y justos- 

mediante veinte técnicas sociales y espaciales todas ellas partcipativas, una de ellas 

denominada Mesa de Trabajo Permanente ha tenido notable desarrollo desde 2016. 

Para construir las teorías y supuestos subyacentes que sustentan esta metodología 

en JT hubo algunos autores que constituyeron la nutriente de esta propuesta; a su 

vez, mis maestros se nutrieron de otros maestros, y asi sucesivamente. Se trata de 

Milton Santos, Erik Olin Wright, Boaventura de Sousa Santos, Orlando Fals Borda, 

Paulo Freire, Jean-Jacques Girardot, Ilya Prigogine, Norman Long y José Luis 

Coraggio. También Oscar Madoery, Blanca Miedes, Marcos Saquet, además de 

numerosos colegas, tesistas y alumnos de nuestras redes científicas contribuyeron a 

fortalecer la teoría que sostiene esta metodología.  

En la metodología, las partes de cada proyecto o los modos explicativos 

ofrecidos en materia de JT se resumen en una organización en tres fases de cada 

objeto: estudio (diagnóstico crítico), intervención (proyecto en si mismo) y 

transformación (micro-transformaciones mensuales). Hoy se organizan teóricamente 

en una Agenda Científica y se hacen particularmente  operativos con la técnica 

principal de Territorii, denominada Mesa de Trabajo Permanente, como se analiza 

más adelante. 

En la conferencia del VII CIETA Manizales 2016 sobre JT en51 pueden 

consultarse los antecedentes de esta propuesta, en los siguientes ítems del trabajo: 

                                                           
51

 http://territoriosposibles.fahce.unlp.edu.ar/noticias/justicia-territorial-en-el-cieta-vii-de-colombia  

http://territoriosposibles.fahce.unlp.edu.ar/noticias/justicia-territorial-en-el-cieta-vii-de-colombia
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“Antecedentes”, “Situándonos”, “Orígenes de la IT en Europa”, “Orígenes de la IT en 

Europa”, “Presente de la IT”, “Transformación”, “Triangulaciones para aterrizar las 

teorías”, “Agendas Científicas de IT y JT”, “Tres Agendas con arraigo crítico en 

América Latina” y “Premisas de la JT”. 

 

3 . Resultados 

Entre los resultados obtenidos al momento -considerando los motivos de 

extensión de este trabajo- hemos seleccionado los más útiles a la JT: 1.La metáfora 

de  la IT (2009);  2.Cinco triangulaciones entre la ciencia y la gente (2012); 3. Cinco 

fases entre la ciencia y la gente (2012); 4.Qué es la JT; 5. Sistematización de temas, 

objetos y proyectos de JT; 6.Premisas de la JT; 7.La Agenda Científica como nexo 

teórico-práctico de la JT, y 8.La Mesa de Trabajo Permanente como nexo práctico-

teórico de la JT. 

3.1 La metáfora de la Inteligencia Territorial latinoamericana, pilar de la 

Perspectiva EIDT en Entendimiento, Inteligencia y Desarrollo Territoriales 

(BOZZANO, KAROL Y CIRIO; 2009) comenzó a ser utilizada en 2009 en Entre Ríos 

(Argentina) y Lavalleja (Uruguay), y se verificó que promueve diálogos de saberes 

(FREIRE, 1996) fortaleciendo la horizontalidad y la escucha en los procesos de 

construcción de saberes. Tres patas representan los pilares de la regulación en Max 

Weber: el Estado, las comunidades y el mundo empresario, respectivamente justicia 

pública, justicia social y justicia económica. La cuarta pata representa el 

conocimiento científico, la educación y otras formas de conocimiento en el marco de 

un paradigma emergente (DE SOUSA S., 2009), vale decir, la justicia cognitiva. 

Cada pata se compone de astillas de diversa madera, unas más ligadas a diversas 

justicias –pública, social, económica, cognitiva- y otras a las injusticias dentro de 

cada pata, siempre presentes. La tabla de la mesa representa el ambiente con sus 

lugares. Las tortas o pasteles representan cada uno de los procesos o micro-

procesos de transformación, vale decir proyectos ejecutables con todas las patas. 

Las capas de cada torta representan sus fases, sus tiempos. Mientras que los 

colores de fondo representan las cuatro perspectivas epistémicas presentes de 

EIDT: el sujeto, el objeto, la metodología y la proyección y/o los sueños y/o la 

transformación.El conjunto de la imagen representa el territorio. En la inteligencia 
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territorial latinoamericana cada proceso de resolución de algún problema –social, 

ambiental, cognitivo, económico, público- se comienza trabajando directamente con 

los actores involucrados en el terreno con esta metáfora. 

            

Figura 1.  Metáfora de la Inteligencia Territorial latinoamericana. A la izquierda, la Inteligencia Territorial; a la 

derecha, la Desinteligencia Territorial y la Injusticia Territorial Fuente: Bozzano, Karol y Cirio (2009) 

 

Cualquiera sea la edad o la pata de la mesa que representemos, se trata de 

un proceso perpetuo de aprender tanto a aprender como a afrontar y resolver un 

sinnúmero de problemas. La Mesa de Trabajo Permanente (item 3.7) nace años 

después: es la técnica de  aplicación de esta metáfora por excelencia. 

3.2 Las cinco triangulaciones entre la ciencia y la gente (BOZZANO, 2012) 

constituyen una manera de aterrizar o lograr mayor aplicabilidad de nuestras teorías 

particularmente con la gente y los ambientes más vulnerados, partiendo desde un 

paradigma científico emergente (DE SOUSA S., 2009), las teorías hasta el proyecto 

u objeto en sus tres fases: estudio, intervención y transformación. 
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Figura 2. Triangulaciones entre la ciencia y la gente  

3.3 Las cinco fases entre la ciencia y la gente (BOZZANO, 2012) 

constituyen una perspectiva de análisis que prioriza dos ejes, propios de mundos 

históricamente poco vinculados entre sí: el de la abstracción teórica científica y el de 

la transformación social de la realidad. Si bien la ciencia ha producido notables 

avances desde el período moderno, no se observa aún un proceso suficiente de 

justicia cognitiva global (DE SOUSA S., 2009). Miles de millones de aconteceres 

homólogos, jerárquicos y complementarios (SANTOS, 1996) entretejen múltiples 

relaciones de poder micro, meso y macro que no terminan dando suficientes 

respuestas a la gente. Las cinco fases propuestas son graduales, cooperativas, 

complementarias y acumulativas, y se orientan a construir una Teoría de la 

Transformación con Inteligencia Territorial por Justicia Territorial; en resumen: 1-

saberes y sujetos, 2-territorios y lugares, 3-puntos de vista, perspectivas o miradas, 

4-inteligencia territorial y 5-transformación: JT.52  

                                                           
52

Con ello queremos significar, por ejemplo, que los saberes (1) son el punto de partida y que la transformación 
(5) se refiere a un momento culminante de un proceso de construcción perpetua de cada sujeto, el cual, al nunca 
acabar, atraviesa los momentos intermedios (2), (3) y (4), mientras nos dure la vida. Del mismo modo, el 
entendimiento del territorio (2) fruto de la conjunción de diferentes saberes, es un segundo punto de partida para 
trabajar por la transformación (5), la cual deberá atravesar los momentos (3) y (4), con los sujetos en 
construcción como partícipes (1). Los diversos puntos de vista (3) -habiendo sin duda millones- son la fortaleza 
de la transformación (5) en la medida que incorporan diferentes miradas, las cuales son a su vez sesgadas por 
miles de saberes (1) aplicados en miles de lugares (2) para concretar proyectos con inteligencia territorial (4), los 
cuales producirán millones de micro-transformaciones (5) para que los sujetos no vivan satisfaciendo 
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                                 Figura 3: Cinco fases entre la Ciencia y la Gente (Bozzano, 2012) 

 

3.4 La Justicia Territorial53 es el campo científico disciplinario incipiente –de 

base polidisciplinaria- cuyo triple objeto es, superando niveles discursivos, el 

desarrollo sostenible verdadero del territorio, el desarrollo de otra Educación 

                                                                                                                                                                                     
simplemente sus necesidades materiales, ni sólo con experiencias, sino con expectativas (DE SOUSA S., 2009), 
con anhelos y sueños. La inteligencia territorial (4) es el tercer punto de partida, en este caso referido a la 
concepción, formulación, concreción, seguimiento y aprendizaje de cada proyecto que el colectivo elija y decida 
hacer; para ello se requiere al menos una auto-conciencia de la existencia de sendos procesos de construcción 
de sujetos –inteligencia- (1) y de territorios –territorial- (2) de allí que planteamos en nuestra definición de 
inteligencia territorial que se trata de un triple proceso simultáneo de construcción de sujetos (1, 2, 3, 4 y 5), 
territorios (2, 3, 4 y 5) y proyectos (3, 4 y 5); es recién cuando sujetos, territorios y proyectos se co-construyen 
juntos (4), que comienza a tener lugar una transformación virtuosa.(5) 
53

 El significado de Justicia que seleccionamos refiere a dos de las nueve acepciones presentes en la Real 
Academia Española: ―Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece‖ y ―Conjunto 
de todas  las virtudes, por el que es bueno quien las tiene‖. Como veremos, elegimos particularmente cinco tipos 
de justicia, que coinciden con las partes de la mesa en la metáfora de la IT latinoamericana (BOZZANO, KAROL 
y CIRIO, 2009). La acepción de Territorio combina parte de nuestras definiciones de 2009 y 2017 ―El territorio es 
simultáneamente una coconstrucción y una codestrucción social-natural y natural-social permanente donde 
poderes de la naturaleza, la sociedad y de ambos en conjunto despliegan procesos con actores en lugares, 
hibridan objetos y acciones, tiempos y espacios, culturas y dinero, identidades, necesidades y sueños, y 
proyectan transformaciones subjetivas, sociales, ambientales y decisionales para producir Geografías del Amor, 
el Poder y las Miserias‖.(BOZZANO,2017) 
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realmente efectiva para todos y la ejecución de otras Políticas de Estado que en los 

hechos lleguen a todos; y cuyo cuádruple sujeto son las comunidades de 

ciudadanos comprometidos y decentes, los políticos comprometidos y decentes, los 

empresarios con responsabilidad social y ambiental y los sujetos de conocimiento 

científico, universitario, educativo y de otras modalidades cognitivas en condiciones 

de aplicar, aunque fuera parcialmente, el paradigma científico emergente (DE 

SOUSA, 2009) y los componentes transformadores de la fase teleológica de la 

Ciencia. La Justicia Territorial convive de manera perpetua, conflictiva y 

contradictoria con la Injusticia Territorial desde el momento que en todo territorio 

―...cooperación y conflicto son base de la vida en común‖.(SANTOS, 1996) La 

Justicia Territorial y la Injusticia Territorial son producto de procesos de Inteligencia 

Territorial y Desinteligencia Territorial, siempre interpenetrados y de dificultoso 

análisis aislado. Estos procesos se nutren de las ―diversas astillas de cada pata y de 

la tabla de la mesa‖ en la metáfora de la Inteligencia Territorial latinoamericana. 

Conviven al interior de cada organización, de cada institución, de cada lugar y de 

cada territorio componentes de justicia social e injusticia social, justicia pública e 

injusticia pública, justicia económica e injusticia económica, justicia cognitiva e 

injusticia cognitiva, justicia ambiental e injusticia ambiental, vale decir, astillas de 

buena madera y astillas de mala madera, siempre: es nuestra esencia como seres 

humanos.54 Sin embargo, la Justicia y la Injusticia Territorial no son la sumatoria de 

                                                           
54

Hace poco más de dos años estamos intentando plasmar la inteligencia y la desinteligencia territorial, así como 

la justicia y la injusticia territorial en un libro en obra denominado “Geografías del Amor, el Poder y las Miserias”. 

Quién está en condiciones de afirmar que algún ser humano es 100% amor, altruismo, cooperación y solidaridad 

o 100% egoísmo, corrupción y otras miserias? Más allá que la Ciencia no ha podido develarlo suficientemente 

aún, existe un poder del amor, así como existe un poder de las miserias: no es posible negar esta afirmación. En 

todo caso sigue siendo un problema para la Ciencia. Después de todo, el poder no media entre nuestro amor y 

nuestras miserias? Dicho de otro modo cuántas energías destinamos cada día al amor y cuántas a las miserias? 

Y también cuánto tiempo estamos en otro estado, sin generar energías de amor ni energías miserables? Lo que 

podría interpretarse que estamos en ―modo avión‖. A excepción de un fin del mundo por una explosión solar o 

algo por el estilo, el futuro de la Humanidad y el Planeta están condenados a un eterno juego entre el poder –o 

las energías- del amor y el poder o las energías- de las miserias. Asimismo, la sinuosa, compleja -y aún 

desconocida por la ciencia- articulación de amor, poder y miserias, no se despliega en particulares relaciones 

sociedad-naturaleza desde la Prehistoria hasta la actualidad? Sin duda es así, porque vivimos en la Tierra, no lo 

hacemos en una cápsula espacial. También es cierto que las distintas fases del capitalismo han ido produciendo 

un dominio sobre los sistemas propios de la naturaleza hasta hacerlos opacar y desvalorizar entre miles de 

millones de seres humanos. La mayor sensibilización sobre paradigmas como el Buen Vivir y el Sumaq Qamaña 

entre otros están abriendo espacios-tiempo de esperanza en unas Geografías más vivibles. Asimismo, en las 

últimas dos décadas las Neurociencias están produciendo aportes en temas referidos al diálogo entre 

racionalidad y emociones en nuestros cerebros, a los seres sentipensantes (Fals Borda, a partir de pueblos 

originarios de Colombia), y a un mayor conocimiento de las funciones de nuestro cerebro reptil y de nuestro 

cerebro del amor. Aún desconociéndolas debido a mi origen y desarrollo disciplinar, no hay duda que las 
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miles de millones de micro-decisiones de cada ser humano: existen macro-procesos 

a los cuales cada pulso de la Historia y desde cada lugar de la Geografía se ha ido 

respondiendo.55 Vale decir que la JT está respondiendo a los procesos de 

transformación que se logran con Inteligencia Territorial. 

3.5 Sistematización de temáticas, objetos y proyectos de JT. Desde 2016 

estamos reforzando las tareas de sistematización del conocimiento adquirido en IAP 

durante las últimas tres décadas. Al momento hemos reconocido quince macro-

temáticas de JT: 1.Respuestas a pueblos originarios; 2.Megaminería, ambiente y 

sociedad; 3.Acuíferos subterráneos; 4.Fracking en hidrocarburos; 5. Urbanizaciones 

informales; 6.Tierras vacantes urbanas y periurbanas; 7. Grandes industrias, 

ambiente y territorio; 8.Descentralización municipal y asignación de recursos; 

9.Economía social y ambiente en medios rurales (incluye alternativas a la 

sojización); 10.Economía social y trabajo en medios urbanos; 11.Turismo ambiental 

con economía social; 12.Ordenamiento territorial con inteligencia y justicia territorial; 

13.Niños, adolescentes y futuro; 14.Hielos continentales; 15.Otros temas en análisis.  

Asimismo hemos identificado y precisado ocho temáticas de JT con sus objetos de 

estudio, intervención y transformación: 1.Código de Ordenamiento Urbano y 

Territorial, 2.Desarrollo Rural, 3.Jóvenes y Futuro, 4.Megaminería, Ambiente y 

Sociedad, 5.Inclusión Social en Barrios Vulnerables, 6.Desarrollo Turístico, 

7.Reactivación de un Tren y 8.Creación de un Municipio.(BOZZANO, 2014) 

Entre 2010 y 2014 en oportunidad de poner en marcha la ―Formación IT 

Uruguay‖ pudimos madurar, chocarnos y avanzar con formas de gobernanza 

territorial con las ―cuatro patas de la mesa‖ de la IT en más de 70 proyectos de IAP; 

allí elaboramos esta clasificación: 1-Planificación, ordenamiento y gestión territorial 

                                                                                                                                                                                     
implicancias del cerebro del amor y el cerebro reptil en decisores políticos y económicos –de diverso peso- en 

nuestro Planeta el último siglo han tenido mayor predicamento que las implicancias de miles de millones de seres 

humanos más alejados de los vectores de decisión. En pocas décadas estas reflexiones seguramente 

dispondrán de mayor evidencia empírica con base científica.   

55
 Este debate fue publicado en Bozzano (2006, 2009, 2012) a modo de una ―tríada de procesos, lugares y 

actores‖ donde no existe un componente sin el otro. Esta tríada ya ha sido probada en más de 200 casos. Allí 
planteamos, en síntesis, la hipótesis superadora de la eterna tensión sociológica entre la acción (o la agencia en 
Max Weber) y el sistema (o la estructura en Emile Durkheim), retrabajada por A.Giddens, P.Bourdieu y otros 
sociólogos, para incorporar como tercer componente a los lugares, con la producción científica de Milton Santos, 
rescatando aportes de Karl Marx, al referirse al trabajo vivo y trabajo muerto, reinterpretados respectivamente 
como sistemas de acciones y sistemas de objetos, particulares en cada latitud del Planeta. En definitiva, 
procesos (como macro-procesos políticos, naturales, sociales, económicos, cognitivos), actores (cada uno con 
sus amores y miserias) y lugares (patrones de ocupación y apropiación territoriales) siempre ayudan a entender y 
explicar al otro componente de la tríada.  
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en clave de IT y JT, 2-Turismo sostenible, ambiente, cultura y empleo en clave de IT 

y JT, 3-Producciones familiares, agroecología y empleo en clave de IT y JT, 4-

Educación, sensibilización, concientización y capacitación en clave de IT y JT, 5-

Niños, jóvenes, tiempo libre y trabajo en clave de IT y JT, 6-Proyectos sociales y 

culturales en clave de IT y JT, 7-Protección y respeto del ambiente en clave de IT y 

JT, 8-Proyectos urbanos y barriales en clave de IT y JT, 9-Proyectos de desarrollo 

rural en clave de IT y JT, 10-Proyectos institucionales en clave de IT y JT y 11-

Proyectos empresarios en clave de IT y JT.56 

Si bien las temáticas, los objetos y los proyectos de IT y JT brevemente 

expuestos aquí constituyen un avance orientado a precisar los alcances de este 

nuevo campo polidisciplinario, es oportuno abrir el debate en los próximos años. en 

varios ámbitos con espíritus y compromisos semejantes.57  

3.6 Las premisas de la Justicia Territorial son el puente entre la definición 

de JT y las macro-temáticas, objetos y proyectos en JT, tanto los aquí propuestos 

como aquellos que ustedes, trabajadores de un mundo mejor, descubran y 

propongan. Tienen el objetivo de aplicar y ―aterrizar‖ la teoría y la perspectiva 

epistemológica. Se exponen aquí la síntesis de estas 17 premisas provisorias para ir 

construyendo y validando gradualmente año a año la propuesta de esta nueva 

disciplina de base ―polidisciplinaria‖ (MORIN, 1965), o bien para desecharla. En 

realidad deberíamos reflexionar y ver en qué medida podemos aplicar en los hechos 

–más que en los discursos- estas 17 premisas en cada una de nuestras 

investigaciones científicas y proyectos institucionales (en gobiernos, ong, 

cooperativas y otros ámbitos). Las premisas están orientadas en tres direcciones: a) 

Superar la resistencia, vale decir no solo hacer críticas o mantener el statu quo, b) 

Construir ciencia alternativa, vale decir aplicar el paradigma científico emergente y 

la fase teleológica de la ciencia referida a la transformación, y c) Transformar, vale 

decir aportar desde la ciencia a producir micro transformaciones virtuosas –

subjetivas, sociales, ambientales y decisionales- para coproducir un mundo mejor 

                                                           
56

 La “Formación IT Uruguay” en Inteligencia Territorial tuvo lugar particularmente en Lavalleja, también en 

Montevideo y otros departamentos del Uruguay; ello, con la participación del MEC, IDL, Territorios Posibles, INTI 
y CLAEH. Se puede consultar el Informe “Sistematización Formacion IT” de 280 páginas en 
http://territoriosposibles.fahce.unlp.edu.ar/america-latina/america-latina 
57

 Existen varios grupos de IAP: ARNA Action Research Network of the Americas es un campo fértil para ello. En 

Junio 2018 presentaremos trabajos en ARNA San Diego con el Lic.Tomás Canevari por TAG UNLP-CONICET  
http://arnawebsite.org/conferences/  

http://territoriosposibles.fahce.unlp.edu.ar/america-latina/america-latina
http://arnawebsite.org/conferences/


 

376 
 

para todos, mas que para algunos, considerando que hay una relación estrecha 

entre las meso y macro transformaciones con las micro-transformaciones que 

aplicamos en Agendas Científicas  y Mesas de Trabajo. 

La premisa 1 es “Transformar 1: Transformaciones virtuosas vs viciosas”. En 

esta premisa el objetivo es evaluar en cada una de nuestras investigaciones si las 

transformaciones son subjetivas, sociales, ambientales y decisionales; si son 

multiculturales, biodiversas, sobrias, honestas y que apunten a la felicidad; o bien si 

aportan al statu quo imperante manteniendo o promoviendo egoísmos, despilfarros, 

fanatismos, corrupción, mezquindad, soberbia y un sinnúmero de miserias humanas 

más; o bien si se quedan en la resistencia y la denuncia, y no avanzan en la 

transformación. Vale decir, se trata del construir virtuoso y el deconstruir vicioso, vale 

decir se trata de construir JT en su versión 1. 

El resumen las otras 16 premisas refieren a las siguentes cuestiones. La 

premisa n° 2 a “Transformar 2, Educación”, 58 la n°3: “Superar la resistencia  1, 

Construir otro poder”, la n°4. “Transformar 3, Macropolítica y Microsocial”, la n°5: 

“Producir ciencia alternativa 1, Paradigma Emergente”, la n°6. “Producir ciencia 

alternativa 2, Epistemologías del Sur”, la n°7: “Producir ciencia alternativa 3, Justicia 

Territorial propiamente dicha”, la n°8: “Superar la resistencia 2, Confianza y vínculo”, 

la n°9. “Transformar 4, Problemas y soluciones”, la n°10. “Producir ciencia alternativa 

4, Macroconceptos”, la n°11. “Producir ciencia alternativa 5, Conceptos 

operacionales”, la n°12: “Transformar 5: Acciones”, la n°13: “Producir ciencia 

alternativa 6, Métodos y técnicas científicas”, la n°14. “Producir ciencia alternativa 7, 

Agenda Científica”, la n°15. “Superar la resistencia 3, Mesa de Trabajo permanente”, 

la n°16. “Producir ciencia alternativa 8: Neurociencias, Humanidad y Planeta” y la 

premisa n°17: “Superar resistencias,  producir  ciencia alternativa  y producir 

transformación, Políticas de Estado con aportes de la Ciencia.”  
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 Puede consultarse la versión in extenso de las premisas 2 a 17 premisas en el link citado del VII CIETA 

Manizales 2016. Por su acertada y oportuna pregunta, un agradecimiento a Santiago Báez, uno de mis alumnos 

en la UNLP. Fue el disparador de estas 17 reflexiones, siempre gracias a mis alumnos por sus preguntas ! 
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3.7 El concepto de Agenda Científica (BOZZANO y CANEVARI, 2018) se 

fortaleció en la praxis entre 2016 y 2018 en que realizamos 40 Mesas de Trabajo 

mensuales.59   

1. Génesis. A) Agendas Científicas de esta naturaleza nacen de 

investigaciones interdisciplinarias e inter-actores previas. B) Nacen con la gente y se 

institucionalizan desde el sistema científico-académico. C) Si bien surgen y son 

promovidas desde el campo científico, las Agendas son rápidamente apropiadas por 

las comunidades partícipes, representantes científicos, instituciones públicas, 

organizaciones sociales y empresas. 

2. Perspectiva. A) Responden a visiones integrales, integradoras e integradas 

de un territorio. B) La perspectiva integral es central, dado el carácter 

compartimentado de instituciones públicas, disciplinas científicas, empresas y otras 

organizaciones. C) Pautan lineamientos que contemplan y atienden dimensiones 

macro en articulación con 'lo que ha de hacerse' (RAE, 2014) también en un lugar 

situado (Puente de Fierro, Ensenada, Berisso u otro) con actores situados: los 

partícipes de cada Mesa. 

3. Teoría. A) Fortalecen el diálogo entre categorías y conceptos teóricos y la 

praxis concreta. B) Aportan en la construcción de una Teoría de la Transformación, 

mediante su aplicación concreta en círculos tanto virtuosos como viciosos. C) Estos 

círculos están integrados por micro-acuerdos, micro-acciones, micro-

sistematizaciones, micro-logros y micro-fracasos que producen micro-

transformaciones subjetivas, sociales, ambientales y decisionales en los sujetos 

partícipes de cada iniciativa. 

4. Políticas. A) Posibilitan la instalación de temas de fondo en una agenda 

pública, mediante su aplicabilidad concreta en círculos virtuosos y también 

viciosos B) Promueven la gobernanza pública, vale decir la construcción de políticas 

públicas inclusivas donde gente y ambientes sean considerados en los hechos más 

que en los discursos. C) Promueven la articulación entre la integralidad de su 

concepción y la sectorialidad de su ejecución. 
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 Las Agendas Científicas hoy integran el OMLP Observatorio Medioambiental La Plata. El OMLP es de triple 
pertenencia institucional: UNLP, CONICET y CICPBA (Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires). Se trata de un nuevo ámbito, propicio para aportar a la co-construcción de Agendas Científicas 
orientadas a construir Agendas Públicas desde el sistema científico-tecnológico. http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/   

http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/


 

378 
 

5. Contenidos: A) Refieren principalmente a problemáticas sociales, 

ambientales y cognitivas; las problemáticas económicas y políticas se articulan a las 

tres precedentes. B) Articulan macro y meso procesos en lugares determinados 

con actores determinados. C) Promueven identidades, necesidades y sueños: 

refieren al qué soy, qué somos, que necesito, qué necesitamos, qué quiero, qué 

queremos. 

6. Aplicación: A) Participan voluntariamente todos quienes deciden hacerlo. B) 

Se ejecutan de manera planificada con Mesas de Trabajo Permanentes, mensuales 

como mínimo, y mediante otras técnicas de investigación. C) Participan 

organizaciones, gobiernos, empresas, partidos políticos, entidades religiosas, 

sindicatos, medios de comunicación, cada uno con su identidad. 

 

 

Figura 4. Zonas de los objetos de intervención y transformación donde se ejecutan las Agendas 

Científicas y las Mesas de Trabajo. Fuente: Proyecto PIO UNLP-CONICET 

3.8 La Mesa de Trabajo (BOZZANO, CANEVARI, 2018) es praxis 

permanente, es metodología científica constructora de conocimiento y es 

transformadora de la realidad. El nombre de esta técnica nace de referentes de 

organizaciones sociales partícipes en nuestras dos Agendas Científicas como una 
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forma de expresar lo que ellas querían hacer: trabajar codo a codo con científicos, 

funcionarios públicos y, eventualmente, empresarios, para hacer sus territorios más 

posibles que imposibles.60 El concepto elaborado para definir esta técnica se 

construye en una praxis ininterrumpida iniciada el 8 de Abril de 2013 con la iniciativa 

―La Plata con Inteligencia Territorial‖ impulsada desde nuestra red científica,61 luego 

desde Agosto 2014 con la ejecución del Proyecto PIO UNLP-CONICET mencionado 

y a partir de Agosto 2016 con el OMLP. Comprende 12 pilares o ítems que se 

explicitan a continuación.    

1. Nuevo conocimiento: Las Mesas son co-constructoras de conocimiento. La 

escucha, el diálogo, el disenso y los acuerdos producen nuevos conocimientos. Más 

allá de los grados de conocimiento diversos de los participantes, ninguno impone su 

conocimiento sobre el de otro: alcanzar esto es cultural, política e ideológicamente 

complejo. Las disputas, siempre presentes en las arenas sociales, se trabajan con 

procesos dialógicos donde se valoriza el conocimiento y el altruismo por sobre el 

desconocimiento y el egoísmo. De las siete interfaces de conocimiento (LONG, 

2006) surgen nuevos conocimientos. 

2. Lecturas: En cada Mesa de Trabajo pueden abordarse lecturas 

descriptivas, perceptivas, históricas, prescriptivas, interpretativas, propositivas, 

inteligentes, transformadoras y/o virtuosas presentes en las fases del Método 

Territorii. Generalmente Territorii contribuye a definir un macro-tema –de sendas 

Agendas 2014-2026 en este caso- constituido por meso y micro temas -29 en una 

Agenda y 27 en otra- los cuales se ejecutan con la aplicación de estas nueve 

lecturas mediante micro-acuerdos, micro-disensos, micro-acciones, micro-logros y 

micro-fracasos.  

3. Protagonistas: Si bien científicos son promotores y mediadores de las 

iniciativas, con participación de políticos, empresarios, tesistas y otros, los actores 

protagónicos son dos: los vecinos como tales o como parte de organizaciones de la 

sociedad civil, y el ambiente, que no habla nuestro idioma, pero lo hace en el suyo. 

De los cinco componentes de la mesa de la Inteligencia Territorial -comunidades, 

                                                           
60

 Entre tantos referentes, la mayoría mujeres, un especial agradecimiento a Amalia Lassalle, Irma Borán, Rosa 
Dejesús, Celeste Mercado, Silvia Tabarez, Ana Díaz, Alicia Ledesma y Claudia Jacu. En 2009 habíamos 
propuesto el nombre OIDTe Observatorio de Inteligencia y Desarrollo Territorial para, existiendo el Observatorio 
Catalyse entre nuestros pares europeos de la INTI Network, dar cuenta de un espacio muy semejante a esta 
Mesa de Trabajo. 
61

 http://territoriosposibles.fahce.unlp.edu.ar/noticias/la-plata-con-inteligencia-territorial 

http://territoriosposibles.fahce.unlp.edu.ar/noticias/la-plata-con-inteligencia-territorial


 

380 
 

políticos, empresarios, ambiente y saberes- el protagonista central es el saber co-

construido, dado que con anterioridad, estos saberes no existían: la pata del 

conocimiento generado con estos micro acuerdos y micro-acciones sostiene en 

mejores condiciones la mesa. Se trata de un poder alternativo donde nuestro amor, 

altruismo y cooperación –sin importar la pata de procedencia- prevalece sobre 

nuestras miserias o, según culturas orientales, nuestros sufrimientos.  

4. Modus operandi: La Mesa de Trabajo consiste en un encuentro mensual –

puede ser semanal, quincenal, bimestral o en otro lapso que se acuerde- 

documentado en actas donde se ponen en discusión problemáticas, problemas y 

conflictos identificados previamente en un proyecto de investigación participativa con 

el fin de trabajar en acuerdos orientados a desarrollar acciones encontrando 

caminos, alternativas o soluciones a micro, meso o macro problemas.  

5. Planificación: Se llevan adelante con temarios acordados previamente y se 

documentan con registro de audio y en afiches o minutas elaborados en el momento. 

Los afiches, apuntes o minutas se leen y se aprueban al cierre de cada mesa para 

confirmar si dan cuenta de posturas, acuerdos y desacuerdos establecidos entre los 

participantes. Al ser cooperativas, las Mesas no tienen un lugar fijo de realización 

sino que su sede se alterna. 

6. Tiempos: Cada Mesa de Trabajo tiene su momento previo, de convocatoria, 

planificación y gestión. Normalmente se planifican con una duración de dos horas; 

en ocasiones, dada la motivación y el interés de los presentes, las Mesas se han 

prolongado a tres y hasta cuatro horas de duración.  

7. Permanencia: A su vez, hay también un mientras tanto. Entre uno y otro 

encuentro, existe una etapa de trabajo para avanzar con las responsabilidades 

asumidas por las partes, para cumplir con los acuerdos establecidos y que el 

encuentro siguiente comience con avances, con micro-logros que nos permitan 

seguir construyendo confianza y más transformaciones virtuosas que viciosas.  

8. Respeto: Se tiene especial consideración por el respeto ante el disenso, 

que naturalmente siempre está presente. De allí que las tareas de mediación son 

claves para la coherencia, viabilidad y factibilidad de los encuentros y las acciones.  

9. Altruismo: El altruismo, manifiesto en el compromiso con el ambiente y la 

sociedad, no son inherentes a un sector de la sociedad -ciudadanos, políticos, 

empresarios, científicos, otros- sino a quienes deciden destinar tiempo y energía a 
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ello. En el quehacer de cada encuentro emergen explícita o implícitamente estas 

consideraciones, en ocasiones con una claridad asombrosa.  

10. Cooperación: Tienen una lógica de cooperación, de puesta en común, de 

conocer más y mejor identidades, necesidades y sueños del otro y del colectivo. Se 

trabaja por promover la participación y por acercar al encuentro a funcionarios o 

especialistas en la materia sobre la cual se va a trabajar.   

11. Acciones y objetos: En ambos espacios de trabajo –Mesas e ―inter-

mesas‖- las acciones que se acuerdan son parte de micro-objetos de transformación 

–problemáticas puntuales, acciones- donde los sujetos son protagonistas en un 

proceso dialógico. Las Mesas superan la insuficiencia del pensamiento, la reflexión y 

la elucubración teórica para, incorporándolos, promover la decisión: la acción con 

reflexión. El objeto es siempre polidisiciplinario (MORIN, 1965) y ―poliactores‖ 

(científicos, vecinos, políticos), mientras que las acciones también son 

polidisiciplinarias y ―poliactores‖.  

12. Democratizadora: Todas las consideraciones previas permiten afirmar que 

la Mesa de Trabajo es un instrumento que contribuye a democratizar la democracia 

en el capitalismo, en el comunismo, incluso en la corrupción inherente a ambos 

sistemas. 

4 . Consideraciones finales 

La compleja pero posible articulación de los ocho resultados expuestos 

sintéticamente, junto a la evolución que ha tenido el Método Territorii (BOZZANO, 

2013) desde su nacimiento hace 20 años,62 representan una propuesta sistemática, 

abierta y complementaria con muchos otros desarrollos científicos en materia de IAP 

en todo el mundo, y particularmente en América Latina. Sin embargo, una bajísima 

proporción de los científicos hacemos Investigación-Acción-Participativa –estimada 

entre el 0,5 a 3%- situación que está reduciendo las posibilidades de transformación 

virtuosa desde la ciencia con la gente de a pie –los supuestos ciudadanos- en aras 

de fortalecer otras políticas públicas. Como si esto fuera poco, el promedio mundial 

de investigadores por habitante según se desprende del informe de la UNESCO 

Science Report (2015) es del 0,1%, lo que da cuenta que somos aproximadamente 
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 Territorii comenzó con tres fases: territorios reales, pensados y posibles; hoy son nueve  fases: territorios 
reales, vividos, pasados, legales, pensados, posibles, concertados, inteligentes y justos. Se ejecuta en procesos 

de IAP en varios años mediante unas veinte técnicas espaciales y sociales. 
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7,5 millones de científicos –de ellos aproximadamente sólo 100.000 investigadores y 

tesistas hacemos IAP-  sobre un total de 7500 millones de personas. ¿Cómo 

construir Territorios Posibles con Justicia Territorial siendo aproximadamente la 

cienmilésima parte de los seres humanos? Entusiasmando a los demás, sin obligar a 

nadie. Es lo que vulgarmente se conoce como un ―trabajo hormiga‖.  

¿Cuántos en nuestras micro-acciones cotidianas hacemos lo suficiente para 

amortiguar o revertir algunas de las facetas de esta crisis? Siendo conscientes de 

ello, ¿en qué medida continuamos con esta tendencia, vale decir con este statu quo 

que nos lleva por un camino incierto63 en las próximas décadas? ¿Cuánto tiempo y 

energía dedicamos a criticar y resistir tanto atropello a la gente y los ambientes? 

¿Cuánto tiempo destinamos a transformar, mediante micro-transformaciones 

subjetivas, sociales, ambientales y decisionales, algunas de las facetas de esta 

crisis? Estos tres interrogantes también caben para el 100 % de las personas, por lo 

tanto también para el 0,1% que aproximadamente somos los científicos entre todos 

los seres humanos. Si los grandes decisores no lo hacen, es nuestra decisión 

encontrar resquicios en los sistemas científicos para que cada una de las 

investigaciones que hacemos –en ciencias exactas, sociales y/o naturales- esté 

contribuyendo directa o indirectamente a promover en lugar de statu quo, una 

resistencia que más pronto lleve a la transformación para evitar el vaticio de Stephen 

Hawkins. 
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RESUMO 
 
A Vila Luizão surgiu no início da década de 1990 como alternativa de moradia no contexto da 
segregação socioespacial vivenciada na capital maranhense. Tal processo regido pela lógica de 
produção capitalista aliada à atuação controversa do Estado determinou o surgimento de ocupações 
espontâneas lideradas por comunidade de baixa renda. Objetivou-se nesta pesquisa analisar os 
principais problemas socioambientais da área através da metodologia pesquisa-ação, a qual de 
maneira participativa contribuiu ao diagnóstico das mazelas urbanas através da pesquisa de campo 
investigativa e real, além do planejamento de ações coletivas. Fontes secundárias somaram-se à 
coleta primária de materiais afetos à percepção ambiental enriquecida por entrevistas abertas e 
semiestruturadas as lideranças comunitárias. Na fundamentação teórica das análises, buscou-se 
apoio a autores que abordam a temática trabalhada, os quais se pode citar Thiollent (2004), Diniz 
(1999), Ferreira (1999), Maricato (1996) e IBGE (2010). Destaca-se que a natureza da questão 
ambiental, a partir da compreensão de que sociedade e meio ambiente são inseparáveis, visto ser o 
mundo material recortado por sujeitos que constroem projetos distintos de uso e significação do 
espaço. Neste âmbito, o espaço urbano apresenta-se como referência singular para compreensão da 
problemática socioambiental  e a resolução  coletiva através da pesquisa-ação. 
Palavras-chave: Vila Luizão; problemas socioambientais; pesquisa-ação. 
 
 
RESUMEN 
 
La Vila Luizão surgió a principios de la década de 1990 como alternativa de vivienda en el contexto 
de la segregación socioespacial vivenciada en la capital maranhense. Tal proceso regido por la lógica 
de producción capitalista aliada a la actuación controvertida del Estado determinó el surgimiento de 
ocupaciones espontáneas lideradas por comunidad de bajos ingresos. En esta investigación se 
analizó los principales problemas socioambientales del área a través de la metodología investigación-
acción, la cual de manera participativa contribuyó al diagnóstico de las molestias urbanas a través de 
la investigación de campo investigativa y real, además de la planificación de acciones colectivas. 
Fuentes secundarias se sumaron a la recolección primaria de materiales afectos a la percepción 
ambiental enriquecida por entrevistas abiertas y semiestructuradas a los líderes comunitarios. En la 
fundamentación teórica de los análisis, se buscó apoyo a autores que abordan la temática trabajada, 
los cuales se puede citar Thiollent (2004), Diniz (1999), Ferreira (1999), Maricato (1996) y IBGE 
(2010). Se destaca que la naturaleza de la cuestión ambiental, a partir de la comprensión de que 
sociedad y medio ambiente son inseparables, visto ser el mundo material recortado por sujetos que 
construyen proyectos distintos de uso y significación del espacio. En este ámbito, el espacio urbano 
se presenta como referencia singular para la comprensión de la problemática socioambiental y la 
resolución colectiva a través de la investigación-acción. 
Palabras clave: Vila Luizão; problemas socioambientales; investigación-acción.
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2. OBJETIVOS 

A presente pesquisa consiste em discutir vários temas com base na 

metodologia social, ao propiciar particular destaque à pesquisa-ação, no que tange a 

pesquisa científica associada a formas coletivas para a resolução de problemas, 

objetivou-se transformações socioambientais na Vila Luizão por meio da ferramenta 

Educação ambiental. Tais objetivos, considerados prioritários, no que tange ao 

campo de observação, atores e tipos de ação, presentes no processo de 

investigação. 

3. METODOLOGIA 

Nesta pesquisa foram realizadas metodologias que orientaram as ações na 

comunidade da Vila Luizão, dentre elas podemos citar a pesquisa-ação, o carro-

chefe do nosso estudo. Nesse âmbito, coadunando com as ideias de Thiollent (2004, 

p.25) ―A pesquisa-ação trata-se de um método, ou de uma estratégia de pesquisa 

agregando vários métodos ou técnicas de pesquisa social, com os quais se 

estabelece uma estrutura coletiva, participativa e ativa ao nível da captação de 

informação. 

Para o embasamento da análise, buscou-se estruturar de maneira coletiva, 

participativa e ativa, o estudo encontra-se na fase exploratória, o diagnóstico, afim 

de averiguar as questões prioritárias, de forma paralela a esta fase associa-se a 

coleta de informações disponíveis iniciais.  Essa metodologia caracteriza-se pela 

ação em relação a resolução de problemas em dada realidade social que 

coadunando-se com as ideias de Thiollent (2004, p.55) podem ser os setores de (...) 

―educação, organização, comunicação, saúde, trabalho, moradia, vida política e 

sindical, lazer, etc, como é o caso deste estudo, mas, é necessário que haja 

raciocínio, logo, precisaremos de conceitos, hipóteses e avaliações na situação 

investigativa‖. 

            A Vila Luizão (Figura 01), área em estudo surgiu no início da década de 1990 

como alternativa de moradia no contexto da segregação socioespacial vivenciada na 

capital maranhense. Esse processo regido pela lógica de produção capitalista aliada 
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à atuação controversa do Estado determinou o surgimento de ocupações 

espontâneas lideradas por população de baixa renda. 

 

        Figura 01: Mapa de Localização da Vila Luizão. 
         Fonte: Dados da Pesquisa 
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Neste sentido, há uma relação entre conhecimento e ação, no campo do agir 

(ação social, política, jurídica, moral, etc.), quanto no campo do fazer (ação técnica). 

Entre as formas de raciocínio existem analogias (e também diferenças) entre as 

estruturas do ―conhecer para agir‖ e do ―conhecer para fazer‖. O problema da 

relação entre conhecimento e ação pode ser abordado no contexto das ciências 

sociais (THIOLLENT, 2004, p. 39). 

Com base nesta metodologia, a produção do conhecimento que caracteriza o 

processo da pesquisa-ação resulta de investigação coletiva acerca do problema, a 

qual os participantes que estão mais próximos, tem a percepção e interpretação 

mais lapidada, o que é essencial ao processo de diagnóstico na comunidade 

experienciada.  

 

4. RESULTADOS DA PESQUISA 

Na década de 1990, as áreas de ocupação começaram a florescer, a 

justificativa é sempre a ausência do Estado no que tange a ofertar habitação a 

população de baixa renda, nesse viés, as áreas de ocupação em São Luís, 

emergiram em função do conjunto habitacional Primavera (por exemplo, Vila Brisa 

do Mar), da valorização de áreas próximas da Praia do Olho D Água (Vilas Sol e Mar 

e Luizão), Praia do Calhau (Vila Conceição), imediações do Conjunto São Raimundo 

(Vilas Luizão II, Ayrton Senna, e Vitória) e no entorno do Anjo da Gurarda (Vilas São 

João, e, Argola e Tambor). (FERREIRA, 2014, p. 116) 

No início da pesquisa-ação, observou-se que na Vila Luizão há um crescente 

e desordenado processo de ocupação, refletindo o descaso das autoridades 

públicas, pois a situação se agravou ainda mais pela deficiente infraestrutura 

relacionada à rede de esgotos, pavimentação, problemas relacionados ao lixo e 

outros. Nesta linha de raciocínio, podemos afirmar que nesse espaço em escala 

temporal foram observadas novas áreas de ocupação mais recentes dentre elas 

pode-se citar: Granja, Babado Novo e Palmerande, ocupadas a partir da década de 

2010, as quais se deliberaram muitos conflitos referentes ao uso e ocupação do 

solo. 
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De acordo com o IBGE (2010), a Vila Luizão possui 09 setores censitários, 

2.887 domicílios ocupados e 10.785 moradores, nesta feita, a área encontra-se em 

constante crescimento, durante os vários campos de observação, visualizou-se o 

avanço das ocupações de forma precária, bem como a ausência de saneamento 

básico, além de áreas de alagamento (Figura 02) e conflitos socioambientais 

constantes.  

 

 

 Figura 02: Avenida João Alberto em março de 2018. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, o estudo iniciou-se em agosto de 2017, 

visto que a área da Vila Luizão foi escolhida pelos diversos problemas 

socioambientais vivenciados pela comunidade, tais como o principal, a ausência de 

saneamento básico. Como atividades da pesquisa-ação, primeiramente, foi realizada 
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primeiramente o levantamento documental: leis, estudos feitos em instituições, 

planos diretores (1977, 1992 e 2006), além de sites relacionados ao assunto e 

levantamento de fontes secundárias com dados estatísticos a respeito da temática 

investigada junto a órgãos e instituições públicas, a exemplo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto da Cidade (INCID); SEMA (Secretaria 

do Meio Ambiente); SEMOSP (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos); 

SSP (Secretaria de Segurança Pública) IMESC (Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos; USC Divinéia/Vila Luizão (Unidade de Segurança 

Comunitária); CRAS Sol e Mar (Centro de Referência Social da Assistência Social) e 

Instituições da área ( Associações de moradores; Igrejas; Associações Comerciais; 

Centro de Convivência). 

Após essa etapa, realizou-se o mapeamento da área e as principais 

instituições (sociais, econômicas e religiosas) atuantes, visto que tais serviços são 

pontuados nas áreas mais urbanizadas e bem localizadas. Cabe ressaltar que foram 

feitos os respectivos contatos com seus representantes para conhecer o problema 

investigado junto ao método da pesquisa-ação, sendo que estes participarão dos 

nossos seminários científicos no decorrer da análise. Seguindo essa linha de 

raciocínio, observou-se certa homogeneidade nas lideranças comunitárias, visto que 

existem alguns projetos sociais na área estudada, organizados pelas principais 

instituições da vila, sendo alguns com vínculos políticos, e outros, religiosos.  

Neste âmbito, foram realizadas pesquisas juntos aos órgãos de São Luís tais 

como INCID (Instituto das Cidades), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), IMESC (Instituto Maranhense de Estudos Socioecômicos e 

Cartográficos), CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), USC (Unidade de 

Segurança Comunitária), SEMOSP (Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos) e Associação de Moradores da Vila Luizão, para obtenção de dados 

censitários, domicílios, população, renda, saneamento ambiental, cartográficos e 

sociais.  Dentro desta perspectiva já foram disponibilizadas informações que 

subsidiaram embasamento a pesquisa-ação, assim como favoreceram a produção 

de mapas e interpretação da realidade do campo estudado. 
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 Cabe ressaltar que a presente pesquisa relata resultados preliminares, visto 

que nossa ação futura será o lançamento do projeto de pesquisa ―Educação 

Ambiental como ferramenta para análise das principais implicações socioambientais 

na Vila Luizão‖, a ser realizado no Centro de Convivência da Vila Luizão, localizada 

na Avenida João Alberto, Vila Luizão, o local foi direcionado por representantes das 

instituições da Vila Luizão, os quais retrataram ser uma área central, além de 

proporcionar segurança e bem estar, de acordo com relatos das lideranças. 

           Em momento posterior, com base na pesquisa-ação, serão elaborados junto 

as lideranças institucionais da área, 05 círculos de diálogos com base nas principais 

problemáticas vivenciadas pela comunidade, tais como sugeridos, impactos 

socioambientais, conflitos socioespaciais, violência e educação ambiental para o 

conhecimento da realidade e a execução de um futuro plano de ação coletivo.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerou-se relevante refletir que dentro de um sistema econômico 

alicerçado em bases capitalistas, organizar o espaço urbano em relação à melhoria 

dos serviços públicos tais como infraestrutura e saneamento significa valorizar novas 

áreas principalmente para interesses puramente capitalistas. Nesse âmbito, a 

problemática ambiental atrela-se a questão social, todavia, tão avançada que 

atualmente apresenta dimensões quase incontroláveis, haja vista que as cidades 

cresceram, aliadas a um sistema excludente e segregador. Parece desafiador para o 

poder público propiciar espaços saudáveis e igualdade de serviços públicos urbanos 

para uso das futuras gerações, em benefício da comunidade em sua totalidade. Ao 

contrário do que poderiam ser, as áreas de ocupação espontânea em São Luís só 

aumentaram nas últimas décadas, ainda que com vários projetos imobiliários 

implantados na capital, os quais não foram a melhor medida para a solução da 

questão habitacional para as camadas populares. Desta forma, intervenções 

urgentes precisam ser realizadas levando-se em conta o espaço em sua totalidade 

no que se trata de serviços públicos de saneamento e saúde na metrópole, 

comumente contraditória e maquiada. Em suma, o bairro Vila Luizão reflete mais 
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uma das áreas de descaso do sistema excludente aliado ao estado, em que ambos 

reproduzem de maneira desigual e segregada.  

Diante da questão em alusão, São Luís retrata uma gama de bairros de 

ocupação espontânea, com exposições semelhantes no que tange a infraestrutura e 

saneamento básico, nesse sentido, a área estudada apresenta uma série de tensões 

socioambientais que precisam ser solucionados. Para isto, cabe ao Poder Público 

junto a Associação de Moradores e a comunidade buscar e intervenções coletivas 

com base na pesquisa-ação para melhorar a qualidade do meio e de vida, torna-se 

ainda urgente a restruturação do canal de água e esgoto que percorre o bairro bem 

como ações de Educação Ambiental no que concerne a sensibilização. Torna-se 

essencial o envolvimento ativo no processo de execução de políticas públicas no 

que se refere a fiscalização e participação para a qualidade na execução dos 

serviços públicos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

DINIZ, Juarez Soares. A dinâmica do processo de segregação sócio espacial 
em São Luís (MA): o caso da Vila Cascavel. Dissertação de Mestrado em Políticas 
Públicas. Universidade Federal do Maranhão. São Luís, 1999.  
 
________________ As condições e contradições do espaço urbano de São Luís 
(MA): Traços Periféricos. Ciências Humanas em Revista, Núcleo de Humanidades, 
São Luís, v.5, n.1, p.167-180, 2007. 
 
FERREIRA, Antônio José de Araújo. O estado e as políticas do urbano em São 
Luís. 1999. 223f. Dissertação de Mestrado em Geografia. Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo,1999. 
 
________________ A produção do espaço urbano em São Luís do Maranhão: 
passado e presente; há futuro-São Luís: EDUFMA, 2014. 
 
MARICATO, Ermínia. Metrópole na Periferia do Capitalismo: ilegalidade, 
desigualdade e violência. São Paulo: Hucitec, 1996. 
 
MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. 
Planejamento urbano no Brasil. In: ARANTES, Otília. MARICATO, Ermínia. 
VAINER, Carlos. A cidade do pensamento único: Desmanchando consensos. 3. Ed. 
Petropólis, RJ: Vozes, 2000. 



 
 

393 
 

 
JACOBI, Pedro. Meio Ambiente, participação e cidadania. In: SORRENTINO, 
Marcos (Orgs). Cadernos do III Fórum de Educação Ambiental. São Paulo: Gaia, 
1995. 
 
PHILIPI R. ARLINDO; PELICIONI, Maria Cecília Focesi [Editores]. Educação 
ambiental e sustentabilidade. Barueri: Manole, 2005. 
 
SANTOS. A natureza do espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4. ed. 2. 
reimpr. -São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. 
 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 13 ed. São Paulo: Cortez, 
2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

394 
 

“ARROIO VIVO”: RECUPERAÇÃO DO SABER AMBIENTAL E DO 

ARROIO KLÜSENER (AGUDO, RS, BRASIL) 

 

Elisângela Lopes da Silva
,
, Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: silva.elislopes@gmail.com 

Greice Kelly Perske da Silva, Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: 
greicegeografia@gmail.com 

Luiz Paulo Martins e Souza, Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: martinsesouza@gmail.com 

 

RESUMO: As áreas de matas ciliares, consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP), 
cumprem funções ecológicas e ambientais essenciais ao bem-estar humano, mas vêm sendo 
desmatadas e degradadas pelo uso inadequado do solo. O objetivo desse trabalho foi sensibilizar a 
comunidade escolar da Escola Santos Reis (Agudo, Rio Grande do Sul, Brasil), buscando resgatar o 
Saber Ambiental por meio de práticas pedagógicas de educação ambiental com estudantes do 8º ano 
a fim de recuperar o Arroio Klüsener, localizado nas adjacências da Escola. Utilizado os 
procedimentos metodológicos da pesquisa-ação, foram realizadas atividades que buscaram (a) a 
realização de uma trilha interpretativa de educação ambiental para o (re)conhecimento do lugar; (b) a 
interpretação das condições geomorfológicas e da dinâmica da bacia hidrográfica por meio da 
construção de mapa temático participativo; (c) o acompanhamento da dinâmica climática através da 
construção e instalação de uma miniestação meteorológica artesanal e (d) o levantamento das 
espécies florestais da mata ciliar, coletando amostras para a construção de um herbário. Por meio de 
uma educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória, o projeto conseguiu sensibilizar a 
comunidade escolar em relação a temática ambiental, atentando para a construção coletiva de 
estratégias para solucionar problemas socioambientais locais. 
 
 
RESUMEN: Las áreas de matas ciliares, consideradas Áreas de Preservación Permanente (APP), 
cumplen funciones ecológicas y ambientales esenciales para el bienestar humano, pero vienen 
siendo deforestadas y degradadas por el uso inadecuado del suelo. El objetivo de este trabajo fue 
sensibilizar a la comunidad escolar de la Escuela Santos Reis (Agudo, Rio Grande do Sul, Brasil), 
buscando rescatar el Saber Ambiental por medio de prácticas pedagógicas de educación ambiental 
con estudiantes del 8º año a fin de recuperar el Arroio Klüsener, situado en las adyacencias de la 
Escuela. Utilizado los procedimientos metodológicos de la investigación-acción, se realizaron 
actividades que buscaron (a) la realización de una trayectoria interpretativa de educación ambiental 
para el (re)conocimiento del lugar; (b) la interpretación de las condiciones geomorfológicas y de la 
dinámica de la cuenca hidrográfica mediante la construcción de un mapa temático participativo; (c) el 
seguimiento de la dinámica climática a través de la construcción e instalación de una minería 
meteorológica artesanal y (d) el levantamiento de las especies forestales de la mata ciliar, recogiendo 
muestras para la construcción de un herbario. Por medio de una educación ambiental crítica, 
transformadora y emancipatoria, el proyecto logró sensibilizar a la comunidad escolar en relación a la 
temática ambiental, atentando para la construcción colectiva de estrategias para solucionar 
problemas socioambientales locales. 
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1. Introdução 

O debate em torno da preservação da natureza mantém-se aquecido há 

décadas, pois, sabe-se que ecossistemas conservados e bem manejados 

proporcionam serviços essenciais ao bem-estar e à qualidade de vida das pessoas. 

No Brasil, uma das principais ações do estado e também da iniciativa privada, 

visando a preservação ambiental e a conservação da biodiversidade é a criação de 

unidades de conservação. Unidades de conservação (UC‘s) são áreas protegidas, 

assim como áreas de preservação permanente (APP) e reservas da biosfera, por 

exemplo, onde se tem como objetivo principal a proteção in situ dos atributos 

ambientais (THOMAS, 2016). 

Localizado em uma região de transição ecológica e geomorfológica, entre o 

Planalto Meridional Brasileiro e a Depressão Periférica Sul-Riograndense, Agudo 

(Figura 1) possui uma sobreposição territorial quando se fala em áreas protegidas. O 

município, que faz parte da Quarta Colônia junto com outras 8 pequenas cidades, 

integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e o Corredor Ecológico da Quarta 

Colônia (CEQC), além de conter em seu território o Parque Estadual da Quarta 

Colônia (PEQC). 

O CEQC, instituído pela Portaria nº 143/2014, tem como objetivo conectar 

alvos de conservação no território, viabilizando apoio às UC‘s, aos proprietários 

rurais e aos representantes da comunidade no planejamento integrado e no uso do 

solo e dos recursos naturais (MOREIRA; FERREIRA, 2015). O traçado do CEQC 

segue quase que exclusivamente os cursos d‘água do território e, portanto, para que 

o corredor ecológico se consolide é preciso recuperar as APP‘s desses cursos 

d‘água. Além disso, ainda é fundamental refletir na mesma perspectiva em relação à 

recuperação e conservação das Reservas Legais, visando a sua integração com o 

CEQC. Para isso é fundamental resgatar, primeiramente, o saber ambiental, a fim de 

que as pessoas se tornem protagonistas na busca de soluções dos problemas 

socioambientais locais. 
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Figura 1. Localização do município de Agudo, Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

Fonte: Adaptado por Greice Kelly Perske da Silva. 

 

Dentro desse contexto, os Mãos Verdes, uma associação civil local que 

desenvolve ações que visam a preservação, conservação, recuperação e 

restauração da natureza firmou uma parceria com a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Santos Reis, uma das maiores escolas públicas de Agudo, a 

fim de construir estratégias visando a recuperação de um dos principais arroios que 

cruzam na área urbana da cidade e que se encontra na zona de transição do CEQC.  

O Arroio Klüsener, localizado nas adjacências da Escola, passa por intenso 

processo de degradação da sua mata ciliar, recorrente da pressão antrópica, 

especialmente ligada a usos agrícolas inadequado. Esse Arroio é afluente do Rio 

Jacuí, um dos rios mais importantes para o abastecimento humano e irrigação 

agrícola do interior do Estado do Rio Grande do Sul, inserido na Região Hidrográfica 

do Guaíba.  
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Como resultado da supressão das matas ciliares do Arroio, a Escola Santos 

Reis sofre com frequentes inundações e alagamentos. A partir da preocupação da 

comunidade escolar, surge a demanda por um projeto ambiental participativo, entre 

alunos, professores e técnicos da associação Mãos Verdes, com objetivo geral de 

sensibilizar a comunidade para a restauração das funções ecológicas do Arroio 

Klüsener, buscando recuperar não só suas matas ciliares e nascentes, mas também 

o saber ambiental e o diálogo entre os múltiplos saberes (LEFF, 2009). O resgate ou 

(re)construção do saber ambiental requer uma educação que é produzida pelo 

diálogo constante sobre conhecimentos, aprendizagens, ensino, sociedade e 

ambiente, ou seja, requer uma educação com enfoque participativo (LUZZI, 2003). 

Portanto, esse trabalho é resultado de um projeto maior que crê em uma 

educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória, e aqui são relatadas e 

discutidas apenas as atividades já concluídas. 

 

2. Metodologia e materiais  

Para que seja crítica, transformadora e emancipatória, a Educação Ambiental 

necessita de ser um processo coletivo, dinâmico e contínuo de sensibilização, 

conscientização e participação social. Por isso, o trabalho se desenvolveu baseado 

no método de pesquisa-ação (TOZONI-REIS, 2005), que consiste em um processo 

participativo que tem o objetivo de promover, pela ação-reflexão-ação, 

transformações práticas na realidade socioambiental que investiga. 

O trabalho foi realizado com estudantes do 8º ano da Escola Santos Reis. A 

idade escolar foi escolhida em função da maturidade para a participação nas 

atividades. O desenvolvimento do trabalho se deu a partir das seguintes etapas: 

a) Realização de uma trilha interpretativa de educação ambiental, saindo da 

Escola, passando pelo Arroio Klüsener e chegando ao topo do Morro Agudo. A 

subida até o topo de um dos principais geomonumentos do município passa pelas 

margens do arroio, pela floresta de Mata Atlântica e permite uma visão ―de cima‖ de 

parte da bacia hidrográfica do arroio. O objetivo foi o de (re)conhecer o lugar de 

vivência, identificar os principais problemas e potencialidades socioambientais da 

área, e ainda discutir as várias possibilidades de superação destes problemas; 
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b) Construção de mapa temático participativo com o auxílio de uma imagem 

de satélite impressa em A1, no sentido de utilizar o sensoriamento remoto para 

interpretar as condições geomorfológicas e a dinâmica da bacia hidrográfica, 

identificando o trajeto do arroio, os principais usos do solo e os conflitos 

socioambientais. 

c) Construção e instalação de uma miniestação meteorológica artesanal para 

acompanhar a dinâmica climática. A Escola disponibilizou o pluviômetro e o 

termômetro, e os Mãos Verdes disponibilizaram madeira, pregos, cerrote e martelo. 

Além disso a associação, disponibilizou a impressão de um diário do tempo para que 

o grupo acompanhasse e registrasse a dinâmica temporal meteorológica diária, e 

posteriormente, medisse e estabelecesse o índice crítico de enchente; 

d) Coleta de espécies florestais para identificação e formação de exsicata das 

espécies presentes no arroio: foram coletados folhas e galhos das espécies 

florestais nativas no trecho do Arroio que se encontra dentro do perímetro escolar 

para posterior identificação e construção de um herbário. O grupo construiu uma 

prensa para secar as amostras com madeira, cerrote, pregos e martelo cedidos 

pelos Mãos Verdes. As amostras foram colocadas em jornais e inseridas na prensa 

para posterior classificação das espécies e colocação no herbário visando levantar 

quais espécies são mais adequadas para começar a recuperação da mata ciliar. 

 

3. Resultados da extensão  

A primeira etapa do projeto consistiu na realização de uma trilha interpretativa 

de educação ambiental que contou com a participação dos estudantes do 8º ano, 

professores, pais e membros dos Mãos Verdes (engenheiros florestais e geógrafos). 

A trilha iniciou na Escola, passando pelo Arroio Klüsener e indo em direção ao Morro 

Agudo (Figura 2A), que além de dar nome ao município, é um mirante de 429 metros 

de altitude de onde se observa toda a ocupação urbana (Figura 2C) e boa parte da 

extensão do Arroio. A caminhada foi o momento do diálogo de saberes, pois do 

longo do trajeto, foram feitos pontos de parada para interpretação dos principais 

problemas socioambientais (Figura 2B), especialmente ligados ao uso do solo, como 

é possível visualizar na figura 2D, que mostra uma feição erosiva em voçoroca no 
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entorno da nascente do Arroio Klüsener, bem como a dinâmica fluvial do Arroio e 

identificação de espécies florestais passiveis de uso para a recuperação das áreas 

degradadas no leito do Arroio.  

 

Figura 2. Trilha interpretativa de educação ambiental até o Morro Agudo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da Associação Mãos Verdes, 2017. 

 

Na segunda etapa, o grupo resgatou os pontos discutidos na trilha 

interpretativa, buscando levantar suas possibilidades e limites de transformação. 

Para sistematizar as informações, foi construído um painel (Figura 3A) com o auxílio 

do método tempestade de ideias (brainstorming), onde os participantes foram 

estimulados a expressar suas percepções da trilha.  

Em segundo momento, a partir de uma imagem de satélite impressa contendo 

as cotas altimétricas do relevo, o grupo elaborou um mapa temático participativo 

(Figura 3B), onde identificou o trajeto da nascente até a foz do Arroio Klüsener, além 

de alguns conflitos ambientais, como por exemplo a supressão da mata ciliar para 

agricultura. Com essa atividade, conceitos como curvas de nível, altimetria, rio, leito, 

meandro, bacia hidrográfica, mata ciliar, solo e rochas foram discutidos e aprendidos 

na prática. 
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Um exemplo disso foi a explicação sobre curvas de nível que se utilizou de 

uma batata, régua e caneta (Figura 3C). A batata serviu como um exemplo 3D do 

relevo representado na imagem. Assim, desde o ―topo‖ da batata, a partir da 

medição com a régua, foram marcados pontos de mesma ―altitude‖ e traçadas linhas 

isoípsas, comparando as linhas traçadas na batata às curvas de nível traçadas na 

imagem que mostra o Morro Agudo. 

Outra prática dessa etapa demonstrou a diferença entre os tipos de rochas 

(Figura 3D). Duas amostras foram coletadas no entrono escolas: um basalto 

(utilizado na pavimentação das ruas) e um arenito (utilizado na construção de 

bancos no pátio escolar). Foi derramado um pouco de água sobre ambas as 

amostras e os estudantes puderam perceber a diferença de infiltração, o que 

possibilitou a discussão sobre formação do solo, erosão, entre outros assuntos. 

O grupo também identificou o enquadramento legal da mata ciliar do Arroio 

Klüsener no perímetro escolar, realizando uma medição com uma trena (Figura 3E) 

e fomentando a discussão sobre a importância da APP para a manutenção das 

funções ecossistêmicas. 
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Figura 3. Interpretação ambiental da geomorfologia e dinâmica fluvial do Arroio 

Klüsener. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da Associação Mãos Verdes, 2017. 

 

A terceira etapa considerou a necessidade do estudo do clima à nível local e 

em consonância com a noção de ritmo de sucessão dos tipos de tempo que 

caracterizam o clima local e regional. Nesse sentido, foi construída uma miniestação 

meteorológica artesanal como um instrumento pedagógico para auxiliar na coleta de 

dados meteorológicos e acompanhamento e registro em diário das condições de 

tempo durante três meses, como forma de estudar o tempo e o clima. 

O grupo construiu o abrigo meteorológico para o termômetro (Figura 4A), 

afixaram o pluviômetro em um suporte (Figura 4B), e confeccionaram as réguas de 

medição de vazão (Figura 4C) com materiais disponibilizados pelo projeto. A 

instalação da miniestação foi feita próxima ao Arroio Klüsener onde existe um pomar 

de frutíferas nativas. Para aplicar o diário do tempo (Figura 4 D), os estudantes 

foram orientados a realizar a coleta dos dados de precipitação a partir do 

pluviômetro; temperatura de acordo com o termômetro; velocidade do vento de 

acordo com a escala de Beaufort, nebulosidade de acordo com os tipos de nuvens e 

a separação do céu em oito quadros (0 quadro encoberto = ensolarado; 1 a 3 

quadros encobertos = nuvens esparsas; 3 a 6 quadros encobertos = parcialmente 
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nublado; 6 a 8 quadros encobertos = totalmente nublado), vazão a partir da 

observação das réguas da marcação de cotas, e a qualidade da água considerando 

a cor e os materiais em suspensão.  

 

Figura 4. Construção da miniestação meteorológica artesanal e diário do tempo. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da Associação Mãos Verdes, 2017. 

 

Para não haver distorções na coleta dos dados (ou seja, coletar a temperatura 

de um dia às 7 horas da manhã e no outro às 12 horas, quando a temperatura está 

mais elevada) os estudantes foram orientados a coletar os dados sempre no mesmo 

horário do dia; e definiram ser no primeiro período da manhã antes do início das 

aulas. 

Na quarta etapa o grupo se dirigiu às margens do Arroio inseridas no 

perímetro escolar e coletou amostras de espécies arbóreas nativas da mata ciliar. 

Foi definido que seriam coletadas apenas amostras arbóreas para atender ao 

objetivo da atividade e, além disso, coletar toda e qualquer espécie da flora seriam 

indivíduos em demasia. Enquanto uma parte do grupo coletava a amostra (Figura 

5A), outra anotava as características (Figura 5B) e, quando identificada a espécie, já 

era tabulado pelo menos o nome popular para facilitar a posterior caracterização.  
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Após a coleta, o grupo construiu a prensa de secagem (Figura 5C), utilizando 

madeira, pregos, cerrote e martelo cedidos pelos Mãos Verdes. Em seguida, 

colocaram as amostras entre folhas de jornais para potencializar a secagem, e 

depois inseriram esses jornais na prensa (Figura 5D). A prensa serviu para a 

confecção das exsicatas – plantas prensadas e em seguida secas, fixadas em uma 

folha de tamanho padrão acompanhadas de uma etiqueta ou rótulo contendo 

informações sobre o vegetal e o local de coleta, para fins de estudo botânico –, 

utilizadas para confeccionar o herbário. 

 

Figura 5. Construção do herbário das espécies nativas da mata ciliar do Arroio 

Klüsener. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da Associação Mãos Verdes, 2017. 

 

Ainda nessa etapa, foi proposto o plantio de algumas mudas de espécies 

nativas advindas de projetos de compensação ambiental nas margens do Arroio 

Klüsener nas adjacências da Escola. No decorrer da proposta, o grupo iniciou um 

espontâneo mutirão de limpeza e decidiu construir uma intervenção artística com os 

resíduos coletados (Figura 6). O Arroio fica extremamente próximo do espaço físico 

da Escola, o que facilita o deslocamento de resíduos para a margem ou dentro do 

curso d‘água em períodos de enchentes e alagamentos. A Escola já realizou a 
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limpeza do Arroio em outros momentos, e os resíduos coletados nesse momento 

foram unidos aos materiais armazenados para descarte. 

 

Figura 6. Limpeza das adjacências do Arroio e intervenção realizada pelo grupo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da Associação Mãos Verdes, 2017. 

 

Após destinar adequadamente o resíduo coletado, contribuindo não só com a 

reciclagem dos materiais, mas também com a recuperação do curso d‘água no 

perímetro escolar, para acelerar o processo de recuperação, o grupo propôs o 

cercamento da área, a fim de iniciar a recuperação do solo para o posterior plantio 

das mudas. 

 

4. Considerações Finais  

 

Na nossa vida, muitas vezes sabemos coisas do mundo, admiramos 
paisagens maravilhosas, nos deslumbramos por cidades distantes, temos 
informações de acontecimentos exóticos ou interessantes de vários lugares 
que nos impressionam, mas não sabemos o que existe e o que está 
acontecendo no lugar onde vivemos (CALLAI, 2006, p. 83). 

 

O papel dos Mãos Verdes, através deste projeto ambiental e trabalho de 

pesquisa, não foi impor uma visão de mundo, mas dialogar sobre as diferentes 
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visões. O conhecimento construído ao longo das etapas foi resultado das relações 

do grupo entre si e com a realidade concreta. Foi possível perceber que há uma 

necessidade de se conhecer o lugar de vivência dos estudantes, resgatando o saber 

ambiental para que se sintam parte do meio em que vivem, transformando e 

melhorando sua relação com o meio (Escola). 

Entendemos que a escola deve essencialmente contribuir com a construção 

da cidadania e expansão da liberdade, da criatividade, do raciocínio e do 

pensamento crítico. É nesse sentido que as atividades desse projeto foram 

pensadas, de modo a ir muito além da aprendizagem imediatista e pontual, 

buscando o propósito de mudança de atitude, pois os problemas ambientais são 

fundamentalmente problemas humanos e sem que o ser humano compreenda sua 

parte nesse processo, não haverá soluções duradouras. 

Nessa lógica, foi possível perceber que a partir das ações desenvolvidas, o 

grupo passou a conhecer melhor o seu lugar de vivência, (re)conhecendo problemas 

e potencialidades do entorno escolar. Além disso, por meio das atividades puderam 

pensar a resolução de problemas reais, exercitando seu senso crítico. 

A metodologia da pesquisa-ação comprovadamente altera o que está sendo 

pesquisado e é limitada pelo contexto da prática. O projeto acabou sendo 

temporariamente suspenso pelo conflito gerado entre uma educação ambiental 

crítica, transformadora e emancipatória e uma educação arcaica que compreende 

educação ambiental como um mero processo de ―conscientização‖, sem reflexão ou 

mudança de atitude. 

Muitas foram as discussões e tantas outras poderiam ser exploradas, mas 

certamente as ações desenvolvidas nesse projeto serviram para (re)aproximar o 

grupo do lugar de vivência e das relações socioambientais nele presentes. Enfim, a 

verdadeira educação ambiental exige uma conversão profunda das pessoas que têm 

um compromisso permanente com a construção de uma escola pública de 

qualidade, democrática e para todos. 
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ROLÊ DE BIKE: DIREITO À CIDADE E REDUÇÃO DE DANOS  

Thiago Telles¹
 

Rudinei Nicola² 

 

Resumo: A bicicleta é uns dos meios de locomoção mais populares nas grandes cidades do mundo. 
Utilizada como meio de transporte, esporte, lazer, etc., pode ser pensada como objeto de redução de 
danos e (re)inserções sociais de jovens que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas no território 
psíquico/geográfico/cultural. Pedalar por ruas e bairros nunca antes não pedalados; visitar museus e 
circular por museus nas ruas; criar um trajeto de um ponto A à um ponto B baseado na empatia pelo 
trajeto, um momento sem fazer uso algum de substâncias e aproveitar o vento no rosto ou 
simplesmente pedalar. Os resultados aqui apresentados são uma mostra da atividade Rolê de Bike 
executadas no ano de 2017 no Centro Social Marista Propulsão, na cidade de Curitiba e região 
metropolitana. 
 Palavras-chave: bicicleta; território; direito à cidade; redução de danos, drogas. 
 
Abstract: The bicycle is the means of locomotion most popular in the big city‖s of the world. Used as a 
mean of transport, can be thought with object of social reinsertions of young people using alcohol and 
other drugs in the territory psicho/geografic/cultural. To pedal for places before not before pedaled; 
visit museums and walk around street museums; create the route the point A to B basead on the 
sensitivity, a moment without making any use of substances and enjoy the wind in the face or simply 
cycling. The results presented an show of activities Rolê de Bike to exercise in the year of 2017, on 
the Curitiba City, in the Propulsão Marista‘s Social Center.  
Key-words: bicycle; territory; right to city; damage reduction, drugs.   

  

INTRODUÇÃO 

Desde criança gostei de pedalar, mas comecei a utilizar a bicicleta ativamente 

como meio de transporte no ano de 2004, foi quando esse objeto de propulsão 

humana me fez ver o mundo de uma forma diferente. Nesse ano eu estava 

desempregado e sem dinheiro, minha tia me presenteou com uma bicicleta que 

havia comprado do meu avô. Conheci umas pessoas na cidade que utilizavam e 

brigavam pela bicicleta e os ciclistas na cidade: os cicloativistas. Essas pessoas me 

fizeram perceber que poderia me locomover pela cidade na hora que eu quisesse e 

ir para onde eu quisesse, sem depender de ninguém. A situação financeira melhorou 

mas optei em continuar pedalando, a bicicleta havia entrado definitivamente na 

minha vida. 

         No ano de 2006 comecei a trabalhar como educador num projeto de 

educação não-formal chamado Cidadania em Cores, promovido pela ONG IDDEHA 
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(Instituto de defesa dos direitos humanos) em parceria com a Prefeitura de Curitiba 

(as oficinas aconteciam nos CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) 

que consistia em trabalhar com os jovens a linguagem do Graffiti e os direitos 

básicos garantidos aos jovens através do Estatuto do Jovem e Adolescente. Os 

locais de trabalho eram em bairros afastados do bairro que eu residia, dependendo 

do local me deslocava entre 25 a 50 KM por dia entre o trajeto de ida e volta. Fazia 

todos esses deslocamentos de bicicleta, percebi que não havia lugar que não 

pudesse ir pedalando. Na época o coordenador pedagógico do projeto era Rudi 

Nicola, também entusiasta da bicicleta e acabamos virando bons amigos. Certo dia, 

numa conversa informal comentei com ele como seria legal montar um projeto que 

envolvesse os jovens e a bicicleta pensando educação não-formal. Ficou a questão: 

seria possível montar e implementar um projeto desses? 

Em 2009 eu trabalhava em outro projeto de educação não formal e iniciei 

meus estudos na Universidade Tuiuti do Paraná em Licenciatura em Artes Visuais, 

percorrendo em média 40 KM diários de bicicleta. Claro, quando ficava muito doente 

ia de ônibus, mas era raro, o exercício fortalece a imunidade. Ao final do curso, 

minha pesquisa de monografia teve como propósito relacionar arte e o cicloativismo, 

com o título ―As relações entre o cicloativismo e a exposição MOB‖. Nos capítulos 

atentei ao surgimento da bicicleta; a popularização da bicicleta na europa; a 

chegada da bicicleta no Brasil; o PROVO e o Plano das Bikes Brancas e o 

cicloativismo e a Exposição MOB, mostra essa que aconteceu em Setembro de 

2011 (mês da bicicleta) no Museu do Solar do Barão e reunia artistas que pensaram 

obras que se relacionavam com arte, bike e ações cicloativistas. No início de 2015 

eu estava trabalhando como Bike Messenger[3] numa cooperativa e encontrei Rudi 

na rua (encontros de ciclistas) e me disse que estava trabalhando num projeto da 

Rede Marista com jovens que estavam em uso abusivo de álcool e outras drogas e 

que era utilizado a estratégia de redução de danos com esses jovens, disse também 

que, no projeto, haviam adquirido 5 bicicletas e que estavam fazendo passeios 

experimentais com os educandos. Que legal, o projeto que havíamos comentado 

estava se concretizando. 

         Em Agosto de 2015 realizei um sonho: participei do desafio chamado Paris-



 
 

409 
 

Brest-Paris Randonneur[4], que é um evento de ciclismo não competitivo, centenário, 

que acontece de 4 em 4 anos e tem como objetivo concluir os 1230 KM dentro das 

90 horas limite. Consegui terminar a prova dentro do tempo estabelecido, desafio 

completo. Voltei para casa decidido a conseguir um emprego formal. Em Setembro 

reencontrei Rudi na rua e disse-me que ia acontecer um processo seletivo no 

Propulsão para a vaga de educador social. Em Outubro do mesmo ano fui efetivado. 

Nos meses de Novembro e Dezembro fizemos mais alguns experimentos com as 

bicicletas e em Fevereiro de 2016 iniciamos efetivamente o Rolê de Bike como parte 

do calendário de atividades do CSM Propulsão como meio de redução de danos e 

reinserção social.  

Os objetivos gerais deste artigo são: apresentar o que é o Propulsão (oficinas, 

atividades, público atendido, formas de trabalho), o conceito de redução de danos e 

sua utilização nas atividades do Propulsão, a (re)inserção social através dos pedais. 

Todos esses temas são de suma importância para se chegar ao Rolê de Bike, que é 

o objetivo específico deste artigo, apresentar experiências do Rolê de Bike como 

ferramenta de reinserção social no ano de 2017 como atividade permanente no CSM 

Propulsão e as perspectivas do projeto para o ano de 2018.              

 

CENTRO SOCIAL MARISTA PROPULSÃO                                                                                    

O Propulsão é um dos 24 equipamentos da Rede Marista e se constitui num 

trabalho de média complexidade das diretrizes dentro das políticas nacionais de 

assistência social e saúde e promove atendimentos a jovens entre 14 e 18 anos 

incompletos que estão ou estiverem em uso abusivo de álcool e outras drogas e em 

situação de vulnerabilidade social. Os critérios adotados para que o jovem seja 

inserido ao equipamento são dados por encaminhamentos de órgãos ligados à rede 

de saúde de atenção básica (unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da 

família, consultório da rua), atenção secundária (CAPS ad) e atenção terciária 

(egressos de leitos hospitalares), rede social (CRAS, CREAS) e a outras demandas 

como conselho tutelar, comunidades terapêuticas, poder judiciário, escolas, ONGs e 

procura espontânea. Quando chega ao espaço, o jovem passa pelo processo 
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chamado triagem, que consiste numa conversa com o jovem, sobre o seu uso, 

escolaridade, interesses pessoais, o que gostaria de fazer no espaço, etc. 

Geralmente um responsável leva o jovem ao espaço e enquanto o jovem  passa 

pela triagem o responsável conversa com uma outra pessoa da equipe 

separadamente. (PROPULSÃO,..., 2015).   

No eixo referente à defesa defesa dos direitos, o equipamento age através de 

ações como os Seminários Propulsão, os Espaços Transversais de Estudo e 

representação em fóruns como a Comissão de Direitos Humanos de Curitiba, 

abordando a metodologia de redução de danos e as políticas públicas vigentes e 

que a abordagem às drogas possam ser discutidas e refletidas sempre. Sobre a 

redução de danos o documento A política do Ministério da Saúde para atenção 

integral a usuários de álcool e outras drogas diz que ― Aqui a abordagem da redução 

de danos nos oferece um caminho promissor. E por que? Porque reconhece cada 

usuário suas singularidades, traça com ele estratégias que estão voltadas não para 

a abstinência como objetivo a ser alcançado, mas para a defesa de sua vida.‖ 

(2003). Além disso, o equipamento oferece, segundo o site, ― ações por meio de 

atividades externas, oficinas expressivas e ou atendimentos individuais que 

contemplem o direito à vida e a saúde, o direito à liberdade, ao respeito e dignidade 

e direito à convivência familiar e comunitária previstas no estatuto da criança e do 

adolescente‖. (2014). Segundo FREI ―Nossa operação não é para ‗tratamento‘ do 

adolescente, mas aponta para uma clínica da cultura. Exige umas intervenções no 

nível do regime de signos e das concepções que focam o uso abusivo de drogas 

como protagonista - e não como sintoma - das mazelas sociais‖ (p. 40, 2015). 

Segundo FREI ―Ficou evidente que esta proposta tinha um forte hibridismo com a 

saúde e a educação (ao menos quando se pensa em educação não formal. (p. 38, 

2015).        

O Propulsão atende até 24 jovens simultaneamente e esse é o público-alvo 

ou chamado público primeiro. Os atendimentos são estendidos ao público segundo, 

que são os familiares e comunidade por onde o jovem transita; o público terceiro são 

os trabalhadores das instituições por onde o jovem passa e/ou passará. Nesses 
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atendimentos são pensados os planos singulares, que são acordados entre a equipe 

e o jovem atendido, dependendo da necessidade individual de cada um.  Sobre o 

público primeiro, Frei enaltece que 

 além disso, desenhamos um acompanhamento por tempos 
institucionais não seriais ou consecutivos, para controle nosso: T1, 
T2 e T3. No primeiro estágio, investe-se mais na vinculação do jovem 
com o espaço,  equipe e colegas do CSM Propulsão; no segundo 
estágio, ensaia-se rolês pela cidade de bicicleta ou transporte público 
com sondagens de áreas de interesse do jovem ou com a famosa 
operação de emprestarmos nossos desejos para possíveis 
inserções; e no terceiro estágio tem-se o acompanhamento das 
chamadas inserções que puderam ser efetivas com o adolescente 
(curso jovem aprendiz para um, curso de teatro para outro, etc). 
(FREI, p. 40, 2015). 

  

  O espaço físico Propulsão ainda conta com o um valioso recurso: a 

ambiência, que segundo Frei ―é o espaço físico acolhedor (gramado, cores nas 

paredes, pufs ao invés de cadeiras, oficinas de graffiti e estética visual), mas 

também é o espaço de encontro entre sujeitos (adolescente + equipe, adolescente + 

adolescente) que pode permitir intervenções tão ou mais potentes, na 

espontaneidade, do que aquelas previstas em oficinas com hora marcada (p. 41, 

2015). 

Os trabalhadores do Propulsão sabem que, apesar dos esforços, reuniões, 

discussões de caso e grupo de estudos, é necessário   

 ―Questionar os ideais de reformatório presentes no signo reinserção 
social dá conta, se tanto, de parte do problema. Cabe ampliar a 
discussão para as diferentes concepções ou paradigmas de território 
– quando versam que o sujeito, conquistando ou não sua 
abstinência, precisará voltar para seu bairro (ou sua comunidade) e 
ali aprender a lidar com as ofertas de uso e a precariedade das 
ações do poder público no que diz respeito a lazer e cidadania‖. 
(FREI: 2016, 51) 

  

REDUÇÃO DE DANOS E (RE)INSERÇÃO SOCIAL 

A redução de danos é definida como um método em que o sujeito que faz uso 

de substâncias estabeleça relações mais distantes das drogas, através da 

emancipação não só como usuário, mas também de todo os estigmas ocasionados 
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(a pessoa não se reconhecer como ―ex-usuário de cocaína‖, mas estimular seus 

potenciais cognitivos e ver-se como um artista, por exemplo). 

O conceito de inserção parte da idéia de que, muitos dos jovens que são 

atendidos no Propulsão muitas vezes não tem acesso aos direitos básicos ao 

cidadão: saúde, lazer, esportes, etc., acontecendo por vezes a inauguração de 

inserções nesses equipamentos. Segundo Frei ―Trabalhamos para a reinserção 

social destes jovens e para devolvê-la aos locais onde estavam quando o 

―fenômeno‖ droga os arrancou de lá, trabalhamos para inaugurar inserções sociais 

ou, antes, trabalhamos para operar deserções do esquema tráfico-ostentação (com 

fetiches de mercadoria postos antes das relações entre pessoas) n no qual parecem 

estar mergulhados? (p.51, 2015). Acontecem situações em que jovens, 

principalmente os que têm ligações mais fortes com o tráfico de drogas em que o 

dispositivo pensa o conceito de deserção, trabalhando maneiras de (re)inserir o 

jovem no seu meio, mas de outra forma aquém a em que vive.   

A reinserção social pode ser entendida como uma etapa complementar ao 

pós-tratamento dos jovens em uso abusivo de álcool e outras drogas. A 

potencialidade do trabalho está na catalisação do tratamento, motivações individuais 

como conhecer uma praça, fazer um curso de desenho, aprender a nadar, ações 

como essas podem ajudar ao jovem reconhecer-se fora da droga, partindo do 

princípio que cada um tem sua história e sua cartografia. Segundo texto apresentado 

no site oficial do dispositivo, ―Nosso foco é a reinserção social ou em muitos casos, a 

inserção de novas formas de inserção social - daí a opção pela grafia (re)inserção.‖ 

(Propulsão,  2014). 

              

ROLÊ DE BIKE 

O Rolê de Bike foi executado pela primeira vez como atividade no Propulsão 

como piloto no ano de 2014, com bicicletas alugadas. Foram realizados 3 passeios 

pela cidade de Curitiba com os jovens. Em 2015 a equipe percebe a bicicleta como 

grande potencial para os trabalhos de (re)inserção social e adquire 5 bicicletas 

permanentes. No final de 2015 nasce oficialmente o Rolê de Bike, sendo instituído 
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como atividade permanente, acontecendo sempre às sextas-feiras pelas manhãs, 

contando com material teórico referencial. O Rolê faz parte do que chamamos no 

Propulsão de Atividades de Gaveta, fazendo parte do módulo Mobilidade Urbana, 

que ainda tem como atividades parceiras o Bonde do Propulsão (onde são 

executados externas com os jovens de ônibus, com ou sem trajetos pré-

determinados) e o Caminhando e Cantando (saídas a pé pela cidade). Qualquer 

pessoa da equipe de pode executar essas atividades, não necessariamente o 

educador que executa essas oficinas. Todas as atividades são registradas 

fotograficamente pelo educador ou pelos jovens. Essas duas últimas atividades são 

mais recentes no espaço, por isso o foco neste artigo é sobre o Rolê. 

1.1. Estruturação teórico-referencial 

O ‗Rolê‘ foi elaborado, como foi dito na introdução, primeiramente por uma 

vontade pessoal em levar a bicicleta como meio de atividade de educação não 

formal; em algumas idéias e escritos de grupos e pessoas sobre a bicicleta. Os 

referenciais teóricos são: O PROVOS[5], que foi um grupo anarquista baseado na 

Holanda da década de 1960, que tinha uma série de projetos, um deles era  Plano 

das Bicicletas Brancas, que consistia em pintar bicicletas de branco e distribuí-las 

gratuitamente para todos; os escritos situacionistas sobre psicogeografia[6], que 

consiste em realizar trajetos pelas cidades alentando à afetividade da pessoa a 

determinados locais; baseado na luta cicloativista anti-carro[7], que ecoa pelas ruas 

das cidades; nas idéias do TAZ[8] (Zona Autônoma Temporária), que fala sobre 

pequenas aglutinações espontâneas de pessoas que ‗causam‘ determinado efeito e 

depois somem;  dos não-lugares[9], que, resumidamente considera lugares que 

existem com que não nos relacionamos não-lugares e dos conceitos trabalhados no 

Propulsão de (re)inserções sociais e redução de danos. Apropriando-se desses 

conceitos foram elaborados os planos de ação em reunião de equipe para iniciar 

propriamente dito as saídas territoriais. 

1.2. Pré-saída 

Possuímos cinco bicicletas no Propulsão, equipadas com 5 marchas, freios e 

bagageiro traseiro. É sempre falado sobre o cuidado com elas (não empinar, pular 
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meio-fios, etc.). Apesar de não ser obrigatório por lei o uso do capacete, é 

obrigatório o uso do capacete nas atividades (inclusive do educador responsável). 

Temos alguns combinados para as saídas (que valem para o espaço interno 

também): sem drogas, sem armas e sem tretas, que é repassado sempre antes de 

sairmos; outro combinado é o respeito às pessoas (sem mexer com mulheres e 

homens); explico para os jovens que nós somos o trânsito também, é preciso seguir 

as regras de trânsito (não pedalar pelas calçadas, dar prioridade aos pedestres, não 

furar sinais de trânsito, etc.), explico sempre antes de sairmos sobre os sinais que 

vamos utilizar (esquerda, direita, parar, diminuir a velocidade, etc); levamos sempre 

água e comida (bolachas, frutas); sempre levamos câmara reserva e utensílios para 

troca de pneu; geralmente o educador vai à frente, mantendo o grupo em fila indiana 

ou se a via permitir, dois e dois lado a lado. Curitiba possui uma malha cicloviária 

razoavelmente boa, incluindo as ciclorrotas (vias compartilhadas com carros que 

estão em ruas menos movimentadas) e as via compartilhadas com pedestres, porém 

nem sempre é possível pedalar uma via dessas., então faço uma conversa prévia no 

espaço Propulsão que nesse dia iremos devemos ter atenção redobrada e falo sobre 

como pedalar em ruas compartilhadas com carros e ônibus (fila indiana, sempre a 

direita, à 30 cm do meio fio, assim os carros devem reduzir a velocidade e 

ultrapassar com 1,5 metros.  

1.3. Como são pensados os trajetos para os pedais pela cidade 

 Possibilidade de trajeto 1: Trajeto pensado a partir de planejamento 

 Existe um planejamento individual dos educadores com suas 

oficinas/atividades. Para a atividade do Rolê desenvolvo um calendário de 

possibilidades de locais que posso ir com os jovens: bosques, parques, museus, 

quadras de esporte, manifestações, eventos, etc., esse mostruário de lugares é 

apresentado à equipe em reuniões que temos; é validado ou não que naquele dia 

irei para tal lugar. Exemplo: tinha como planejamento ir ao Parque Náutico de São 

José do Pinhais, cidade da região metropolitana, propus aos jovens que toparam. 

Foram 24 KM contabilizando ida e volta.   

Possibilidade de trajeto 2: Sair do Propulsão sem objetivo de chegar a um 
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ponto final e curtindo o caminho 

As saídas acontecem sempre a partir do Propulsão e não necessariamente 

tem-se que ir até algum lugar específico. Exemplo: saímos do Propulsão pedalando 

por ciclovias da região norte, passamos por lugares bonitos, feios, com carros, 

cheiros bons, ruins e não chegamos a lugar nenhum, ou chegamos a muitos lugares 

sem intenção isso. F., jovem que foi atendido e participou das atividades do Rolê 

comenta que ―nossa, porque próximo a minha casa não tem tantas árvores?‖, a 

respeito de um trecho de ciclovia que passamos toda arborizada, com pessoas 

bonitas e seus cachorros passeando. A relação das pessoas com cidade por vezes 

não é permitida por muitas razões. 

 Possibilidade de trajeto 3: proposta dos jovens 

Os próprios jovens participantes da atividade propõem para onde vamos 

pedalar. Exemplo 1: a Jovem R., faz a proposta de irmos à Praça do Japão, local 

que sempre passou de ônibus, mas nunca havia ido propriamente a praça. A própria 

jovem criou o trajeto, passando por locais que ela apenas via da janela do ônibus e 

que ela supostamente achava bonito. Exemplo 2: Pedal proposto pelo jovem A., até 

uma praça central. O próprio jovem fez o trajeto, mas havia esquecido que, no 

trajeto para a praça havia outra praça e ele tinha algumas desavenças com 

traficantes que lá vendiam. Tivemos que fazer uma pequena mudança no trajeto. 

Algumas semanas depois esse mesmo jovem estava no Rolê e disse que tudo em 

passarmos por lá agora, pois havia resolvido suas questões nessa praça. 

 Possibilidade trajeto 4: plano singular de atendimento 

Como foi falado no parágrafo sobre o Propulsão, cada jovem tem seu plano 

singular, que contempla em seu plano necessidades específicas como ida à saúde, 

escola, esporte ou às vezes apenas uma conversa, uma ambiência sobre rodas e 

por vezes a bicicleta é escolhida ou pelo educador ou pelo jovem como meio de 

transporte para essas idas e vindas. Exemplo: o jovem F., gostaria de ir ao Parque 

Barigui. O que aparentemente é apenas um passeio, tornou-se uma conversa de 

desabafo do jovem, sobre abrigos, educandários e que já traficou naquele mesmo 

parque e que agora passava apenas como ciclista urbano no meio de tantos.   
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 Possibilidade do trajeto 5: outras atividades que transpassam o Rolê      

Outra atividade que por vezes utiliza-se da bicicleta é a Oficina de Fotografia, 

ministrada pela educadora Camila Rios. Em suas saídas fotográficas a bicicleta 

também ´utilizada como meio transporte. Exemplo: a oficina foi a Rodoferrovia e 

foram todos de Bike.  

 Possibilidade de trajeto 6: quando o planejamento dá errado 

Existem duas situações que passei por qual os trajetos planejados não são 

bem aceitos: a primeira é a não concordância com o trajeto/local à ir; quando isso 

acontece acordamos juntos onde vamos; Exemplo: propus que fossemos a um 

museu localizado na região sul da cidade, os jovens queriam ir a uma praça próximo 

a um estádio de futebol, mudamos o trajeto. A segunda é os jovens não aguentarem 

fisicamente o trajeto, neste caso mudamos o local para mais perto ou voltamos. 

Exemplo: O planejado era ir a um museu a céu aberto de Curitiba, no caminho 

muitas subidas. No meio do caminho dois jovens disseram estar cansados, 

mudamos a rota para um parque numa região mais plana. A cognição corporal é 

importante e deve ser relevada. 

  

1.4. Pós Rolê de Bike 

Na volta ao Propulsão as bicicletas são devidamente guardadas pelos 

próprios jovens e acontece uma pequena conversa sobre o pedal (expectativas, 

próximos rolês,etc.). Elaboro um relato que é publicado no blog do Propulsão, que 

está disposto no site oficial e algumas fotos são mostradas em outras mídias sociais 

como o Facebook. Para que os registros dos jovens sejam publicados, cada familiar 

ou responsável deve assinar um termo de imagem e som. Alguns jovens por 

estarem em situação de vulnerabilidade social não podem aparecer, então são feitos 

apenas registros dos locais por onde passamos. 

Nos exemplos mostrados acima vemos a preocupação com a criação de 

novas inserções, a (re)inserção social e deserções, sejam elas num passeio por uma 

praça não visitada, por ir a um local onde antes haviam outras relações que não a de 
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cidadão, seja por uma ida a uma praça andar de Skate. Os jovens devem se 

apropriar da cidade, pois a cidade é para todos.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se entender que o Rolê de Bike no ano de 2017, baseado nos 

referenciais apresentados, no que se propõem (reinserção social e redução de 

danos) e direito a cidade teve êxito e tem grandes chances de virar um projeto maior 

no próximos anos. Pretendo aguçar os jovens a produzir todas as fotos dos Rolês e 

que produzam os textos dos Rolês e gostaria de fazer uma publicação, no formato 

de mapa (A-1) com esses registros; no Propulsão temos algumas ideias que os 

jovens sejam capacitados e tornem-se os protagonistas de outros Rolês por Curitiba 

e talvez em outras cidades; pretendo ampliar as redes para os pedais, fazendo 

parcerias com outras instituições para que os jovens atendidos pelo Propulsão 

possam mostrar a cidade as pessoas através da bicicleta; futuramente gostaria de 

montar uma mini oficina mecânica no Propulsão, ensinando um ofício aos jovens; 

ampliar o eixo Mobilidade e planejar caminhadas nas montanhas (existe um pico 

próximo a Curitiba chamado Anhangava). Em relação ao artigo, quero ampliar minha 

pesquisa, muita coisa que tem relação que gostaria de colocar aqui ficou de fora, 

como os referenciais citados no corpo do texto; como a história da Bike; sobre as 

mulheres no século 19 e a bicicleta; sobre a popularização da bicicleta no mundo e 

no Brasil; sobre a utilização da bicicleta pela classe trabalhadora. Acredito num 

mundo com menos carros e com mais pessoas pedalando, a bicicleta é libertadora, 

quando mais pessoas pedalando mais cidadãos estarão tendo o direito à cidade. Vá 

de Bike!       
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RESUMO 
 
O presente trabalho visa compreender a mobilidade do pensamento da população a partir de 
períodos cíclicos de crise e prosperidade econômica que norteiam ideários conservadores ou 
progressistas. Busca-se, por meio de leituras bibliográficas, estabelecer-se o termo ‗‗mobilidade 
ideológica‘‘ a partir do entendimento de conceitos chave que permeiam o objetivo proposto, ou seja, 
ideologia, mobilidade, território, progressismo e conservadorismo. Trata-se, portanto, de interpretar 
novas possibilidades para o entendimento político, social e geográfico quanto à integração da 
população e seu movimento de massa em direção a um determinado posicionamento político, bem 
como suas consequências na produção do espaço, a partir do estabelecimento de um possível novo 
conceito.  Como metodologia de análise adotou-se a perspectiva crítica/dialética, e como metodologia 
de investigação utilizou-se pesquisa bibliográfica. 
Palavras-chave: Ideologia; Espaço; Território. 
 
ABSTRACT 
 
This work aims to understand the mobility of population thinking from cyclical periods of crisis and 
economic prosperity that guide conservative or progressive ideas. Through the use of bibliographical 
readings, the term '' ideological mobility '' is established through the understanding of key concepts 
that permeate the proposed goal, ie, ideology, mobility, territory, progressism and conservatism. It is 
therefore a question of interpreting new possibilities for political, social and geographical 
understanding of the integration of the population and its mass movement towards a determined 
political position, as well as its consequences in the production of space, from the establishment of A 
possible new concept. As a methodology of analysis, the critical / dialectical perspective was adopted, 
and bibliographical research was used as a research methodology.  
Keywords: Ideology; Space; Territory. 

 

1. Introdução  

Objetiva-se a partir deste trabalho apresentar informações preliminares que 

objetivam a constituição de uma tese de doutorado, neste sentido, procura-se 

colocar em relevo, a princípio de maneira incipiente, a construção de um conceito 

decorrente de conjunturas políticas baseadas em períodos históricos com visões 

ideológicas conservadoras e progressistas e suas consequências sociais e 

territoriais. 
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O capitalismo apresenta períodos de fortalecimento e enfraquecimento que se 

intercalam em crises sistêmicas. Estas se renovam conforme se transcorre as 

necessidades econômicas naquele mesmo tempo histórico, isto é, o sistema se 

renova para continuar atendendo interesses hegemônicos. Neste aspecto, acredita-

se que governos com visões conservadoras, em momentos de crise cíclica, podem 

perder espaço para conjunturas progressistas, estas quando no poder, 

posteriormente, se passarem por uma dessas crises, podem também ser 

substituídas, então por novas conjunturas conservadoras. 

Desta forma, o espaço geográfico se territorializa por meio das políticas 

públicas direcionadas por ideários ora progressistas, ora conservadores. Estabelece-

se, portanto, a possibilidade de se encontrar mudanças de comportamento quanto a 

uma ideologia direcionada a ‗‗direita‘‘ ou ‗‗esquerda‘‘ em uma relação direta com as 

crises econômicas capitalistas, estes ciclos de mudanças se pretende conceituar de 

‗‗mobilidade ideológica‘‘. 

A afirmação da mobilidade ‗‗ideológica‘‘ ocorreria a partir da implicação dos 

resultados da catalogação dos diferentes termos referentes a ordens de ideologia 

identificadas com a direita e a esquerda, pois se reconhece a dificuldade de se 

estabelecer conceitualmente tais termos, uma vez que se resignificam com o passar 

do tempo histórico, bem como no âmbito do conhecimento do senso comum. 

Discorrer quanto à ideologia é uma parte importante para tais subsídios teóricos, 

uma vez que há a necessidade de emergir pontos de convergência ideológica no 

meio social e identificar os períodos em que, majoritariamente, se encontram 

políticas que se encaixem em uma conceituação mais contemporânea quanto ao 

pensamento ‗‗conservador‘‘, identificado aqui com a direita, e o ‗‗progressista‘‘, com 

a esquerda. 

Os pensamentos conservadores e progressistas se confundem a partir da 

conceituação dos próprios termos e estabelecem-se de formas distintas dentro da 

literatura científica e, também, na lógica do senso comum. Neste sentido, termos 

como esquerda, direita, liberalismo, socialismo, comunismo, entre outros, podem ter 

significados confrontantes ou convergentes a partir da ideologia de alguns autores. A 

princípio como ainda não há neste texto o estabelecimento de estudos teóricos 
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profundos quanto aos conceitos de termos que buscam progresso social e aqueles 

que tomam decisões em favor da reprodução do capital, colocar-se-á os conceitos 

de progressista para aquele primeiro caso e conservador para o segundo. 

As políticas estabelecidas por governos progressistas em diversas situações 

convergem com o sistema capitalista, ao mesmo tempo que criam medidas para 

atender as necessidades sociais das classes menos favorecidas. Estas políticas se 

esgotam a medida que uma crise cíclica do sistema atinge a economia de 

determinado Estado Nacional, a queda do consumo e do sistema produtivo 

direcionam os investimentos para o capital financeiro a partir de medidas neoliberais. 

Para atender as necessidades de investidores, os governos cortam capitais que 

eram direcionados para áreas sociais e os fluem para o sistema financeiro, tal fato 

diminui sensivelmente a qualidade dos sistemas públicos de âmbito educacional, de 

saúde, previdência social, renda e funcionalismo. Tais medidas tendem a recuperar 

a economia das classes dominantes e piorar a qualidade de vida dos demais 

segmentos sociais. Este cenário que, não se sustenta por muito tempo, tende a 

aumentar o endividamento público, diminuir o consumo e prejudicar as próprias 

classes dominante a longo prazo, pois são donos do capital produtivo também. O 

processo então tenderia a retornar a um ideário progressista em um próximo ciclo. 

Deste modo, aferir quanto às consequências no processo de produção do 

espaço a partir das mudanças ideológicas no decorrer do tempo é necessário 

enquanto consequência das ações já descritas anteriormente, tais mudanças 

alteram as relações espaciais, territoriais, sociais e econômicas, de forma a tornar 

esta pesquisa subsídio para planejamentos apropriados quanto à melhor 

organização do território para aqueles que lá devem atuar as pessoas. 

Portanto, acredita-se que questão aqui posta é importante e relevante para a 

temática do evento, pois se encaixa no eixo ‗‗5.2 - investigacion-accion-participativa, 

inteligencia territorial‘‘, pois procura estabelecer subsídios rumo à desconstrução de 

ideários ideológicos hegemônicos que se mostram perversos humanitariamente, 

bem como auxiliar na construção da emancipação daqueles que vivem em 

condições de vulnerabilidade no âmbito social. 
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2. Metodologia e Materiais 

O presente trabalho se alicerça metodologicamente por meio do método 

dialético materialista, ao qual possibilita, a partir do estudo da História, do ambiente 

social e territorial, a compreensão do todo. Destaca-se que Harvey (2005) direciona 

as pesquisas geográficas para o materialismo dialético, uma vez que a acumulação 

capitalista necessita das estruturas espaciais como base material. Do ponto de vista 

social, Prado Júnior (1973) salienta que o referido método consegue alcançar o 

fundamental e o essencial do funcionamento e organização do capitalismo, ao qual 

define em aspectos diversos o comportamento coletivo dos indivíduos, isto é, o 

próprio meio social. Pretende-se consultar fontes bibliográficas pertinentes para a 

intersecção de conceitos relacionados para o entendimento das mudanças do 

pensamento social em meio ao norteamento progressista ou conservador. 

A estrutura deste artigo se baseia em discussão bibliográfica que vai 

convergir os conceitos de ideologia, mobilidade, progressismo, conservadorismo e 

capitalismo, chaves para o enriquecimento da discussão presente. Os conceitos de 

espaço e território serão colocados em relevo também, pelo fato de estabelecerem 

as consequências materializadas no meio a partir do processo de mobilidade 

ideológica.  Assim, a conjugação dessas partes dará forma à uma reflexão quanto à 

um paradigma já estabelecido, que convive com forças de antítese e, por fim, 

estabelecerá a síntese de um novo todo, salienta-se que este todo ocorre a partir de 

uma nova reflexão conceitual.  

 

3. Resultados da Pesquisa  

 A princípio, ressalta-se que o resultado presente neste recorte é estabelecido 

pela conjugação de leituras bibliográficas que procuram alicerçar teoricamente a 

possibilidade de se estabelecer uma ‗‗mobilidade ideológica‘‘ no âmbito dos estudos 

sociais e geográficos na malha territorial. 

 As relações de âmbito social são dinâmicas e interferem de forma direta nas 

transformações espaciais. As condições as quais a população vive estão 

relacionadas com acesso à renda, saúde, infraestrutura, educação e previdência 

social. Estes fatores se relacionam à postura que a população pode adotar ao 
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tangenciarem determinada ideologia política, pois, subjetivamente, estão submetidos 

a desejos, necessidades, limites, mecanismos psíquicos e o seu próprio 

conhecimento prévio, como destaca Ramonet (2002). A manipulação das, reais ou 

aparentes, necessidades da população podem gerar uma reação em massa com 

consequências políticas importantes e interferir em vários setores do espaço social e 

geográfico. 

 A interpretação teórica a ser sinalizada neste estudo está baseada na 

justaposição de ideias relacionadas aos conceitos que darão base à própria 

pesquisa. Desta forma, necessita-se esquadrinhar a fundo o que foi delimitado 

quanto à Geografia Política, ideologia, mobilidade, conservadorismo e progressismo. 

Tais categorias se complementam no entendimento de uma possível mobilidade 

ideológica da população, em períodos cíclicos não regulares, e suas consequências 

socioespaciais. 

 A Geografia Política estabelece-se a partir das inter-relações de diversos 

atores socialmente dispostos no âmbito de um determinado espaço ao qual se 

territorializa a partir de suas disputas e interesses pelo poder. Desta forma Castro 

(2005, p. 41) coloca: ‗‗[...]podemos indicar que é na relação política – expressão e 

modo de controle dos conflitos sociais – e o território – base material e simbólica da 

sociedade – que se encontram os temas e questões do campo da geografia 

política.‘‘ Ou seja, a política é forma de se mediar os conflitos criados em 

determinados territórios, o poder é objeto de disputa entre instituições e indivíduos 

da própria sociedade, Castro (2005, p. 52 e 53), mais a frente, discorre: 

Sugiro aqui três dimensões necessárias aos problemas considerados 
pertinentes à sua análise: 1) o pressuposto da política, em seu 
sentido restrito, como central ao controle e á definição dos limites do 
cotidiano das sociedades; 2) o território como materialidade e arena 
dos interesses e das disputas dos atores sociais; e 3) o poder como 
um exercício resultante de relações assimétricas que se organizam 
no interespaço do mundo social. 
 

Castro (2005), sugere que ações da própria sociedade, e dos atores que nela 

vivem, estabelecem a territorialização do espaço geográfico, sendo a política forma 

de controle e mediação do cotidiano destas sociedades, que resulta em poder 

irradiado entre instituições, grupos e indivíduos. A possibilidade de controle por meio 
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da política está associada ao modelo ideológico que cada período político pode 

oferecer a determinada sociedade. 

 Segundo Chauí (2004), a ideologia foi fundamentada por diversos pensadores 

desde o século XIX. Como conceito de base científica, surge pela primeira vez em 

1801 a partir de DeStutt de Tracy, um filósofo francês que procurava construir uma 

ciência da gênese das ideias, ao qual entendia estas como efeitos naturais em 

associação com meio ambiente, de forma que as vontades, memórias, razão e 

percepção, estariam relacionados às ideologias de cada indivíduo. Augusto Comte 

explanou quanto à ideologia ao elaborar sua explicação da transformação do espírito 

humano, para o autor existem três fases neste contexto; a teológica, a metafísica e a 

positiva, cada uma destas fases seriam referendadas por um conjunto de ideias que 

explicariam os fenômenos da natureza, sendo a primeira por meio de ações divinas, 

a segunda a partir de princípios gerais e abstratos e a terceira com a observação e 

experimentação científica somente. Sobre a questão, Chauí (2004, p. 11) escreve: 

‗‗nessa medida, ideologia é sinônimo de teoria, esta sendo entendida como a 

organização sistemática de todos os conhecimentos científicos, indo desde a 

formação das idéias mais gerais, na matemática, até as menos gerais, na sociologia, 

e as mais particulares, na moral ‘‘, para os positivistas a ideologia seria sinônimo da 

própria teoria, sendo a criação de ideias resultado de uma metodologia científica e 

positiva. Já Durkheim, segundo ainda a análise de Chauí (2004), entende o conceito 

como um resto de ideias antigas pré-científicas, dotadas de subjetividades, 

particularidades que prejudicam o entendimento do objeto de estudo, a exemplo, o 

pesquisador, carregado de questões ideológicas tende a poluir o trabalho com 

questões de menor relevância, trazidas por pré-conceitos do observador, sendo 

necessário isolar o objeto para comparação a partir de suas características externas. 

Observa-se que esta última interpretação cai em funcionalismo de método que 

abdica a visão da essência dos objetos, ao qual denota-se o oposto da concepção 

do materialismo histórico. 

 Marx e Engels (2010), faz um ensaio geral quanto à ideologia a partir dos 

pensadores alemães, os autores utilizam o material prévio para consolidar análises 

com relação ao termo. Os autores repreendem o modo como alguns pensadores 



 
 

425 
 

alemães tentam discordar do idealismo hegeliano, ao qual Marx nutre críticas, porém 

expressa manutenção de algumas concepções, a exemplo da própria dialética. Ao 

discorrerem quanto à ideologia, contradizem os autores aqui dispostos 

anteriormente, entendem a ideologia como o resultado da separação do trabalho 

material e espiritual, as ideias nascem a partir deste ponto pois a consciência 

emancipa-se e está em plenas condições de sair da alienação, que nada mais é que 

o estado inicial da própria consciência. Sobre a questão: 

Nasce agora a ideologia propriamente dita, isto é, o sistema 
ordenado de idéias ou representações e das normas e regras como 
algo separado e independente das condições materiais, visto que 
seus produtores – os teóricos, os ideólogos, os intelectuais – não 
estão diretamente vinculados à produção material das condições de 
existência. E, sem perceber, exprimem essa desvinculação ou 
separação através de suas idéias. Ou seja: as idéias aparecem como 
produzidas somente pelo pensamento, porque os seus pensadores 
estão distanciados da produção material. Assim, em lugar de 
aparecer que os pensadores estão distanciados do mundo material e 
por isso suas idéias revelam tal separação, o que aparece é que as 
idéias é que estilo separado do mundo e o explicam. As idéias não 
aparecem como produtos do pensamento de homens determinados – 
aqueles que estão fora da produção material direta – mas como 
entidades autônomas descobertas por tais homens. (CHAUÍ, 2004, p. 
26) 

 As ideias são representações descobertas por determinados grupos sociais 

que estão fora dos meios de produção, tal situação expõe as contradições do mundo 

real em contraposição com a constituição das ideias. A descoberta das ideias por 

um determinado grupo, geralmente as elites, só lhes é um privilégio em razão das 

relações de produção, que são desiguais e separam os indivíduos em classes 

sociais, há aquela que pode se dedicar a abstrair suas ideias, e outra que deve se 

dedicar à produção. Estes últimos são levados a crer que a circunstância é natural e 

aceitam passivamente a ideologia vigente. A situação em questão é referendada 

pela burguesia, desta forma, é contraditória pois exclui os verdadeiros produtores de 

capital, isto é, o proletário.   

Segundo a concepção de Marx e Engels (2007), entende-se a ideologia como 

um processo formado por classes dominantes que repassam estas ideias às classes 

dominadas, em diversos âmbitos, desde o material até o espiritual. Para distribuir 
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tais ideias, aproveitam-se do controle existente sobre as demais instituições como as 

igrejas, as escolas, as mídias, entre outros. Assim, as ideias de uma determinada 

classe tornam-se ideologia universal, que mantém as classes menos favorecidas no 

estado de alienação.  

 Pode-se entender a ideologia, portanto, a partir da análise de diferentes 

vieses, existe o agrupamento de ideias das elites e a interpretação das demais 

classes sociais, as quais poderão partir de um pressuposto ora conservador, ora 

progressista, tal caráter depende do período histórico, das condições de crise ou 

estabilidade do sistema capitalista e da posição da mídia, ao qual a consequência é 

a mobilidade ideológica da população. 

A mobilidade se mostra um conceito essencial para se entender a dualidade 

homem e natureza. A mobilidade pode ser definida como o movimento dos corpos 

no espaço, sendo portanto sujeita à qualquer espécie de deslocamento físico. 

Salienta-se que no presente caso, considerar-se-á, previamente, o que se denomina 

‗‗mobilidade humana‘‘, esta refere-se ao movimento dos seres humanos a partir de 

incentivos diversos, ou seja, pode ser espacial, centrada no trabalho, social, do 

consumo, entre outros. Destaca-se a necessidade de elaborar a probabilidade da 

mobilidade humana com base na ideologia de determinada população. Desta forma: 

Mobilidade quer dizer ‗‗a capacidade dos corpos de deslocarem‘‘. 
Esta é uma das definições mais gerais desta palavra. Está· 
relacionada com os corpos físicos, onde, claro, estão incluídos os 
corpos humanos (...) A complexidade dos movimentos destes corpos 
se dá devido a inúmeras ‗‗mediações‘‘ para o seu deslocamento, 
além das escalas diferenciadas de manifestação. O porquê de um 
indivíduo se deslocar está· relacionado a vários aspectos: de ordem 
política, social, afetiva, moral, etc. (ROCHA, 1998a, p. 58). 

 

 Do ponto de vista geográfico a mobilidade possui características, principais, 

relacionadas ao meio espacial. A mobilidade ideológica tem como base questões 

subjetivas dos indivíduos, sendo, portanto, necessário se orientar a partir das 

diversas ciências socias, entre as quais, destacam-se a sociologia e a economia, 

como escreve Ghizzo (2006, p. 81): 
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Neste contexto, podemos exemplificar com a mobilidade do trabalho 
ou da força do trabalho e a mobilidade social, de cunhos econômico 
e sociológico, respectivamente. Assim, surgem fragilidades e 
confusões de conceitos, as quais são superadas pela busca 
incessante de inovadores instrumentais teóricos e metodológicos 
para o estudo de novas e constantes situações de estudos de 
mobilidade. (Grifos do autor). 

 

 A mobilidade apresenta diversas formas de compreensão, que podem ser 

complexas e falhas em um primeiro momento, contudo, a superação destes 

problemas podem vir a partir de novas possibilidades de estudos dentro da própria 

mobilidade. Exemplifica-se a questão por meio da mobilidade social, ao qual não se 

apresenta em movimento no espaço, mas sim na abstração da estratificação social, 

ao qual torna-se concreto a partir da divisão espacial do trabalho. (ROCHA, 1998). 

 Entende-se, portanto, que a mobilidade não é, necessariamente, uma forma 

de deslocamento físico, e pode estar sujeita a outras concepções do indivíduo e da 

sociedade. Pretende-se estabelecer uma forma de mobilidade, situada nas 

concepções ideológicas, ao qual um agrupamento majoritário da população tende a 

migrar para visões progressistas e conservadoras, tendo com consequências 

transformações socioespaciais. 

 O conservador, segundo Bresser-Pereira (1985), é aquele indivíduo que tem 

como base conservar determinado aspecto, aceita a reforma desde que em longo 

prazo. Já o progressista, tem como base a ideia de justiça antes da ordem 

preestabelecida, sendo inclinado a aceitar reformas que signifiquem um mundo mais 

justo. Ambos os termos diferem dos radicalismos presentes nos pensamentos 

reacionários e revolucionários como já exposto anteriormente. Assim o autor conclui: 

Enquanto o conservador tem um compromisso com a ordem, o 
progressista tem um compromisso com a justiça. Enquanto o 
conservador prefere manter as velhas verdades estabelecidas, 
repeti-las e aperfeiçoa-las, o progressista está disposto a arriscar um 
pouco em nome de um desenvolvimento econômico maior, de uma 
melhor distribuição de renda, de uma estabilização de preços menos 
custosa socialmente. (BRESSER-PEREIRA, 1985, p. 2) 
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  O antagonismo entre o conservadorismo e progressismo entra na discussão 

entre o papel do posicionamento político dito de ‗‗direita‘‘ e ‗‗esquerda‘‘, que se 

confundem a partir da relação ao qual é feita em relação aos próprios termos. 

Explica-se, a burguesia foi uma espécie de esquerda revolucionária quando precisou 

mudar as bases políticas e econômicas no final do século XVIII, quando eclodiu a 

Revolução Francesa era oposição ao regime monárquico e absolutista e, ao superar 

este último, tomou seu lugar e solidificou as bases capitalistas que já estavam em 

ascensão na Europa. O fato é que, estar a esquerda ou à direita, significa 

respectivamente estar contra ou a favor do sistema social vigente no determinado 

momento histórico, os revolucionários burgueses lutavam contra o regime 

hegemônico naquele dado período, portanto, eram a esquerda. Atualmente o regime 

estabelecido como hegemônico é o burguês capitalista, sendo aqueles indivíduos ou 

agrupamento contrários ao atual sistema, um componente da esquerda. (BOBBIO, 

1995) 

 Percebe-se que a esquerda não significa necessariamente ser progressista, 

não pelo menos na origem do termo, é fato que a Revolução Francesa não buscava 

justiça social, não para todos pelo menos, os benefícios almejados limitaram-se aos 

membros da incipiente burguesia que posteriormente tornou-se hegemônica com o 

avanço do capitalismo, de uma certa forma, pode-se entende-los como uma 

esquerda conservadora. Esquerda em razão de não apoiar o regime vigente, 

conservador no sentido de se apropriar dos privilégios que anteriormente eram da 

nobreza, sendo a partir de então recursos objetos de manutenção para si. 

 O materialismo histórico é estruturado a partir do século XIX como 

contraposição ao sistema social e econômico que sedimentou-se no período, isto é, 

o capitalismo. A nova elite econômica deixou de ser esquerda e assumiu o papel do 

antigo regime e tornou-se hegemônica e conservadora. Segundo, Netto (2011) o 

marxismo e o conservadorismo são vertentes antagônicas e antípodas, o que eleva 

um ou o outro a posição de direita e esquerda. Portanto, enquanto o pensamento 

conservador for de base capitalista hegemônica, será a direita, e o pensamento de 

influência marxista for antagônica ao sistema atual, será a esquerda. 
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 O território e o espaço são conceitos chave que estabelecem as bases da 

ciência geográfica, acredita-se que as consequências da mobilidade ideológica 

atingem de maneira significativa o que tange estes termos em relação ao meio 

natural e social. Neste sentido, Santos apresenta uma conceituação quanto ao 

espaça no âmbito da Geografia Crítica, ele escreve que o conceito é ‗‗[...] definido 

como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações[...]‘‘ 

(SANTOS, 2006, p. 11) e mais a frente complementa: 

A partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de 
sistemas de objetos e sistemas de ações podemos reconhecer suas 
categorias 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. Da 
mesma maneira e com o mesmo ponto de partida, levanta -se a 
questão dos recortes espaciais, propondo debates de problemas 
como o da região e o do lugar, o das redes e das escalas. 
Paralelamente, impõem-se a realidade do meio com seus diversos 
conteúdos em artifício e a complementaridade entre uma tecnoesfera 
e uma psicoesfera. E do mesmo passo podemos propor a questão da 
racionalidade do espaço como conceito histórico atual e fruto, ao 
mesmo tempo, da emergência das redes e do processo de 
globalização. (SANTOS, 2006, p. 12 e 13) 

 

 Quanto a objetos, o autor refere-se a naturais e transformados pela ação 

humana, por meio de diversas ações, as quais destaca-se o trabalho, o território, a 

produção, as contradições sociais e espaciais e a relação aparência-essência. 

Estabelece-se como consequência da complementaridade das esferas técnica e 

psíquica, dos objetos e da população, respectivamente em dado momento histórico, 

fruto da história em escalas diversas, do lugar ao regional ligado em redes sob atual 

processo de globalização. Em suma, o espaço é produto das relações sociais sobre 

a natureza em dado momento histórico, sob diversas escalas de atuação sob 

influências territoriais de âmbitos locais e globais. 

Neste sentido, vale ressaltar o resgate histórico que faz Corrêa (2000) quanto 

à evolução conceitual do espaço geográfico. O autor ressalta que a princípio, o 

termo não era considerado chave para a Geografia Tradicional, a paisagem e a 

região eram privilegiados em estudos de comparação entre áreas. A Geografia 

Teorética-quantitativa apresenta o espaço pela primeira vez como um conceito 
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relevante, sendo a região e a paisagem ferramentas secundárias, bem como o lugar 

e o território, a escola trata o primeiro conceito de duas formas, um sistema 

isotrópico e outro matricial; o primeiro é baseado em um sistema teórico espacial 

racional de uniformidade vegetal, climática, de relevo, demografia, renda e padrão 

cultural, o segundo abrange o espaço em formas geométricas, isto é, nós, linhas, 

superfícies e redes. Contudo, ressalta-se que ambas análises são funcionais e não 

históricas, o que subtrai a essência sociológica do espaço.  Já a Geografia crítica 

apresenta o viés cultural e radical. Esta última apresenta o espaço como resultado 

das contradições da divisão territorial do trabalho e tem como base o materialismo 

histórico, isto é, o espaço é dotado de precursor histórico e material que estabelece 

a reprodução social espacial. No âmbito da Geografia Cultural salienta-se a 

influência da fenomenologia, filosofia e existencialismo que dão um significado mais 

íntimo ao espaço vivido, isto é, tem como alicerce a subjetividade dos indivíduos a 

partir de seus sentidos, o espaço vivido é construído em conjunto pelos indivíduos 

pela experiência do cotidiano, o que cria vários espaços, em grupo e individual. 

Percebe-se, portanto, que o conceito é complexo e se confunde com outros termos, 

principalmente o território. Saquet e Silva (2008 p. 31) destacam que Milton Santos 

tratou da questão: 

Encontrar uma definição única para espaço, ou mesmo para 
território, relata Milton Santos, é tarefa árdua, pois cada categoria 
possui diversas acepções, recebe diferentes elementos de forma que 
toda e qualquer definição não é uma definição imutável, fixa, eterna; 
ela é flexível e permite mudanças. Isso significa que os conceitos têm 
diferentes significados, historicamente definidos, como ocorreu com o 
espaço e com o território.  

 

 Neste contexto, utilizar-se-á como base o conceito de espaço a partir da 

geografia crítica radical, ao qual apresenta afinidade com o território, uma vez que a 

mobilidade ideológica é permeada por uma classe social de elite em busca de 

hegemonia e dominação – poder – no que se relaciona ao processo de produção de 

capital.  

Assim, Raffestin (1993 p.) escreve: ‗‗O território [...] é um espaço onde se 

projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por conseqüência, revela 
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relações marcadas pelo poder. O espaço é a ‗prisão original‘, o território é a prisão 

que os homens constroem para si.‘‘. O território pode ser definido, portanto, como 

uma série de relações criadas pelos seres humanos fomentadas pelo poder. 

Segundo o autor, o conceito é um princípio que pode ser representado em uma 

fórmula onde está inserida as relações de trabalho e produção, o qual chama de 

sistema territorial. Este é composto por três subconjuntos estruturais: as superfícies, 

os pontos e as linhas. Contudo, ressalta-se que existe ainda o território simbólico, 

que não possui uma superfície material rígida. Souza (2012) ressalta que o território 

existe em diversas escalas, âmbitos, concretude, periodismos, entre outros. 

Observa-se uma crítica quanto à redução do território ao ‗‗território nacional‘‘, ao 

qual se apresenta a partir dos limites de fronteira como rígido. Destaca-se que a 

flexibilização do território trás, também, sua desterritorialização, por ser um espaço 

que está em constante transformação, neste sentido:  

[...] quando nos reportamos à desterritorialização, precisamos deixar 
claro se estamos nos referindo à imbricação de suas dimensões, 
uma política, mais concreta, e outra cultural, de caráter mais 
simbólico, ou privilegiando uma delas, mesmo porque muitas vezes 
se tratam de processos não-coincidentes. Embora fronteiras de 
domínio político possam corroborar e mesmo criar uma identidade 
cultural, como foi o caso de muitos Estados-nações, nem toda 
fronteira de apropriação territorial no sentido cultural coincide com o 
e/ou proporciona uma fronteira política concreta. Muitos processos 
de desterritorialização contemporâneos, como nos casos dos 
refugiados de Ruanda e dos palestinos, decorrem, pelo menos em 
parte, dessa desconexão entre territórios no sentido de domínio 
político e territórios no sentido de apropriação simbólico cultural. 
(HAESBART, 2012. p. 169). 

A apropriação simbólica, política e cultural no âmbito territorial interfere na 

construção e reprodução do espaço geográfico. A busca pelo poder, a partir dos 

aparelhos ideológicos do Estado, corporações e mídia, é desenvolvida pelas classes 

hegemônicas que territorializam e desterritorializam o meio que atuam, tendo a 

manipulação da população como ferramenta para reorganização social e espacial. 

4. Considerações Finais  

O espaço geográfico é construído a partir da interação da sociedade com a 

natureza, este processo ocorre, principalmente nos últimos três séculos, por meio do 
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sistema capitalista que, a partir do trabalho humano, transforma o meio natural em 

geográfico. Ressalta-se o fato do sistema possuir ciclos de crescimento e retração 

que podem alterar significativamente o modo que tal processo altera o espaço no 

decorrer do tempo. As consequências destes ciclos de retração devem ser 

observadas em âmbitos diversos, aos quais destacam-se, os já ditos, meios social e 

espacial. 

 Socialmente, os indivíduos tendem a agir em bloco para garantir direitos ou 

necessidades para manter ou ampliar um modo de vida qualitativo. Desta forma, 

tendem a se direcionar para segmentos ideológicos distintos conforme seus 

interesses. Por vezes, são influenciados por determinados grupos por meio de 

recursos midiáticos, isto é, a posição em massa da população pode ser influenciada 

por outros atores, o que pode ir além de sua consciência de classe e necessidades 

de subsistência. 

 Geograficamente, as medidas infraestruturais de determinado ideário político 

têm consequências nas mutações decorrentes no espaço e alteram determinado 

território. Tais grupos políticos, materializados por meio de seus partidos, tendem a 

ser colocados no poder por apoio político da maioria da população, mesmo que 

influenciadas por outros atores sociais, a exemplo da mídia.  Neste aspecto, a 

ideologia, mesmo que subjetiva e alienada, está conexa com a territorialização do 

espaço geográfico. 

As alterações do espaço geográfico no decorrer do tempo, nos últimos 

séculos, tendem a seguir as lógicas capitalistas, e, portanto, apresentam realidades 

dialéticas e perversas no que tange as dinâmicas da sociedade contemporânea. 

Assim, analisar e compreender tais fenômenos possibilitam estabelecer medidas 

que visam desconstruir tais discursos ideológicos hegemônicos, e ao mesmo tempo 

produzir ações que permitam suprimir e superar as desigualdades sócio-espaciais. 
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RESUMO  

Como parte integrante de uma dissertação que pretende trabalhar com a luta pelo território da 
comunidade tradicional caiçara da Enseada da Baleia, este artigo tem resultados parciais e trata de 
responder como se deu a ocupação da Ilha do Cardoso, bem como os aspectos físicos interferiram 
nas economias daqueles que ali viveram. Para isso, fora realizada uma pesquisa qualitativa 
exploratória, com base bibliográfica e documental. Obteve-se resultados para quatro períodos 
históricos diferentes. A Ilha do Cardoso tem registros de 25 sambaquis, chegada dos europeus em 
1502, instalação do marco do Tratado de Tordesilhas em 1531, participação no ciclo rizícola e pesca 
industrial, que viria a mudar a estrutura econômica (início de séc. XX). A implantação da unidade de 
conservação em 1962, trará benefícios em relação a especulação imobiliária, mas que somadas a 
outros eventos provocará a drástica diminuição das famílias que habitam a Ilha do Cardoso na 
atualidade, bem como, alterações em seus modos de vida. Todos estes eventos históricos ajudam a 
compreender que a luta pelo território da comunidade da Enseada da Baleia não se dá apenas como 
parte do presente, mas como, parte de um processo de resistência das comunidades caiçaras, que 
vem sendo vivida ao longo dos ciclos e eventos históricos.  

 

RESUMEN 

Como parte integrante de una disertación que pretende trabajar con la lucha por el territorio de la 
comunidad tradicional caiçara de Enseada de Baleia, este artículo tiene resultados parciales y trata 
de responder como se dio la ocupación de la Ilha do Cardoso, así como los aspectos físicos que 
interfirieron en las economías de aquellos que allí vivieron. Para ello, se realizó una investigación 
cualitativa exploratoria, con base bibliográfica y documental. Se obtuvieron resultados para cuatro 
períodos históricos diferentes. La Ilha do Cardoso tiene registros de 25 sambaquis, llegada de los 
europeos en 1502, instalación del marco del Tratado de Tordesillas en 1531, participación en el ciclo 
rizícola y pesca industrial, que cambiaría la estructura económica (principios del siglo XX). La 
implantación de la unidad de conservación en 1962, traerá beneficios en relación a la especulación 
inmobiliaria, pero que sumados a otros eventos provocará la drástica disminución de las familias que 
habitan la Ilha do Cardoso en la actualidad, así como, alteraciones en sus modos de vida. Todos 
estos eventos históricos ayudan a comprender que la lucha por el territorio de la comunidad de 
Enseada de Baleia no se da sólo como parte del presente, sino como parte de un proceso de 
resistencia de las comunidades caiçaras, que viene siendo vivida a lo largo de los ciclos y de eventos 
históricos. 
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1. Introdução 

A proposta deste trabalho é compreender o contexto histórico de ocupação da 

Ilha do Cardoso, contexto físico e como isso influenciaria na economia de quem 

ainda habita este território, como parte integrante de uma dissertação que busca 

tratar da luta pelo território da comunidade tradicional caiçara da Enseada da Baleia.  

O artigo pretende responder as questões: Como se deu o processo de 

ocupação humana na Ilha do Cardoso? Como os eventos históricos e ciclos 

econômicos interferiram na vida e permanência das pessoas que ali habitaram? Os 

aspectos históricos analisados, são base para uma análise do território, que se 

propõe a compreender aspectos da organização comunitária e produtiva, de 

comunidades tradicionais que ali permaneceram, mesmo com os desafios 

encontrados ao longo do tempo. Tema pesquisado a partir de revisão bibliográfica e 

documental, estudado a partir do ano de 1905, por Young e de forma mais 

aprofundada, por Almeida em 1946, acrescidos de pesquisas publicadas e 

depoimentos de atores que vivenciaram este último período relatado, da implantação 

da unidade de conservação.  

A Ilha do Cardoso, local onde está situada a comunidade tradicional caiçara 

da Enseada da Baleia, vem sofrendo com um processo erosivo, que tende a romper 

a ilha numa área da restinga, onde estão alocadas quatro comunidades caiçaras, 

das quais esta comunidade tende a desaparecer. Em função disso, em 2017, depois 

de anos de luta pela manutenção de seu modo de vida e pelo direito de decidir para 

onde se realocar, conseguiu a licença para mudar-se para uma outra área nesta 

restinga, nomeada de Nova Enseada. Analisar a história da ocupação, a partir dos 

ciclos econômicos e eventos de resistência, permite analisar a luta pelo território a 

partir de uma perspectiva multidimensional, que vem sendo vivida pelas populações 

tradicionais que ali habitam.   

O trabalho se refere a etapa de pesquisa qualitativa exploratória, resultado 

parcial da dissertação em curso, que antecede pesquisa as fases de trabalho de 

campo e análise dos dados, que deverão compor o ciclo da pesquisa qualitativa 

planejada, proposto por Minayo (2007).  
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O presente artigo, além da introdução, apresenta mais três seções, dos quais, 

fora apresentada a metodologia e local da pesquisa na segunda seção, seguidos 

dos resultados, subdivididos em quatro tempos históricos diferentes (homem do 

sambaqui, chegada dos portugueses, ciclos econômicos e por fim, a implantação da 

unidade de conservação e os projetos de desenvolvimento) na terceira seção e, as 

considerações finais no quarto e último capítulo.  

 

2. Metodologia científica 

 

Para a realização deste trabalho, procedeu-se uma pesquisa qualitativa 

exploratória, a partir de fontes bibliográficas e documentais. Segundo Minayo (2007) 

é aquela que ―trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes‖. Que tem como objetivo 

levantar o histórico da ocupação da Ilha do Cardoso, seus principais atributos físicos 

e como isso influenciou nas atividades econômicas desempenhadas nos vários 

períodos.  

Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação que tem como proposta 

pesquisar a luta pelo território, a partir de um estudo de caso da comunidade 

tradicional caiçara, da Enseada da Baleia, que está localizada na Ilha do Cardoso. 

Segundo Minayo (2007), esta fase exploratória antecede a fase de trabalho de 

campo e a análise e tratamento do material empírico e documental. Que 

correspondem ao ciclo de pesquisa proposto para esta dissertação. 

A área de estudo deste trabalho está na Ilha do Cardoso, localizada no litoral 

Sul de São Paulo, divisa com o estado do Paraná, entre as coordenadas 48º 05‘ 42‖ 

W, 25º 03‘ 05‖ S e 48º 53‘ 48‖ W, 25º 18‘ 18‖ S, no município de Cananéia. Tem área 

aproximada de 151 km2 e compõe o complexo estuarino lagunar, estando separadas 

da ilha onde está localizada a sede do município através da baia de Trapandé e da 

área continental pelo canal do Ararapira. 

Entre as principais vias de acesso, está o município de Cananéia, que tem 

acesso através da Rodovia Regis Bittencourt, BR 116, que ligam as capitais São 
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Paulo-SP (a 270 km) e Curitiba-PR (a 250 km), através da SP-222, que dá acesso 

ao município de Pariquera-Açu, na região do Vale do Ribeira.     

Sobre seus aspectos físicos, a Ilha, tem a topografia predominantemente 

montanhosa, com elevações superiores a 800 metros. O clima se caracteriza como 

megatérmico superúmido, com nível de precipitação anual de 3.000 mm. Tem como 

ecossistemas: praia arenosa e vegetação de dunas, costões rochosos, brejos de 

água doce/salobra, manguezais e ambiente lagunar, floresta permanentemente 

inundada – ‗caxetal‘, floresta periodicamente inundada – ‗guanandizal‘, floresta de 

restinga, floresta de planície litorânea, floresta montana, floresta nebular e campos 

de altitude. Localizada na região central do Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape, 

Cananéia e Paranaguá (SÃO PAULO, 2002).  

Tais atributos, somados a qualidade ambiental que a rodeia, fez com que 

fosse transformada em Parque Estadual da Ilha do Cardoso, a partir do ano de 1962 

e incluída em outras esferas de reconhecimento, como: Zona Núcleo da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica, através da UNESCO, em 1991; Sítio do Patrimônio 

Mundial Natural, através da UNESCO, em 1999; uma das 52 unidades de 

conservação entre os estados de São Paulo e Paraná que compõe o Mosaico de 

Unidades de Conservação do Lagamar, reconhecido através da portaria do 

Ministério do Meio Ambiente nº 150, de 08 de maio de 2006. 

  

3. Resultados da pesquisa 
 

Os resultados deste trabalho foram subdivididos em quatro seções, que 

equivalem aos diferentes períodos históricos de ocupação humana na Ilha do 

Cardoso. São eles: os primeiros registros de ocupação humana através dos homens 

do sambaqui, a demarcação do Tratado de Tordesilhas e a chegada dos primeiros 

europeus, os ciclos econômicos vividos pela Ilha do Cardoso e finalmente, os 

projetos de desenvolvimento e a implantação da Unidade de Conservação. 

 

3.1 Os primeiros habitantes que deixaram registros, os homens do sambaqui64  
                                                           
64 Segundo DeBlasis et al. (2007) ―sambaquis (palavra de origem Tupi que significa, 

literalmente, ‗monte de conchas‘) são sítios arqueológicos monticulares distribuídos por toda a costa 
brasileira, ocupando principalmente zonas de tons ecológicos cambientes, como regiões lagunares e 
áreas recortadas de baías e ilhas. Estes sítios (também chamados de concheiros) variam bastante de 
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Quando o Rio Ribeira de Iguape encontra o mar, se estende um extenso 

complexo estuarino-lagunar, um dos mais ricos conjuntos de vida do planeta e 

também uma das maiores concentrações de sambaquis da costa brasileira, mais de 

uma centena. Alguns autores atribuem a quantidade a importância ecológica destes 

contextos (o que ofertaria uma quantidade maior de recursos e atrairiam estes 

grupos), mas o autor considera também o desenvolvimento econômico tardio das 

áreas e, portanto, menor degradação desses espaços naturais como justificativas 

para a presença de tantos sítios (CALIPPO, 2004). 

Segundo Calippo (2004), os grupos sambaquieiros podem ter se começado a 

se estruturar por volta de 10.000 anos AP (antes do presente) e encontrando seu 

auge entre 4.500 e 4.000 anos AP. Os estudos nesta região, se iniciam em 1893, 

através de Löfgren, seguido de outros, mas só noventa anos depois, em 1983, que 

começa a ser estudado de forma mais sistemática, através de Uchôa e Garcia 

(CALIPPO, 2004). Foram diagnosticados 107 sambaquis na área, dos quais 22 

estão na Ilha do Cardoso representando 20,56% do total computado. Dos quais um 

está destruído, nove estão parcialmente destruídos e doze estão intactos (UCHÔA; 

GARCIA, 1983). Mais tarde, Calippo (2004, p. 60) mapeia três a mais do que o 

levantamento de Uchôa e Garcia, totalizando 25 sambaquis na Ilha do Cardoso. 

O mais antigo dos sambaquis pesquisados na área, é o sambaqui Cambriu 

Grande, localizado na Ilha do Cardoso, próximo a comunidade do Cambriu, que 

também é ―uma das maiores antiguidades do litoral brasileiro‖, com idade de 

7870±80 anos (quase 8.000 anos) tem forma circular e 8,5 metros de altura 

(CALIPPO, 2010).  

 

3.2 Demarcação do Tratado de Tordesilhas e a chegada dos Europeus ao Brasil 

 

                                                                                                                                                                                     
tamanho e, especialmente no litoral sul catarinense podem atingir dimensões impressionantes, 
alcançando até 70 metros de altura e 500 metros de comprimento. Em geral exibem uma sucessão 
estratigráfica de composição diferenciada: camadas de conchas mais ou menos espessas 
intercaladas por numerosos estratos finos e escuros, ricos em materiais orgânicos, com muitas 
estruturas distribuídas em áreas específicas‖. 
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Segundo Carvalho e Schmitt (2012), relatos históricos revelam que a costa sul 

e São Paulo, seria ocupada por grupos Tupi-Guarani, quando se inicia este processo 

de chegada de europeus no que se constituiria como território brasileiro.  

A Ilha do Cardoso foi o espaço escolhido para abrigar, a partir de 1531, o 

padrão que determinaria a fronteira prevista pelo Tratado de Tordesilhas, assinado 

em 1494, em Tordesilhas, Espanha, entre os Reinos de Portugal e de Castela. 

Atualmente ainda é possível ver uma das três partes do padrão que é uma réplica do 

original que fora levado ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Segundo São Paulo 

(2002, p. 16), 

 

foi palco das primeiras investidas dos colonizadores portugueses que 
tinham a missão, no século XVI, de demarcar as fronteiras 
estabelecidas no Tratado de Tordesilhas. Em 1530, a expedição 
comandada por Martim Afonso de Souza foi incumbida de explorar o 
litoral entre o Maranhão e o rio da Prata, devendo estabelecer 
núcleos de povoamento. Em 1531, Martim Afonso de Souza tendo 
aportado na Ilha do Bom Abrigo (no litoral sul do Estado de São 
Paulo), avistou o promontório de Itacuruçá, na Ilha do Cardoso, onde 
foi colocado um marco de pedra com as quinas de Portugal, sendo 
posteriormente transferido para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

 

Apesar do marco de pedra ser estabelecido em 1531, a ocupação por 

europeus nesta região é anterior a data, sendo atribuída a primeira expedição, de 

1501, em que Américo Vespúcio, vinha como piloto-mor e cosmógrafo e que deixou 

o primeiro europeu na localidade, um bacharel português, conforme relato de Young 

(2005, p. 77), ―não é lícito duvidar que foi na ilha do Cardoso o local onde deixaram 

o bacharel desterrado, por causa da descrição da localidade e posição da ilha, que 

os primeiros navegantes chamavam ‗ilha de Cananéia‘‖, atual ilha do Bom Abrigo, 

mais ainda, pelo "padrão" de pedra, que posto em terra, e que mais tarde fora levado 

para o Rio de Janeiro por Afonso Botelho de Sampaio. 

Almeida (2005) e Young (2005) concordam que os europeus formaram o 

primeiro núcleo de ocupação em terras brasileiras na Ilha do Cardoso, inicialmente 

com a chegada do bacharel português degredado, em 1502 e mais tarde, com um 

grupo de sete castelhanos que ficaram perdidos, em expedição de Vicente Yañez 

Pinzão e Juan de Sólis, que partiu da Espanha em 1508 (CARVALHO; SCHMITT, 
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2012). Quatro séculos depois é que se soube que o nome deste bacharel desterrado 

era Cosme Fernandes ou Cosme Fernandes Pessoa (YOUNG, 2005, p. 81).  

Esta chegada ao Brasil através de Cananéia, encontra-se documentada no 

Monumento aos Descobrimentos, de 1940 e reconstruída em 1960, para 

comemoração de 500 anos da morte do Infante D. Henrique. O monumento de 56 

metros de Altura e 20 metros de largura (PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS), mas 

é um detalhe dele, que consta no mapa da América do Sul, que chama a atenção. 

Nele constam dois lugares marcados no litoral brasileiro, 1500 em Porto Seguro e 

1502 em “Cananea”. Que se alinham aos escritos de Young e Almeida.  

Em 1531, Martim Afonso de Souza ―chegou e fundeou suas embarcações 

próximas à ilha de Cananéia‖ (YOUNG, 2005, p. 78), em local que corresponde a 

ilha do Bom Abrigo. Ele manda Pedro Anes Piloto, em embarcação, comunicar-se 

com os indígenas e Pedro volta, com ―Francisco de Chaves e o Bacharel e cinco ou 

seis castelhanos. Este bacharel havia trinta anos que estava degredado nesta terra, 

e o Francisco de Chaves era mui grande língua desta terra‖ (YOUNG, 2005, p. 78).  

 

3.3 Ilha do Cardoso como celeiro do município e os ciclos econômicos 

 

Antonio Paulino de Almeida descreve como teria sido a ocupação de 

portugueses e seus descendentes entre os séculos de XVIII e XVIII, atribuindo a 

―abundância de pescado‖, fertilidade das terras e a biodiversidade presente os 

motivos, pelos quais as diversas famílias preferem se instalar nas proximidades da 

barra de Cananéia a partir de 1650, e descreve como segue as ocupações neste 

território: 

 

Em princípios do século XVIII já se espalhavam numerosas famílias 
pelas encostas da ilha, principalmente pela margem do canal cujas 
águas vão desaguar na barra de Ararapira, cuja povoação foi 
elevada em Freguesia no ano de 1767.  
No [...] mesmo século várias sesmarias foram aí concedidas, como 
as do Camboriú, a Antônio de Aquino Pereira e a do Barreiro, para 
Antônio dos Ouros. Dessa época em diante muitos outros foram se 
apossando de terras ao longo do canal, ultrapassando os seus 
limites, estendendo-se para além do povoado de Ararapira, como é 
fácil de ver-se pelo recenseamento da população de Cananéia, do 
ano de 1765 em diante. (ALMEIDA, 2005, p. 74) 
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O Vale do Ribeira entra no ciclo do ouro, que vai do séc. XVII até a passagem 

para o séc. XVIII, quando se descola para as ―Gerais‖. Enquanto alguns seguem 

para o interior do vale, ―os núcleos litorâneos (Iguape e Cananéia) permaneceram 

ligados à pesca e à produção agrícola‖ (CARVALHO; SCHMITT, 2012, p. 23). 

Mourão (2003) apresenta um período de fartura até 1787, ano em que se 

proíbe a venda de produtos aos portos do Rio de Janeiro e os obriga a comercializar 

pelo porto de Santos. Isso provocaria a decadência de zonas portuárias na capitania 

de São Paulo e a queda da produção agrícola. Situação que muda apenas nas 

primeiras décadas do século XIX, quando a medida começa a entrar em desuso e 

coincide com um novo ciclo econômico no Vale do Ribeira, a produção intensiva de 

arroz. 

O ciclo do arroz que se estendeu por toda a região do Vale do Ribeira, teve 

seu auge em meados do século XIX, indo até o início do século XX e era destinado, 

principalmente, à exportação. Estes ciclos econômicos agrícolas estão baseados 

nos contextos de latifúndios e mão de obra escrava. O arroz era transportado por 

terra ao porto de Iguape, até que em 1827, quando foi aberto o Valo Grande, ligando 

os dois portos, provocando resultados ambientais desastrosos (MOURÃO, 2003). Na 

ilha do Cardoso, como participante do ciclo, mesclava fazendas de arroz e os 

pequenos lavradores com seus policultivos (CARVALHO; SCHMITT, 2012, p. 25), 

teve este período descrito e seria um dos lugares mais habitados em Cananéia, 

pelas características que concentrava, o que é relatado por Almeida (2005, p. 62-

63): 

 

As encostas são geralmente aproveitadas para o plantio do arroz, da 
mandioca e da cana-de-açúcar. [...] 
Nos tempos provinciais era a ilha do Cardoso um dos lugares mais 
habitados do município, não só pela fertilidade de suas terras e 
abundância de peixes em todos os seus recôncavos, rios e parcéis, 
como também pela facilidade dos meios de transportes, que eram 
feitos sobre água, em grandes canoas e até mesmo em lanchas e 
iates. 
Era então considerada como dos melhores celeiros do município, 
onde se erguiam as mais prósperas fazendas com seus engenhos de 
pilar arroz, fábricas de aguardente, olarias e até mesmo um estaleiro 
de construção naval situado à entrada do canal.  
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O declínio do ciclo do arroz no Vale do Ribeira se dá por uma combinação de 

fatores, que incluem: a abolição da escravatura; o assoreamento do porto de Iguape, 

o declínio da navegação fluvial; a construção de malha ferroviária (entre o interior do 

estado de São Paulo e o porto de Santos); e, o incremento na produção rizícola na 

região do Vale do Paraíba. Mesmo assim, o porto de Cananéia seguia escoando 

arroz, pois seu porto não servia como entreposto, apenas beneficiava áreas 

próximas. O assoreamento do porto de Cananéia se dá na década de 1930, junto a 

adoção de leis trabalhistas e a dificuldade de repor peças dos motores em função da 

Segunda Guerra Mundial (MOURÃO, 2003, p. 43). 

Segue-se a partir daí para a abertura do novo ciclo econômico, que estaria 

presente até os dias de hoje, o da pesca industrial, que se inicia no começo do séc. 

XX e como ele altera a dinâmica econômica e social do local. Mourão (2003) relata 

que a partir de 1910, barcos de Santos propõe a compra de pescado, ao porto de 

Cananéia. Até aquele momento a atividade seria para complementar a dieta, com 

exceção a pesca da tainha (safra de um mês e meio), que era pescada em cercos, 

escalada e seca, guardada para alimentação e trocada por produtos nos armazéns 

da cidade, com outros produtos agrícolas. Tem-se então até o início do séc. XX, 

uma população rural que vivia basicamente da economia de troca e que muda ao 

entrar neste ciclo, uma vez que ―a oferta de numerário possibilitada pelo pescado e a 

possibilidade de se receber dinheiro logo após a pescaria, em vez de ter de se 

aguardar o amadurecimento da pequena colheita […] determinaram a passagem 

para a pesca‖ (MOURÃO, 2003, p. 50). 

Ao mesmo tempo que a pesca começa a atrair cada vez mais famílias e 

ampliar a área urbana de Cananéia, a agricultura de subsistência continua sendo 

igualmente importante para aqueles que permaneceram nos sítios em relação a 

pesca, até a década de 60, quando a ilha é transformada em Parque Estadual 

(CARVALHO; SCHMITT, 2012, p. 27). Os períodos para a pesca e para a roça se 

estabeleciam, complementando-se num sistema de ajuda mútua. 

Sobre a questão da documentação das propriedades na Ilha do Cardoso, 

Almeida traz informações sobre a pequena minoria que buscou regularizar as terras: 
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Apesar de as ilhas pertencerem ao domínio da União, o território da 
ilha do Cardoso está distribuído entre particulares, que dele se 
apossaram desde os tempos coloniais e que, de certo tempo para cá, 
vêm pagando o laudêmio ou taxa de ocupação nos termos da lei em 
vigor. 
De quantos ali se estabeleceram, apenas dois requereram Carta de 
Sesmaria das terras ocupadas, - Antonio Pereira de Aquino a Antônio 
dos Ouros. […] 
Quantos aos demais posseiros, deixaram-se ficar nas terras em que 
moravam, sem se preocuparem com quaisquer títulos, a não serem 
escrituras de compra e venda, transmitindo-as aos seus herdeiros ou 
sucessores ou passando-as a pessoas estanhas, sem que houvesse 
solução de continuidade até o presente, como é fácil de ver-se pelos 
autos de inventários existentes nos cartórios, tombamento de 1856 e 
livros de escrituras dos séculos XVIII e XIX. (2005, p. 68) 

 

3.4 Transformação da Ilha em Unidade de Conservação, especulação imobiliária e 

projetos de desenvolvimento 

 

No ano de 1962, a Ilha do Cardoso, foi transformada em unidade de 

conservação, através do Decreto Estadual no 40.319, de 3 de julho de 1962, que 

dispõe sobre a criação do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, em Cananéia. 

Motivada pelo professor da USP, Paulo Duarte, cujo esforço gerou condições em 

transformar esta, na primeira área insular protegida no estado de São Paulo. Em sua 

justificativa técnica, de 1958, o proponente incluiu como objetivos de preservação: 

―conter as ações e os empreendimentos imobiliários iniciados na Ilha, paralisar a 

exploração de sambaquis, da fauna e da flora; criar um parque natural, estabelecer 

uma base de estudos‖ (SÃO PAULO, 2002, p. 18) a Comissão de Pré-história e ao 

Instituto Oceanográfico.  

Aproximadamente 500 famílias viviam na Ilha do Cardoso no início da década 

de 1960, quando fora implantada a unidade de conservação (GADELHA, 2008; 

SILVA, 2014; NUPAUB, 2016). Ou seja, 360 famílias a menos que quando fora 

realizado a identificação de famílias tradicionais presentes no Parque Estadual da 

Ilha do Cardoso (PEIC), por Carvalho e Schmitt no ano de 2012, através do 

Relatório Técnico-Científico para identificação de famílias tradicionais presentes no 

Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Em NUPAUB (2016, p. 11) são apresentadas 

comunidades que existiam na época da implantação do PEIC, entre elas: 
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Paneminha, Paneminha Grande, Salva Terra, Santa Cruz, Andrade, Tajuva, Morrete, 

Fazenda, Canudal, Trapandé, Jacaraú, Barreiro, Pedro Luiz, Sambaqui Mirim, 

Cachoeirinha, Boepeva, Tapera, Morretinho, Laje, Ipanema, ou seja, ao menos 20 

comunidades que já não existem mais. Além de 46 sítios, ―sendo que parte dos 

mesmos não existe mais‖ (CARVALHO; SCHMITT, 2012, p. 33), que também sofrem 

com a implantação da unidade de conservação, conforme expõe as autoras:  

 

Estamos considerando que grande parte desses sítios existe desde o 
período colonial, sendo que alguns formaram-se posteriormente, já 
nos tempos do Imperio, período que coincide com o ciclo rizicultor no 
Vale do Ribeira. Senão todos, pelo menos a grande maioria 
estiveram habitados até o início dos anos de 1960 quando a criação 
do PEIC desarticula essa rede de vizinhança e parentesco, cuja vida 
tinha o seu significado pautado pelo trabalho na lavoura, que passou 
a ser proibido (CARVALHO; SCHMITT, 2012, p. 33). 

 

Gadelha (2008), em sua dissertação, faz uma etnografia com as famílias que 

foram desapropriadas da Ilha do Cardoso, a partir da década de 60, quando se deu 

o processo de decretação do Parque Estadual. Muitas famílias acreditam até hoje 

terem vivido este processo de forma individualizada, outras se recusam a falar sobre 

o assunto. A impossibilidade de reproduzir seus modos de vida, é descrita através 

de lembranças de um tempo passado, de poucas décadas atrás, uma vez que foram 

coletados através de entrevistas entre os últimos anos da década de 80 e os 

primeiros anos da década de 90, com alguns moradores da Ilha do Cardoso e 

outros, que foram viver em Cananéia. Os dados das entrevistas com essas famílias 

e as contradições com os objetivos da unidade de conservação, são debatidos ao 

longo do trabalho.  

 

Não é preciso repetir que o Parque expropriou os filhos da Ilha de 
grande parte de seus valores materiais e afetivos com o intuito de 
melhor proteger e preservar o mundo natural, a rica fauna 
característica da Mata Atlântica. No entanto, quase todo entrevistado 
avalia que a quantidade de animais de caça encontrados na Ilha hoje 
não se compara ao que havia na época dos sítios. [...] Os filhos da 
Ilha crêem que os animais dependiam de certa forma do alimento 
fornecido pelas roças e pelas árvores frutíferas. Devido a ausência 
das roças, os animais migraram para o continente, pois até mesmo o 
tato, bastante pesado, é capaz de cruzar a nado o canal do 
Ararapira, embora muitos deles morram. (GADELHA, 2008, p. 55) 
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Por outro lado, Carvalho e Schmitt (2012) e NUPAUB (2016) concordam que 

a decretação do PEIC teve inegável mérito em conter o avanço da especulação 

imobiliária. Sobre os dois loteamentos que existiram na Ilha do Cardoso, no 

Itacuruçá e Marujá, Carvalho e Schmitt (2016, p. 270), trabalharam nas informações 

através de dados de entrevistas aos moradores de ambas as comunidades. 

Para São Paulo (2002), o processo de turismo e especulação imobiliária é o 

responsável pela expulsão dos caiçaras de suas terras, ―o turismo e a especulação 

imobiliária passaram a exercer uma violenta pressão sobre as terras das 

comunidades caiçaras, localizadas em lugares de grande beleza cênica e potencial 

turístico‖. Mas outras pressões se apresentam. Segundo Marinho (2013), no caso da 

construção do Centro de Pesquisas de Recursos Naturais da Ilha do Cardoso, ―a 

obra do CEPARNIC, iniciada em 1974 e concluída em 1978, causou significativo 

impacto ambiental e social às comunidades locais‖, provocando a migração de 

famílias para outras localidades da Ilha ou estuário, conforme descreve Marinho 

(2013, p. 72): 

 

De repente, começaram a chegar operários e máquinas. Um trator 
avançou sobre as roças, destruindo-as sob os olhares perplexos das 
famílias que ali moravam. A lagoa foi aterrada com a areia dragada 
do rio Perequê. E foi preciso uma quantidade enorme de areia para 
aterrar a lagoa. Não importou que o rio tivesse o seu curso desviado, 
e nem a profunda modificação no habitat de jacarés e peixes. Um 
grande e irreversível estrago em nome da ―preservação da natureza‖ 
e da pesquisa científica. Sobre a lagoa aterrada, foi construída parte 
das instalações do CEPARNIC, que conta com alojamentos, 
refeitório e casas de funcionários, entre outras instalações. No 
entanto, os moradores, que já haviam perdido suas roças, não 
podiam sequer pescar no rio o peixinho do almoço ou do jantar 
(MARINHO, 2013, p. 72).  

 
Poucos anos mais tarde, em 1979, outro exemplo de projeto de 

desenvolvimento, uma possível usina nuclear na Ilha do Cardoso, foi relatada 

através de matéria de Paulo do Valle (1979 apud CARVALHO; SCHMITT, 2012, p. 

29) relata o encontro entre o Capitão dos Portos, Igreja Católica, advogados e uma 

comissão de moradores. 
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A expulsão de 80 famílias de pescadores, totalizando mais de 400 
pessoas que moram na Ilha do Cardoso em Cananéia, no Vale do 
Ribeira, pelo Ministério da Marinha, foi motivo de reunião feita ontem, 
nesta cidade, entre representantes da Igreja, da Capitania dos Portos 
de Iguape, advogados da Comissão de Justiça e Paz da 
Arquidiocese de São Paulo e uma comissão de moradores, cujos 
ascendentes – índios e catarinenses – se instalaram na ilha há mais 
de dois séculos.  

Durante o encontro de ontem, no salão paroquial de Cananéia, o 
tenente Nelson Sebastião, da Capitania dos Portos, acabou 
admitindo a intenção do Ministério da Marinha em ocupar a ilha e 
conseqüentemente expulsar os posseiros, moradores com títulos e 
proprietários com casas de veraneio.  

[...] No pequeno município de Cananéia, os boatos que circulam 
sobre a ocupação ou não da Ilha do Cardoso são os mais variados, 
indo desde a possibilidade de instalação de uma central de urânio, 
ou então a ocupação da Marinha para fazer um campo de tiro. 

  
Essa ocasião também é relatada por Sr. Ezequiel de Oliveira, morador da 

comunidade do Marujá, que atuou ativamente no Conselho do PEIC e elaboração do 

Plano de Manejo, que apresenta como uma parte dos comunitários se alia ao 

Governo de Estado, para conseguir frear a especulação imobiliária e como ela 

poderia ser parte da mobilização que se fez para tratar do evento da Usina Nuclear.  

 

Mas daí a partir de 78, 79 a gente começou a se aliar ao Estado na 
manutenção do parque porque a gente via que a especulação 
imobiliária era pior do que a legislação do parque, [...] tanto é que em 
77 a Marinha queria encampar na Ilha do Cardoso e a gente fez uma 
movimentação em favor do Estado muito grande, fez um assembleia 
com quase 100% dos moradores da Ilha do Cardoso, aqui em 
Cananéia, assessorado pela Igreja[...]. Depois em 82, [...] a União 
queria também tomar o Parque e a gente também se manifestou a 
favor do Estado, como aliado pela manutenção do Parque, fizemos 
movimento, angariamos documentação, tudo para ajudar a 
consolidar o Parque porque nessa altura do campeonato vimos que 
ele era uma coisa boa para evitar que a especulação imobiliária 
detonasse a Ilha, porque víamos o que estava acontecendo no resto 
do litoral paulista. [...] Segundo eles, era para colocar um estudo de 
energia nuclear no Cardoso, mas por trás da cortina a gente via que 
era claramente a especulação imobiliária de alto nível que estava 
presente fazendo essa pressão. [...] Então, foram dois momentos que 
a gente esteve muito ajudando o Estado na manutenção do Parque 
[...]. (OLIVEIRA, 2013) 
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A somatória entre um Conselho Consultivo atuante, desde 1998, com 

representantes de moradores das comunidades tradicionais no Conselho e um plano 

de manejo do PEIC, que teve sua última versão escrita em 2002, tem resultados 

para a questão do turismo de segunda residência. ―A maioria das 28 casas de 

veranistas já foram demolidas por ordem judicial‖ (CARVALHO; SCHMITT, 2012, p. 

213).  

 

4. Considerações Finais 

 
Como principais resultados desta pesquisa, obteve-se conclusões para cada 

período histórico analisado, que serão apresentados na sequência. 

Sobre a presença de sítios arqueológicos que demonstram as primeiras 

ocupações na ilha, foram encontrados 25 sambaquis, dos quais, o de Cambriu 

Grande é ―uma das maiores antiguidades do litoral brasileiro‖ (CALIPPO, 2010), com 

quase 8.000 anos, evidenciando a presença, uso e ocupação do espaço pelo 

homem. 

Em relação a chegada dos portugueses, estima-se que tenham chegado em 

1502, através de um português desterrado e deixado da ilha, chamado Cosme 

Fernandes. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, entre Portugal e Castela, 

teve um padrão instalado no Itacuruçá, que até hoje mantém uma réplica do original.  

Quanto a Ilha servir como celeiro para o município, o processo de 

adensamento de famílias se dá a partir de 1650, em função das características 

físicas, disponibilidade de recursos e transporte. O ciclo do arroz, entre o sec. XIX e 

XX, oferece forte influência sobre os latifúndios locais, enquanto os pequenos sítios 

ainda viveriam da policultura, sendo que nesta a mandioca seria essencial para a 

subsistência e troca por produtos. O ciclo da pesca, se inicia em 1910, muda a 

estrutura econômica e atrai cada vez mais famílias para a área urbana de Cananéia. 

Apenas duas famílias tratam de regularizar suas posses na Ilha do Cardoso, alguns 

pagam impostos e a maioria segue vivendo sem documentar esta permanência. 

No último período analisado, percebe-se que a implantação da unidade de 

conservação traz resultados positivos e negativos. Ao mesmo tempo que promove a 

contenção da especulação imobiliária, perturba o modo de vida das famílias ali 
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presentes, restringe as roças que permitiam a alimentação e interação com 

mercados, além de diminuir a alimentação disponível a fauna local. Somadas aos 

efeitos da especulação imobiliária, tentativas da União de se apropriar das terras, 

implantação do Centro de Pesquisas de Recursos Naturais da Ilha do Cardoso, 

entre outros eventos, diminuiu o número de famílias que ali viviam de 500 em 1962, 

para 140 cadastradas, em 2012. Mudando as dinâmicas econômicas e sociais das 

famílias que vem resistindo a saída, ao longo do tempo, seus eventos e projetos de 

desenvolvimento deste território. Trazendo elementos para concluir que a luta pelo 

território, pelo modo de vida e cultura, não pode ser analisado como um fato 

presente, mas como um processo histórico de resistência vivenciado por 

comunidades caiçaras como a Enseada da Baleia. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa sobre como os saberes tradicionais são 
construídos por meio de experiências vivenciadas e podem ser rememorados nas ações cotidianas, 
construindo territorialidades. Assim, objetivou-se compreender o fenômeno das práticas orientadas 
por saberes tradicionais, enquanto um aspecto cultural que transpõe o limite espacial rural e que 
também se expressa e se mantêm no espaço urbano de Ponta Grossa. A pesquisa teve cunho 
qualitativo-exploratório. Foram realizadas seis entrevistas, com roteiros estruturados e 
semiestruturados, com voluntárias residentes no município de Ponta Grossa. Para a análise, utilizou-
se da metodologia de análise de conteúdo. A pesquisa mostrou as diversas práticas orientadas por 
saberes tradicionais do campo, principalmente relacionados a saúde, que são mantidos e 
ressignificados na cidade.  
 
RESUMEN 
Este trabajo presenta el resultado de una investigación sobre cómo los saberes tradicionales son 
construidos a través de experiencias vivenciadas y pueden ser rememorados en las acciones 
cotidianas, construyendo territorialidades. Así, se objetivó comprender el fenómeno de las prácticas 
orientadas por saberes tradicionales, en cuanto un aspecto cultural que transpone el límite espacial 
rural y que también se expresa y se mantienen en el espacio urbano de Ponta Grossa. La 
investigación tuvo un carácter cualitativo-exploratorio. Se realizaron seis entrevistas, con guiones 
estructurados y semiestructurados, con voluntarias residentes en el municipio de Ponta Grossa. Para 
el análisis, se utilizó la metodología de análisis de contenido. La investigación mostró las diversas 
prácticas orientadas por saberes tradicionales del campo, principalmente relacionados a la salud, que 
son mantenidos y resignificados en la ciudad. 

 

1. Introdução  

Os saberes-fazeres adquiridos através da tradição orientam a vida de muitos 

indivíduos em seus modos de vida, crenças, cuidados com a saúde e no contato 

que estes efetuam com o meio. Nesse sentido, estudá-los pode ser adequado no 

propósito de se compreender culturalmente uma população. Neste sentido, busca-

se a identificação de alternativas de outros mecanismos, costumes, usos, normas e 

formas de se relacionar em sociedade e com o meio, logo, outros procederes de 

desenvolvimento, outras racionalidades, que ultrapassem a lógica de 

desenvolvimento pautado na tecnociência e crescimento econômico.  
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Para compreender o que estes saberes têm a ensinar, primeiramente, faz-se 

necessário identificar pessoas que tenham práticas de cunho tradicional, que 

divergem da lógica moderna (efêmera, fragmentada).  

Com esta finalidade, objetivou-se neste trabalho compreender o fenômeno 

das práticas orientadas por saberes tradicionais, enquanto um aspecto cultural que 

transpõe o limite espacial rural e que também se expressa e se mantêm no espaço 

urbano. Enquanto objetivos específicos obteve-se: Identificar práticas orientadas 

por saberes do campo mantidas no contexto urbano do município de Ponta Grossa; 

refletir sobre a importância da memória para a continuidade de modos de vida 

singulares; trazer à tona a discussão sobre territorialidades; e debater sobre as 

dificuldades e percepções de se ressignificar saberes tradicionais do campo, na 

cidade. 

Como aporte teórico, fez-se uso do geógrafo Rogério Haesbaert (2012, 

2014, 2016) e Santos, L. M. (2014) quando argumenta-se sobre o território e a 

territorialidade. Dialogando-se com isto, utiliza-se Diegues (1999) e Toledo & 

Barrera-Bassols (2015) para abordar sobre saberes tradicionais/localizados e 

memória. Ainda, cita-se Zaoual (2006) no tocante do pertencimento territorial.  

O trabalho teve cunho qualitativo-exploratório. Foram realizadas seis 

entrevistas com roteiros estruturados e semiestruturados com as voluntárias da 

pesquisa. Todas as entrevistadas são residentes do município de Ponta Grossa. 

Para a análise dos dados, optou-se pela análise de conteúdo, por meio de 

agrupamento, inferências e associações dos conteúdos. 

Primeiramente, adentra-se numa apresentação, expondo um rápido relato 

sobre o histórico de povoamento do município de Ponta Grossa, articulando-se com 

a discussão de migração de pessoas do campo para a cidade e seus modos de 

vida. Vinculando a esta contextualização, aborda-se sobre os conceitos de saberes 

tradicionais e territorialidade.  

Após argumentação teórica e contextualização, o trabalho segue para a 

seção que expõe a metodologia e materiais utilizados. Dando sequência, na seção 

posterior, apresentam-se os resultados da pesquisa realizada, com exposição de 

dados e articulação com discussão teórica.  
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Por fim, apresentam-se as conclusões. Compreendendo que a memória tem 

importante papel na construção dos modos de vida das pessoas, pois os saberes 

são construídos por meio de suas vivências. Nesse sentido, considera-se que 

práticas orientadas por saberes tradicionais do campo são mantidos por pessoas 

no contexto urbano do município de Ponta Grossa e vinculam-se a ações de 

cuidado, plantio e consumo orgânicos e uso de ervas para fins medicinais, ambos 

com enfoque ambiental e dessaúde. 

 

2. Os saberes tradicionais: microterritorialidades e memória 

Ponta Grossa é um município do estado do Paraná próximo a capital Curitiba, 

que possui uma população média de 334.535 habitantes – 2014 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 2016). Essa população atual é resultante das 

dinâmicas atuais (políticas, ambientais, econômicas, sociais), mas também resultado 

da história do povoamento da cidade.   

Enquanto origem e povoamento, Ponta Grossa ―teve sua origem e seu 

povoamento ligado ao Caminho das Tropas‖, o qual ligava o eixo Sorocaba-Viamão 

para transporte de variados tipos de mercadoria (PREFEITURA, 2016). Além dos 

povoamentos primários, de tropeiros e posteriormente fazendeiro. Ponta Grossa 

recebeu uma significativa quantidade de imigrantes na sua composição 

populacional, ―Aqui se estabeleceram os ucranianos, os alemães, os poloneses, os 

italianos, os russos, os sírios e libaneses entre tantos outros, que contribuíram para 

o crescimento da cidade‖ (IBGE, 2014), os quais também compuseram a cultura 

local, logo, os saberes que nela podem ser detectados. 

Com o crescimento populacional, com a inserção de Ponta Grossa na rota 

ferroviária, e também, com a instalação e intensificação posteriormente da 

industrialização da cidade e mecanização do campo (em meados do século XX), 

Ponta Grossa torna-se um município de relativo interesse de migração da população 

do campo.  

  No Paraná, o êxodo rural caracterizou-se como um fenômeno migratório 

explosivo, 

 



 
 

454 
 

[...] associado com a erradicação dos cafezais e esgotamento das 
fronteiras agrícolas paranaense, com a intensificação do uso de 
tecnologias que reduzem a necessidade de mão-de-obra e com o 
processo de substituição de culturas – do café pela soja e pecuária.  
Esta dinâmica, decorrente das alterações tecnológicas, acentua-se 
rapidamente com a diferenciação econômica e social dos produtores 
envolvidos. Muitos produtores abandonaram o campo em busca de 
outras formas de sobrevivência. (GASPARETO, s/d p. 13). 

Dessa maneira a população pontagrossense, assim como outros municípios 

paranaenses, mostra-se socialmente e culturalmente plural, pois muitos de seus 

habitantes vivenciaram outros períodos, contextos históricos, experiências e 

realidades, ou ainda, conviveram com aqueles que tiveram essas outras vivências.  

No que concerne a isto, muitos migraram do campo para o centro da cidade 

de Ponta Grossa, principalmente aqueles de munícipios do Paraná mais periféricos 

a lógica do crescimento econômico. Isso porque Ponta Grossa alcançou um nível de 

urbanidade65 rapidamente e tornou-se um dos municípios atraentes para a vinda de 

moradores. 

Os que migraram do campo trouxeram consigo uma bagagem cultural 

significativa, principalmente no que refere-se ao modo que os mesmos visualizam e 

relacionam-se com o meio. Um dos elementos dessa bagagem cultural são os 

saberes tradicionais lá adquiridos, ou adquiridos por antepassados que vivenciaram 

o campo. Para esses sujeitos concebe-se que 

A terra é muito mais do que a fonte de subsistência, delimita o 
território, o espaço de vida, de convivência, de resistência e de 
perpetuação dos saberes e práticas dos antepassados. Dessa forma, 
o vínculo com a terra é um dos aspectos que definem a sua 
identidade étnica e cultural. (SANTOS, L. M., 2014, p. 246). 

Nesse sentido, a identidade cultural e a manutenção dos saberes, são 

construídos também em virtude do vínculo com o meio e pelo sentimento de 

pertencimento ao território vivenciado. Zaoual (2006, p. 35), tem argumentado sobre 

sítios de pertencimento,  

Numerosos estudos econômicos, sociológicos ou antropológicos 
evidenciam o necessário enraizamento dos indivíduos e das 

                                                           
65 A ―urbanidade‖ aqui mencionada liga-se aos aspectos relacionados ao processo de industrialização 
e modernização das cidades. 
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organizações em seus territórios imaginários e espaciais. Esses 
pontos de enraizamento são justamente os sítios; fornecem áreas de 
estabilidade aos fenômenos sociais. 

Nesse sentido, cabe pensar sobre como essa relação de pertencimento fica 

quando há a dinâmica de migração campo-cidade. Os sujeitos que estão em 

situação de mobilidade (migrando) muitas vezes podem ser considerados enquanto 

‗desterritorializados‘, visto que saem do território onde construíram vínculos e se 

sentem pertencidos para outro ainda desconhecido. E quando esta migração 

acontece do campo para a cidade (êxodo rural), há ainda mais a adversidade de 

divergência de modos de vida, intensidade e ritmo das dinâmicas, que se alteram de 

um local para o outro. 

Haesbaert (2016, p. 3) tem argumentado sobre a temática territorial: 

[...] todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em 
diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos 
domínio sobre o espaço tanto para realizar ―funções‖ quanto para 
produzir ―significados‖. 

Ou seja, tem visualizado o território também na perspectiva simbólica, 

imaterial e de pertencimento cultural, na qual o território é também ―um território 

simbólico, ou um espaço de referência para a construção de identidades‖ 

(HAESBAERT, 2012, p. 35). Neste sentido, ele tem questionado e proposto ideias 

sobre territorialização e desterritorialização.  

Historicamente a ocorrência da desterritorialização foi afirmada, a qual se 

materializaria pela saída de um indivíduo de um território que concebia enquanto 

seu, para outro, entretanto, alguns autores passaram a questionar a 

desterritorialização, como o sociólogo Durkheim (citado por HAESBAERT, 2012, p. 

363), que mesmo que parcialmente questionou a desterritorialização. Esse assunto 

evidencia-se enquanto recorrente quando analisa-se a poesia ―A ilusão do 

imigrante‖, a qual remete-se ao sentimento, à memória e ao processo de 

―desterritorialização‖ do sujeito: 

Quando vim da minha terra, se é que vim da minha terra [...] Os 
morros, empalidecidos no entrecerrar-se da tarde, pareciam me dizer 
que não se pode voltar, porque tudo é consequência de um certo 
nascer ali [...] e no seu giro entrevi que não se vai nem se volta de 
sítio algum a nenhum. Que carregamos as coisas, moldura da nossa 
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vida, rígida cerca de arame, na mais anônima célula, e um chão, um 
riso, uma voz ressona incessantemente em nossas fundas paredes. 
[...] Quando vim da minha terra, não vim, perdi-me no espaço,na 
ilusão de ter saído. Ai de mim, nunca saí [...]. (ANDRADE, 2002, p. 
25-26). 
 

Como observa-se, a questão do pertencimento territorial destaca-se nos 

versos deste poema, demonstrando esse sentir-se parte do território. Ao encontro 

disto, vislumbrando o tema num ângulo além do sentido físico-funcional do território, 

Haesbaert (2012) comenta que a desterritoralização seria um mito no aspecto 

simbólico, ou seja, funcionalmente o sujeito pode sair (desterritorializar-se), mas este 

que sai domina posteriormente outro território, reconstruindo-se (reterritorialização). 

―O movimento concomitante e indissociável entre desterritorialização e 

reterritorialização‖. (HAESBAERT, 2012, p. 127). 

Também há o sentido de que alguém nunca desterritorializa-se plenamente, 

visto que no movimento também se consolida territórios (há controle nesta 

mobilidade). Um exemplo disso são os povos nômades, segundo o professor 

Haesbeart (UCS-TV, 2014) em entrevista para o programa Teorema, o qual afirma 

que o nomadismo desses povos, reflete seus modos de vida, mas que o movimento 

deles é sim territorializante. Destarte, não existem seres plenamente 

desteritorializados, mas multiterritorializados e transterritorializados. A 

transterritorialidade relaciona-se ao ato de se transitar entre territórios (movimentos 

pendulares) (UCS-TV, 2014), e a multiterritorialidade explica-se pelas preposições 

de Haesbeart (2012, p. 371): 

As velocidades e os ritmos da mudança são sempre múltiplos e, com 
eles, podem ser múltiplas também as possibilidades [...] que o 
espaço social nos proporciona para a reconstrução de nossos 
referentes territoriais, materiais e imateriais, funcionais e simbólicos. 

Ainda há o sentido que os indivíduos carregam consigo o que já vivenciaram, 

assim, podem compor outros territórios, carregando consigo símbolos (práticas, 

artefatos) do território anterior, levar consigo afetos e memórias do mesmo. A isto o 

autor denomina de territorialidade:  

Ela é uma ―abstração‖ também no sentido ontológico de que, 
enquanto ―imagem‖ ou símbolo de um território, existe e pode inserir-
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se eficazmente como uma estratégia político-cultural, mesmo que o 
território ao qual se refira não esteja concretamente manifestado – 
como no conhecido exemplo da ―Terra Prometida‖ dos Judeus. 
(HAESBEART, 2016, p. 10). 

A territorialidade tem a capacidade então de ser construída 

independentemente do território materializado. ―Além do espaço geográfico que 

delimita os limites de suas terras, a territorialidade está também ligada ao 

pertencimento histórico e cultural ao lugar.‖ (Santos, L. M., 2014, p. 246).  A 

territorialidade é a projeção de um modo de vida e habitar de um coletivo, o qual se 

concretiza em redes e pela reprodução. Nesse ponto de vista, a territorialidade tange 

a memória, sendo elas as referências territoriais e o imaginário que o ser humano 

carrega consigo, que pode expressar-se por meio de representações no seu modo 

de vida.  

  Com esse aporte teórico, observa-se que as práticas orientadas por saberes 

tradicionais de pessoas originárias do campo podem caracterizar-se enquanto 

representações de territorialidades construídas. Cabe ressaltar que as pessoas que 

moraram no campo e/ou conviveram com pessoas que moraram no campo não são 

os únicos meios de manifestação de saberes tradicionais, também não significa que 

os saberes tradicionais limitam-se aos acontecimentos e modos de vida rurais. 

Entretanto este foi o recorte de análise adotado para esta pesquisa. 

Os saberes tradicionais são patrimônios, os quais são a capacidade de um 

grupo ou indivíduo em ―saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, 

transmitido oralmente de geração em geração‖ (DIEGUES, 1999, p. 30). Desta 

maneira, observamos 3 etapas fundamentais para a continuidade desse saber: o 

saber (que é adquirido pela tradição e/ou pela observação); o fazer (a prática em si 

- quando esse pode ser materializado em procedimento, produto, etc); e a 

transmissão do saber-fazer (que não tipifica-se apenas pelo repasse, mas por um 

processo de apropriação e pertencimento cultural da tradição). 

Assim, os saberes tradicionais 

[...] são o resultado de uma co-evolução entre as sociedades e seus 
ambientes naturais, o que permitiu a conservação de um equilíbrio 
entre ambos. Isso conduziu ao interesse pela diversidade cultural, 
que também está ameaçada pela mundialização de modelos 
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culturais dominantes. (DIEGUES, 1999, p. 15). 

Com isso, falar sobre saberes tradicionais é falar sobre o desafio de 

manutenção e reprodução dos mesmos num contexto de colonialidades históricas 

no Brasil, e também, das dificuldades de resistência numa realidade tecnocrática de 

sociedade, posto que mesmo que muitas iniciativas têm tentando aproximar o saber 

científico dos demais saberes, ainda percebemos que há uma sobreposição do 

saber produzido pela ciência moderna em relação aos demais, e isto foi/é 

historicamente construído. 

As práticas e manifestações dos saberes tradicionais têm demonstrado maior 

reconhecimento e visualização a partir das populações tradicionais, as quais, em 

maioria, estão localizadas no campo e/ou regiões distanciadas dos grandes centros 

urbanos, assim como outros grupos de populações rurais66, visto que estas mantem 

outro ritmo e modo de vida, que divergem do modo de vida urbano moderno67. 

Entretanto, os saberes tradicionais não se limitam aos povos tradicionais e 

habitantes do campo, pois com a intensificação da dinâmica rural-urbano68, constata-

se uma articulação constante (continuidade) entre esses dois contextos, como 

argumenta Alves (2011, p. 14): 

No que condiz ao rural e ao urbano enquanto categorias analíticas, 
estas são historicamente referenciadas de forma isolada ou no 
âmbito das relações dicotômicas entre si. Entre os estudos de 
comunidade (community studies) surgiu uma abordagem que 
reconhece a integração do rural (associado ao tradicional) e 
urbano (associado ao moderno), ambos convivendo e interagindo 
num mesmo continuum. 

Assim, as sabedorias da tradição manifestam-se distribuídas: 

Essas sabedorias localizadas, que existem como consciências 
históricas comunitárias, uma vez totalmente conjugadas, operam 

                                                           
66 Existem diversos estudos sobre as populações rurais, com isso, sabe-se que há variadas 
classificações de tipos de populações rurais. Neste trabalho, as populações rurais que serão referidas 
são as de campesinato e de agriculturas tradicionais, conforme aborda Toledo e Barrera-Bassols (2015, 
p. 15). 
67 Modernidade no sentido das alterações da/na sociedade e meio ambiente após a Revolução 

Industrial, como expõem Toledo e Barrera-Bassols (2015, p. 237), que a modernização tem como ― 
referência os paradigmas da racionalidade econômica e tecnológica.‖ 
68 Neste trabalho não será aprofundada a discussão dos conceitos de cidade e campo, visto que o 
objetivo é discutir os saberes tradicionais no contexto de modernidade (mais evidenciado na cidade). 
Assim serão utilizadas as concepções de rural e urbano de Alves (2011, p. 34-39) 
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como sede principal das lembranças da espécie. (TOLEDO; 
BARRERA-BASSOLS, 2015, p. 41). 

Esses saberes sofrem dificuldade de permanência frente aos desafios da 

globalização e da soberania do saber científico formal estabelecidos, como já fora 

supracitado por SANTOS, B. S. (2004). Todavia, manifestam-se vivas por meio de 

praticantes que as demonstram em seus cotidianos, seja por meio de receitas, 

saberes relacionados ao uso de ervas para benefício da saúde, 

práticas agroecológicas de cuidado com a terra e alimentação, etc. 

Em virtude das práticas orientadas pelos saberes tradicionais serem um dos 

objetos de estudo deste trabalho e destas estarem intrinsicamente relacionadas ao 

saber não-científico, que por sinal, antecede – em muitos casos - o saber científico 

moderno, bem como, por levar-se em consideração a subjetividade dos conteúdos 

resultantes, optou-se pela abordagem etnográfica e cunho qualitativo da pesquisa, 

como explica-se a seguir. 

 

3. Metodologia e materiais 

A metodologia compõe uma parte de importância específica para uma 

pesquisa, já que ela guiará o ―como‖ se chegará aos objetivos da mesma. Dessa 

maneira, esta pesquisa obteve abordagem etnográfica, cunho qualitativo-

exploratório, procurando instigar, coletar e registrar conteúdos que os envolvidos 

com a pesquisa gostariam de expressar. O que se deu enfoque aqui foram os 

aspectos de subjetividade e unicidade dos sujeitos participantes. Buscou-se 

também impulsionar a oralidade das entrevistadas. 

Na abordagem qualitativa não se importará com a representatividade 

numérica, mas sim com o que se expressa (fenômeno, grupo social, etc). 

Quanto a coleta de dados para análise, realizou-se aproximação com as 

pessoas participantes-voluntárias para a pesquisa e foram realizadas, além da 

observação-participante das práticas dos mesmos, entrevistas. A entrevista, de 

acordo com Silveira e Gerhardt (2009, p. 72): 

É uma técnica de interação social, uma forma de diálogo 
assimétrico, em que uma das partes busca obter dados, e a outra 
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se apresenta como fonte de informação. A entrevista pode ter 
caráter exploratório ou ser uma coleta de informações. 

A entrevista serve como uma opção de registro de informações fornecidas. 

Nesse sentido, realizou-se a execução de entrevista estruturada e semiestruturada. 

A execução das entrevistas desta pesquisa, inicialmente, tinha como proposta 

entrevistar um número de 4 a 10 pessoas, de bairros variados do município. Esse 

número de pessoas não é representativo num comparativo com o número de pessoas 

da cidade – mas a pesquisa não foi realizada para fins quantitativos, como já 

mencionado. Deste modo, dentro da sugestão inicial proposta, foram realizadas 

entrevistas com 6 pessoas. Destas, todas mulheres, com idades variadas e todas 

moradoras atuais de Ponta Grossa. 

O critério de escolha das participantes deu-se, principalmente pela rede de 

sociabilidade da pesquisadora, que já havia observado pessoas com práticas que 

poderiam ser correspondentes à pesquisa. Algumas das entrevistadas foram 

indicadas por outras entrevistadas, o que demonstrou certas redes estabelecidas de 

saberes. O fato de algumas entrevistadas terem indicado outras, é uma técnica de 

amostra não probabilística, denominada snowball (BIERNACKI e WALDORF, 

1981).  

As entrevistas foram gravadas com autorização das participantes e 

transcritas. Para análise de dados coletados, utilizou-se da análise de dados partiu 

da análise de conteúdo conforme expõe Caregnato e Mutti (2006, p. 682): 

A maioria dos autores refere-se à AC como sendo uma técnica de 
pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática 
e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de 
um texto replicáveis ao seu contexto social. 

Portanto, as análises cumpriram-se por meio de inferências sobre os 

conteúdos expostos nas falas das entrevistadas. Esses conteúdos, em alguns 

momentos foram agrupados com finalidade de abordar uma determinada categoria 

de análise do trabalho. Nesse sentido, criaram-se hipóteses, conclusões, 

associações, questionamentos, identificações e verificações em relação aos 

conteúdos, como aborda o próximo item deste trabalho. 
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4. Resultados da pesquisa 

No momento de coleta dos dados iniciais, efetuou-se uma etapa de 

aproximação com dos dois sujeitos da entrevista (a entrevistadora e a 

entrevistada). Assim traçou-se o seguinte perfil geral das entrevistadas (Quadro 1): 

  Quadro 1 – Dados gerais das entrevistadas 

Entrevistada Gênero Idade Bairro que reside 

atualmente 

Quanto tempo 

morou no campo 

1 Feminino 75 anos Vilela 8 anos (0-8) 

2 Feminino 49 anos Vilela 12 anos (0-12) 

3 Feminino 78 anos 26 de outubro 31 anos (0-31) 

4 Feminino 41 anos Giana 1 2 anos (7-9) 

5 Feminino 71 anos Jardim Cachoeira 17 anos (0-17) 

6 Feminino 43 anos Centro 11 anos (0-11) 

  Fonte: A autora, 2016. 

Um dos itens que merece atenção neste caso é o fato de todas as 

entrevistadas terem vivenciado algum período de moradia no campo, mesmo que 

curta, anteriormente a sua vinda para a cidade de Ponta Grossa. Com exceção da 

Entrevistada 4, todas as demais entrevistadas nasceram em regiões rurais de 

cidades do Paraná ou em áreas rurais de Ponta Grossa. Segue abaixo, mapa 

temático dos fluxos de vindas das mesmas (Mapa 1): 
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         Figura 1 – Fluxo de vinda das entrevistadas para Ponta Grossa.  

         Fonte: A autora 

 

Ao encontro disto, as recordações e aspectos de tradição que demonstraram 

no decorrer da entrevista foram de experiências que elas mesmas tiveram contato 

direto (viveram). Nesse aspecto, quando perguntadas sobre suas vivências no 

campo e as memórias que possuem de lá, as mesmas retrataram: 

[...] vivi até uns 8 anos mais ou menos [...] lembro tanta coisa, das 
árvores e frutas que a gente tinha né, tem um monte de árvores e 
frutas lá tudo qualquer tipo, a gente gostava de ficar lá comendo 
mimosa [...] eu ia lá no quintal e pegava um monte daquela 
mimosa cheirosa que eu gosto né e ia comer lá na grama. 
(ENTREVISTADA 1, 2016). 

Lembro que eu comia muita fruta, trepava nas árvores, andava no 
meio dos mato. (ENTREVISTADA 4, 2016). 

Observa-se nas falas mencionadas, que mesmo com os períodos mais 

curtos de moradia no campo em relação às demais entrevistadas, as mesmas 

recordam coisas específicas de suas estadas lá, ―a capacidade de lembrar é 

fundamental porque ajuda a compreender o presente e, portanto, fornece 

elementos para planejar o futuro‖ (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015, p. 23) 

tanto quanto as demais:  

É eu recordo dessas coisas assim né do que a gente fazia né, 
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trabalhava na roça lá em Guaragi, trabalhava na roça, plantava 
milho, plantava feijão, essas coisas [...] plantava mandioca, plantava 
qualquer coisa pra gente ter né, plantava verdura no quintal, pra 
gente ter sempre, criava galinha [...] Eu gostava e gosto até hoje. 
(ENTREVISTADA 3, 2016). 

Eu me criei no campo, saí de lá com 17 anos, me criei [...] ah eu 
lembro da alimentação né. Porque lá nós tinha tudo, nós mesmos, 
nós plantava feijão, nós plantava o arroz, nós plantava o milho, nós 
fazia a farinha [...] a gente se criou naquela alimentação. O pai só 
comprava o sal, o restante tudo nós tinha produzido. 
(ENTREVISTADA 5, 2016). 

Eu juntava babata, pra ajudar eu também fazia trança de cebola [...] 
eu lembro quando meu vô colhia uva ele punha num negócio de 
madeira redondo, eles colocavam lá e a gente lavava os pés bem 
limpinho e daí subia lá e ficava apertando as uvas [...] Eu via eles 
enrolando as folhas de fumo também, malhava feijão [...] e eu 
plantei também. (ENTREVISTADA 2, 2016). 

É notável que em todas as falas de recordações das vivências do campo, os 

fatos mais recorrentes são das práticas que lá viam e/ou realizam (plantio, colheita, 

receitas caseiras, costumes). Outro aspecto que se sobressai é o quesito 

alimentação. Nesse aspecto, todas as entrevistadas confirmaram que a 

alimentação era feita com muitos alimentos que eles mesmos produziam 

organicamente. Em relação ao contato com o meio natural, uma entrevistada 

argumentou:  

Eu lembro muito das nossas brincadeiras [...] eu brincava no meio 

dos mato lá com a criançada, não tinha medo né. Agora morro de 

medo de tudo quando chego lá [...] lembro quando a mãe plantava 

feijão [...] gostava dos milhos verde assadinhos [...] o amendoim. 

(ENTREVISTADA 6, 2016). 

 

Aqui, entretanto, é perceptível na fala desta entrevistada que com o 

afastamento da vivência no campo algumas sensações alteraram-se, se 

―perderam‖. Porém, mesmo não estando mais no campo, todas relataram que 

trazem consigo práticas e costumes que desempenham até hoje no contexto 

urbano que agora residem. Estas práticas remetem-se aos traços de tradição já 

exposto anteriormente por Hobsbawn e Ranger (2008). Com objetivo de identificar 

estas práticas e investigar de que modo as referências passadas das entrevistadas 
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influem para que estas mantenham as práticas de saber tradicional, realizaram-se 

alguns questionamentos a elas: ―Há alguma prática, receita, costume que aprendeu 

quando vivia no campo?‖, ―Essa prática você ainda realiza atualmente? Se sim por 

quê?‖, ―Como?‖, ―Onde?‖. 

Todas as entrevistadas demonstraram que realizam alguma prática que 

aprenderam no campo e fazem a manutenção da mesma até hoje. A partir disso, 

constata-se que os saberes tradicionais são ressignificados no espaço urbano. 

Essas práticas identificadas vinculam-se ao uso de ervas para fins medicinais 

(chás, curativos, banhos), ao cuidado com a terra e atividades agroecológicas, ao 

reaproveitamento de resíduos, além de receitas alimentícias. 

 Identificou-se as seguintes práticas a partir de cada entrevistada: produção 

de sabão caseiro com óleo de cozinha usado (entrevistada 4); uso medicinal de 

ervas na elaboração de chás de: quebra pedra, bardana, losna, boldo do chile, 

arruda, erva-cidreira, hortelã, maçanilha, guaco, avenca, poejo, pariparoba e uso da 

folha para banho e curativo para ferimento com folha gorda e folha de bardana 

(entrevistada 1); uso medicinal de ervas na elaboração de chás de: hortelã, 

melissa, erva-cidreira, salvinha, pronto-alívio, romã, novalgina, espinheira-santa, 

susto, artemigem, anis, macelinha, uso da folha para banho e curativo para 

ferimento com álcool, catinga de mulata, mentruz, horta orgânica com preparo da 

terra com compostagem, com produção de mentruz e couve (entrevistada 3); uso 

medicinal de ervas na elaboração de chás de: boldo do chile, folha de laranja, 

hortelã, erva-cidreira, alecrim, vick, horta orgânica com produção de feijão de 

vagem, pimenta, almeirão, alface roxa, escarola, cenoura, pepino, couve, brócolis 

(entrevistada 5); horta orgânica com produção de cebolinha, salsinha, orégano, 

manjerona, couve (entrevistada 6). 

Cada uma das práticas identificadas aconteceram a partir de como as 

entrevistadas nomeavam e realizavam cada procedimento, bem como, a finalidade 

da prática. Exemplo: prática - Uso medicinal da folha de Bardana, procedimento – 

lavar as folhas e cobrir a parte do corpo, como nomeia – banho de Bardana, O que 

utiliza – folhas da erva e água em temperatura ambiente, para que serve – remédio 

natural para alergia. 
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Como supracitado, as territorialidades são construídas por meio de 

representações e símbolos (UCS-TV, 2014), neste sentido, estas práticas 

tradicionais mantidas pelas entrevistadas manifestaram-se enquanto 

representações territoriais. 

 

6. Considerações Finais  

Merece ser ressaltada a capacidade de recordar enquanto uma 

potencialidade significativa para resgatar e reestabelecer práticas de relação com o 

meio ambiente e com o outro, que fujam das lógicas de modos de vida 

uniformizantes e globais da lógica moderna. 

Constata-se que os saberes tradicionais estão presentes e mantidos (mesmo 

que com dificuldades de manutenção) no contexto da cidade, por meio de muitas 

pessoas que carregam consigo práticas orientadas por estes saberes da tradição, e 

assim, constroem territorialidades. Das práticas identificadas, destacaram-se 

recorrentes as práticas de cuidado com a terra e plantio orgânico e o uso de ervas 

para fins medicina tradicionais. Ambas merecem atenção enquanto alternativas para 

modos de vida que presem pelo cuidado com a saúde. 

Finalmente, constatou-se que há vastos saberes tradicionais, locais e 

populares presentes nas cidades. Muitas vezes, desconhecidos e que possuem um 

arcabouço de procedimentos, ferramentas, técnicas, metodologias sociais 

pertinentes para serem pesquisados, utilizados e, principalmente, valorizados e 

reconhecidos. 
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RESUMEN  

El presente trabajo, ha sido gestado con el propósito de dar a conocer diferentes estrategias, 
acciones y líneas de trabajo que desde la Educación Superior Universitaria, a partir de las tareas de 
formación y extensión, venimos desarrollando en nuestra casa de estudios. En ese sentido, y 
alineados con el propósito del evento de profundizar en el desarrollo de Teorías Sociales y 
Ambientales orientadas a producir aportes científicos que contribuyan a la solución de problemáticas 
sociales, ambientales y territoriales mediante el trabajo en red, nos hemos propuesto dos objetivos 
específicos: (1) repasar conceptos y posicionamientos teóricos referentes a la integralidad del rol 
universitario y de la praxis docente y; (2) difundir líneas de trabajo de extensión universitaria 
orientadas al Desarrollo Humano, concretamente aquellas vinculadas a Políticas de Géneros y de 
ESS. Específicamente, en esta instancia, referiremos a los clivajes del rol universitario que interesa 
promover, los cuales deben orientarse hacia una praxis situada y de integralidad; retomaremos 
cuestiones vinculadas a la importancia de la información y de la comunicación en los abordajes 
etnográficas y de Investigación Acción Participativa (IAP), y referiremos a las estrategias de 
territorialización del currículum que venimos empleando, las cuales abrevan en diferentes métodos y 
técnicas del trabajo en partenariado y se focalizan en las relaciones socioterritoriales y en los vínculos 
generados en la trama del trabajo en red. De este modo, buscaremos visibilizar la urdimbre 
construida entre la universidad y los diversos territorios, la cual va formando y fortaleciendo redes 
para el Desarrollo Humano. 

 

1. Introducción 

    Situados en el paradigma de la complejidad, en nuestro rol universitario y 

modo de trabajo, intentamos no fragmentar las instancias de extensión, investigación 

y docencia, ni escindir los ejes y reflexiones teóricas que ―el hacer en el campo‖ nos 

brinda del trabajo en territorio y con las comunidades. Por ello, en el presente 

trabajo, se conciben dichas instancias como segmentos de una praxis enmarcada en 

la concepción de una Universidad comprometida con los problemas territoriales. 

Desde esa concepción y posicionamiento, es que abrevamos teóricamente en la 

denominada ―Inteligencia Territorial‖, la cual implica la construcción y desarrollo de 

proyectos científicos ―polidisciplinarios‖ (Morin, 2011), que tienen por objeto el 
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desarrollo sostenible y por sujeto a las comunidades territoriales (Girardot, 2012). 

Este posicionamiento, se basa en una visión sistémica del territorio, que incluye el 

espacio geográfico, las comunidades, sus prácticas y representaciones. Concede 

importancia al nivel local en un lógica interescalar (que permite moverse de lo local a 

lo global). Estos abordajes, ―rescatan‖ una inteligencia colectiva, que se basa tanto 

en la interacción entre los humanos y el medio ambiente, como en las relaciones 

entre las personas. En ese sentido, entendemos que los proyectos de ―extensión 

universitaria‖, deben aportar a la Gobernanza Territorial, reconociendo que en dicho 

proceso se puede ampliar o restringir la participación, el equilibrio entre cooperación 

y competencia, el bienestar equitativo y sostenible de los recursos y el 

empoderamiento de cada uno y de todos. Por ello, como herramienta de 

gobernanza, la extensión debe permitir: compartir información y conocimientos, el 

acceso sostenible a la información y la co-construcción de la resiliencia y del 

desarrollo sostenible de los territorios. Con ese propósito, las metodologías de 

abordaje y trabajo comunitario, se fusionan con las tecnologías de la información, 

cuestión que impacta en la gobernabilidad y en el comportamiento de cada individuo, 

de las organizaciones y de las comunidades públicas.  

 

2. Tres principios y lazos para la integralidad universitaria 

a) Enlazando actores, la importancia de la comunicación. 

Al considerar las relaciones entre los actores comunitarios y la relevancia de 

las TICs y redes sociales en las mismas, resulta importante atender a los procesos 

de comunicación implícitos en nuestra praxis. El comunicar abarca el ―poner en 

común‖ y refiere a procesos que pueden implicar tanto consensos como disidencias, 

conflictos y diferencias, surgidos de mediaciones culturales, del intercambio, y de 

diferentes necesidades, identidades y expectativas latentes en diversos territorios. 

Para ese trabajo ―situado‖, resultan muy útiles los aportes de las ciencias de la 

información y  la comunicación en un proceso que implica el pasaje del Hecho al 

Dato, y del Dato a la Acción. En dicha operación cognitiva, mediante un  abordaje 

procesual fundado en la técnica de Observación Participante, se estructura 

información, y se la gestiona (o se la debe gestionar) eficientemente, co-
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construyendo conocimientos y comunicaciones, tanto internas como externas, que 

refuerzan las relaciones territoriales. Se genera así, el primero de  los lazos entre 

investigación/extensión: a través de la gestión eficiente de los datos, de la 

información presente en el campo y de su comunicación efectiva en un lazo 

comunicacional. De lo que se trata, es de comunicarse y de construir consensos, 

incluso a partir del conflicto, en un proceso dialógico, de puesta en común, de 

intercambio, de construcción colectiva, donde confluye el conocimiento científico con 

otros saberes y necesariamente se presentan tensiones y relaciones de poder. Estas 

características, guiadas por la búsqueda del desarrollo sostenible con justicia social 

y ambiental (Boaventura da Sousa, 2009) nos permiten hablar de un 

posicionamiento frente a la ―extensión‖, desde un paradigma emergente, que se 

gesta en torno a los vínculos y la comunicación en el territorio.  

 

b) Conectando lazos, el cuidado de los vínculos. 

Desde la mirada de la mediación comunitaria y la construcción de paz, 

Lederach (2007) habla del conflicto como una situación compleja que sólo puede ser 

gestionada por los propios actores implicados. En este sentido, la posibilidad de 

intervención sobre lo social, tanto para los actores provenientes de los espacios 

universitarios como para cualquier actor comunitario, está asociada a la visualización 

de la red de conexiones tejida sobre el espacio social –del que formamos parte- que 

vincula a grupos y sujetos con intereses y posiciones diversas. Es en esta red de 

conexiones donde es posible comprender la forma en que las partes interactúan -

simultáneamente y en distintos niveles-, generan interdependencia, y pueden ser 

capaces de transformar esas relaciones en constructivas, reforzando o bien creando 

nuevas intersecciones de manera estratégica. Esta red debe ser lo suficientemente 

fuerte y flexible como para adaptarse a un contexto cambiante convirtiéndose 

entonces en una ―plataforma relacional‖ (Lederach, 2007) capaz de generar 

respuestas creativas frente al conflicto emergente. Reconociendo dichos procesos 

rescatamos, desde una metodología orientada al desarrollo territorial, los aportes de 

Norman Long (2006), quien propone trabajar con el concepto de interfaz social, el 

cual explora las maneras en las que discrepancias de interés social, interpretación 
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cultural, conocimiento y poder son mediadas y perpetuadas o transformadas en 

puntos críticos de eslabonamiento o confrontación. Y afirma: ―estas interfaces 

necesitan ser identificadas etnográficamente, no conjeturadas con base en 

categorías predeterminadas‖. En ese sentido, entendemos que un territorio siempre 

está en construcción, se moldea y modela continuamente, y es tarea etnográfica 

―delinear los contornos y contenidos” rescatando formas sociales diversas, 

explicando su génesis y trazando sus implicaciones para la acción estratégica y 

modos de conciencia. Frente a esto, Long sostiene que es necesario entender cómo 

estas formas son perfiladas en condiciones específicas y en relación con 

configuraciones pasadas, contemplando su viabilidad, capacidades autogenerativas 

y ramificaciones más amplias. Al abordar las representaciones y discursos de los 

actores, Long (2006) retoma la distinción establecida entre ―capacidad de conocer‖ y 

―capacidad de hacer‖, plantea la pregunta de cómo las percepciones de las acciones 

y agencia de otros delinean la conducta propia, presentando además desajustes o 

desfases, en ese sentido afirma: “el problema central es cómo los actores se afanan 

en dar significado a sus experiencias mediante una serie de representaciones, 

imágenes, comprensiones cognoscitivas y respuestas emocionales (…) tales 

procesos están hasta cierto grado enmarcados por percepciones culturales 

“compartidas”, que están sujetas a reconstitución o transformación”. Estas 

transformaciones, rupturas y modificaciones, son centrales para la promoción de 

procesos de desarrollo territorial que sean sustentables, inteligentes y situados a 

escala micro. Las culturas situadas localmente, se ponen a prueba al encarar lo 

menos familiar o lo extraño. El análisis debe dirigirse, por consiguiente, a las 

complejidades y dinámicas de las relaciones entre mundos de vida diferenciados y 

los procesos de construcción cultural; a comprender la producción de fenómenos 

culturales heterogéneos y los resultados de la interacción entre dominios de 

representación y discursivos, esa es la base y sustento para poder delinear una 

cartografía de las diferencias culturales, el poder y la autoridad, a incorporar en el 

mapeo de interpretación de los territorios, complementado la dimensión de análisis 

espacial. El segundo enlace implica, entonces, una vez situados en los territorios 
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pasar de la relación implícita en la comunicación, al vínculo con ―los otros‖; 

generando lazos sociales que configuren la Red de Redes. 

c) El nexo entre las aulas y los territorios  

Habiendo referido algunos conceptos teóricos que guían nuestra praxis, 

reflexionando ahora en torno a nuestro ―rol docente‖, podemos reconocer que esa 

inteligencia colectiva que denominamos ―Inteligencia Territorial‖, es impulsada desde 

y hacia el campo científico/universitario y construida por y con los actores 

comunitarios. Es una práctica orientada a reconocer identidades, necesidades y 

expectativas presentes en el territorio, fortaleciendo y expandiendo las relaciones 

sociales para transformarlas en vínculos de reconocimiento entre las personas y con 

el territorio. Implica una construcción conjunta CON El OTRO y no para el otro, 

reconociendo las diferencias y diversidad para no convertirlas en desigualdad. En 

ese sentido, lo que perseguimos en nuestros espacios curriculares, para la definición 

de problemas de investigación-acción y resolución de tesis, es impulsar y potenciar 

proyectos científicos compartidos y co-construidos entre ―actores‖ e ―investigadores‖. 

Proyectos que vayan en dirección del bienestar y del bien-vivir de cada uno y de 

todos, a partir de problemas emergentes de un territorio. En esos procesos, las 

identidades, culturas, formaciones, la transmisión de información y el patrimonio 

(tangible e intangible) cobran gran importancia. Por ello, frente a la transición socio-

ecológica (Hopkins, 2011) que atravesamos, para la respuesta efectiva a 

necesidades, debe darse tanto un reconocimiento de la multiculturalidad y 

biodiversidad existente, como de las identidades y expectativas de los actores, ya 

que son ellos quienes transforman y desarrollan los territorios. Cuando hablamos de 

―necesidades‖, hacemos referencia a requerimientos (no sólo a carencias que 

deberían cubrirse), mientras que las ―expectativas‖ se vinculan a las apuestas y 

retos que traza un colectivo territorial. Estos requerimientos atraviesan y conforman 

la integralidad del rol universitario, los posicionamientos teóricos y el trabajo en 

terreno, el cual ha de realizarse en red con las instituciones y actores locales, 

remarcándose la importancia de sistematizar y comunicar los procesos transitados, 

de narrarlos. 

3. Dos perspectivas en la Territorialización del curriculum 
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Hablar de ―territorializar‖ implica referir a un modelo de desarrollo,  el cual 

entendemos debe enfocarse a escala humana. En ese sentido, seguimos las ideas 

de Amartya Sen, quien explica que el desarrollo puede concebirse como un proceso 

de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos, 

considerando la libertad como fin y como medio, y, en ese sentido instrumental, 

destacando la forma en que contribuyen los diferentes tipos de derechos y 

oportunidades a expandir la libertad y fomentar el desarrollo (Sen, 2000). Desde esta 

lógica, el Desarrollo Humano solo puede lograrse si se reconoce y trabaja por: una 

economía solidaria y justa, la equidad entre géneros, el acceso a salud y educación, 

el respeto y cuidado del medioambiente y por la convivencia. En la INTI Network, 

estos principios se ven reflejados no solo en su espíritu, sino en sus perspectivas 

transversales de Género y Vulnerabilidad, para la cual los principios de la ESS 

resultan nodales. Desde estos lineamientos, en los proyectos de IAP impulsados 

desde la Sede Quequen de UNICEN, se busca trabajar con y para la comunidad, 

contribuyendo a la disminución de la desigualdad existente en nuestro territorio 

desde las perspectivas de ESS(a) y de género (b). 

 

a) En relación a la ESS, desde el 2015 en la UNICEN se viene desarrollando el 

macro-proyecto “Cooperativismo y Economía Social y Solidaria en la región centro 

de la provincia de Buenos Aires: marcos normativos y estrategias de gestión y 

comercialización”. Cuyo propósito ha sido el de identificar, analizar y elaborar 

propuestas en torno a las principales problemáticas asociadas a la conformación,  

desarrollo y gestión de las entidades cooperativas y de la economía social  y 

solidaria (ESS)  radicadas en la región centro de la provincia de Buenos Aires. Así, 

se propuso conocer las características  y  funcionamiento  de  experiencias  de  

emprendimientos  sociales, fundamentalmente organizaciones productivas del sector  

cooperativo y de la ESS, focalizando en las  estrategias generadas por las entidades 

tanto en materia de visibilidad, gestión y comercialización cuanto en la consecución 

de marcos regulatorios y normativos que los encuadren. Entendiendo que ese 

relevamiento de la economía realmente existente (mediante la identificación de los 

actores que intervienen; de las prácticas implementadas y la construcción de 
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balances y diagnósticos) podía constituirse en una herramienta de participación y 

revisión crítica para los actores protagonistas, fortaleciendo el proceso de 

“Construcción de  Institucionalidad” (Coraggio, 2011) del  sector  cooperativo y de 

ESS, colaborando con su visibilidad social y económica en el entorno productivo 

local. Desde esta propuesta, algunos de los logros obtenidos fueron que: los actores 

de la ESS de la región se involucraron en instancias de participación colectiva (que 

conectaron a Universidad; Desarrollo Social; Ministerio de Trabajo; INTA; INTI); se 

conformaron ―Mesas Sectoriales‖ y se fortaleció su nucleamiento y visibilidad. Estas 

experiencias, además de aportar a la organización institucional, fueron encuentros 

colectivos que revelaron recurrencias  en  las  problemáticas  cotidianas,  y 

permitieron hacer circular saberes  y aprendizajes  en  la  búsqueda  de  soluciones  

y resultados que potencien los emprendimientos de ESS locales. En términos de 

Norman Long (2006), se experimento el diálogo de saberes e identificaron interfaces 

de conocimiento, que permiten conocer diferentes casos, que aportan variadas 

experiencias y conocimientos, a describir y considerar en la reflexión y mejora de la 

praxis universitaria orientada a una ciencia implicada. 

 

b) Complementariamente, se ha venido trabajando la Perspectiva de Género, tanto 

en lo referente a su institucionalización como en relación a su curricularización. En el 

plano institucional, se ha conformado una ―Comisión de Género‖, conformada por 

representantes de todos los claustros de las diferentes sedes y facultades, cuyas 

acciones se vinculan a la concreción de un Protocolo para la Violencia de Género y 

casos de discriminación, así coma al diseño de acciones, intervenciones y 

performance orientadas a instalaran la temática y su tratamiento en la Universidad, 

objetivo recientemente logrado (abril de 2018). 

En relación a la curricularización e incorporación de la perspectiva de géneros 

como contenido académico, se ha instaurado una Cátedra Libre dependiente del 

Programa Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM), que propone diferentes 

encuentros y ejes formativos para las distintas carreras de la Universidad. 

Complementariamente, en el caso de la Sede Quequén, hemos propuesto y dictado 

el seminario de formación, abierto a la comunidad a través del área de extensión, 
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―Cuerpo, Género y Sexualidades‖, diseñado para informar, formar y brindar 

herramientas, tanto para docentes como para la comunidad en general, que 

permitan transformar algunas de las inequidades de géneros, violencias y conflictos 

y la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles y 

modalidades de educación, incluso la superior universitaria. 

 

Consideraciones Finales 

Preguntarse por las propuestas de cátedra y la curricularización, implica 

también cuestionarse sobre el tipo de educación que necesitamos. Consideramos 

que una de las grandes cuestiones a modificar en la educación superior es la 

escisión entre docencia, investigación, extensión. Un docente para una ―universidad 

autónoma‖ (Antognazz, 2008) debería cumplir esos tres roles, pero, en general, 

centramos en la extensión, a modo de compromiso y ―devolución‖ la mirada hacia al 

otro, la trasmisión de saberes, perdiendo la esencia de la humanidad, de pensar y 

buscar soluciones de modo cooperativo. La bibliografía y marcos normativos 

actuales postulan principios de inclusión, equidad, apertura, democratización; sin 

embargo muchas veces estas siguen siendo palabras en papel, cotidianamente 

vemos brechas entre el discurso y la práctica. El desafío para nuestra praxis 

entonces, consiste en adoptar una actitud reflexiva y permanente respecto de las 

intenciones y los presupuestos que guían nuestras tareas de extensión-

investigación-docencia y seleccionar metodologías “tendientes a consolidar 

relaciones de intersubjetividad, desde una perspectiva ética y comunicativa, a través 

de las cuales pueda consolidarse una nueva racionalidad humana‖ (Pérez 

Viramontes, 2008: 8). Por último, referiremos que, en términos institucionales, es 

necesario que las universidades logren fracturar sus prácticas dominantes y 

establezcan diálogos de saberes desde y en sus aulas, no como una tarea 

―extramuros‖ sino como una acción de relación, vínculo e interacción continua con la 

comunidad en la que está inserta.  El rol activo e integral de las universidades a 

través de programas de extensión crítica, resulta transformador no solo para la 

praxis universitaria, sino también para el propósito de construir agendas científicas 
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comunes en América Latina, que traccionen en la generación participativa de 

políticas públicas. 
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RESUMEN 
En algunas regiones de México, en los hogares campesinos ha aumentado la compra de 
alimentos, impulsado por varios factores, entre los que destacan políticas paternalistas de 
proveer despensas o dinero en efectivo, en lugar de fomentar la producción de alimentos. 
Con base en estas circunstancias, el objetivo de este trabajo es explicar las estrategias 
alimentarias de los hogares campesinos, así como los factores específicos que erosionan su 
seguridad alimentaria, para hacer contribuciones para salvaguardar su conocimiento para 
las generaciones futuras y elaborar propuestas de fortalecimiento alimentario y nutricional a 
escala regional. El estudio inició en agosto de 2017 en una localidad nombrada La 
Magdalena Cuextotitla del municipio de Españita en la meseta central de México. La 
metodología utilizada se basó en Investigación Acción Participativa, integrando un Grupo de 
Investigación Acción Participativa (GIAP) con habitantes de la comunidad, además se 
complementó con entrevistas a profundidad, recorridos de campo y observación 
participativa. El eje transversal de la investigación es el enfoque territorial razón por la cual 
se han involucrado diversos actores locales como maestros, estudiantes, gente de la tercera 
edad, entre otros. Los resultados obtenidos hasta ahora demuestran que la mayoría de los 
hogares campesinos tienen alta dependencia de la compra o trueque de hortalizas y 
legumbres de consumo diario como cebolla, tomate, zanahoria, incluso tortillas de maíz, 
frijoles, carne de pollo, entre otros alimentos. También es un hecho que la mayoría ha 
dejado de consumir plantas silvestres ricas en minerales debido a la reducción de la 
población provocada por el uso de plaguicidas para el cultivo de la cebada y el trigo. 
También ha aumentado el consumo de frituras y refresco, aunque la clínica de salud no 
reporta alzas fuertes de enfermedades como la diabetes. Los ingresos derivados de otras 
actividades como el comercio o la agricultura en Canadá y Estados Unidos, les da liquidez 
monetaria para la compra de los alimentos. Se concluye que ha cambiado la dieta 
alimentaria de la población,  la estrategia para alimentarse implica la siembra de cultivos 
agrícolas como maíz, haba, calabaza, frijol, pero es frecuente que la producción no alcance 
para el abasto anual, lo cual implica la compra y el trueque de alimentos en los días de plaza 
de la comunidad y de otras localidades aledañas. Las alternativas para fomentar la 
seguridad  alimentaria se sustentan en aprovechar los recursos  y capacidades locales del 
territorio, la producción agroecológica de hortalizas, plantas nativas y medicinales de mayor 
consumo y la formación de consumidores mejor informados para la alimentación sana e 
inocua. 

 

1. Introducción 

Los desafíos que presenta la alimentación de la población humana  están 

ligados al modelo de desarrollo imperante, que privilegia el consumo, los intereses 
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de las empresas transnacionales, la concentración de las ganancias y la 

especulación bursátil de los alimentos.  

Esta situación tiene expresiones diversas, algunas que demuestran la 

depredación de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad. Sobre este 

último aspecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) estima que se han perdido en los últimos años alrededor del 

90% de las variedades que se cultivaban a principios del siglo XX. Se calcula que a 

lo largo de la historia se han utilizado unas diez mil especies para la alimentación 

humana; sin embargo actualmente sólo 12 especies vegetales y 5 animales, 

proporcionan más del 70% de los alimentos que se consumen (FAO, 2015). 

Por otro lado, la disminución de la producción e importación masiva de 

alimentos de consumo básico en México no es nueva. Cereales como maíz, trigo, 

arroz o leche de vaca que son elementales en la dieta diaria de los mexicanos, se 

compran en una cantidad significativa para poder abastecer la demanda. Por 

ejemplo en el año 2016 México importó 14.2 millones de toneladas de maíz (el 

34.9% del Consumo Aparente Nacional) y 2,541 millones de litros de leche (el 18% 

del Consumo Aparente nacional) y estas cantidades a través del tiempo no se han 

reducido, sino se han mantenido cuando menos en la última década (SIAP, 2017). 

El déficit de estos alimentos básicos de consumo humano (entre otros) se 

debe a diversos factores tales como la inclusión de estos alimentos en el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, lo cual ha implicado que miles de campesinos 

hayan abandonado las tierras agrícolas debido a que los productos importados son 

mucho más baratos (aunque de dudosa calidad), hayan migrado y buscado otras 

alternativas o, incluso más recientemente, también han salido de sus lugares de 

origen provocado por la inseguridad y el crimen organizado que se vive en varias 

zonas de la República Mexicana.  

También es un hecho que los hogares campesinos han reducido su 

producción de maíz, frijol, trigo, leche y otros alimentos más debido a los altos 

costos de producción y los bajos precios, lo cual ha implicado una disminución en su 

productividad. Ahora ha aumentado la compra de alimentos porque es más barato 

que producirlos o porque el conocimiento de cómo producirlos se ha perdido 
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paulatinamente. Esto ha sido documentado por varios autores como Appendini et al., 

2008; Díaz (2008), Román y Hernández (2010), Appendini y Quijada (2013) y Pérez 

et al. (2016). 

Con base en las circunstancias expuestas, el objetivo de este trabajo es 

explicar las estrategias alimentarias de los hogares campesinos, así como los 

factores específicos que erosionan su seguridad alimentaria, para hacer 

contribuciones para salvaguardar su conocimiento para las generaciones futuras y 

elaborar propuestas de fortalecimiento alimentario y nutricional a escala regional. 

Este trabajo en particular presenta los primeros resultados de la investigación 

realizada en La Magdalena Cuextotitla, una localidad rural del municipio de Españita 

en el estado de Tlaxcala, en la meseta central de la República Mexicana. El estudio 

forma parte de uno más amplio que se está realizando en varios estados de la 

República Mexicana, el cual tiene financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). 

 

2. Metodología y materiales 

La Magdalena Cuextotila tiene 1,100 habitantes (INEGI, 2010), la selección de 

la comunidad no fue al azar. Durante mayo y junio de 2017 se hizo un ejercicio con 

información documental del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL)  para ver las comunidades con mayores problemas de 

pobreza alimentaria. Después de ello se obtuvo de la  Secretaría de Fomento 

Agropecuario datos sobre los apoyos de huertos familiares a través del Proyecto 

Especial de Seguridad Alimentaria (PESA). En este listado aparecían varias 

personas con apoyos y se procedió a recorrer varias localidades del estado de 

Tlaxcala para conversar con los beneficiarios y ver en qué condiciones estaban los 

huertos. Con esta información se decidió que La Magdalena Cuextotitla era una 

comunidad con atributos mínimos para ejecutar el proyecto de investigación: a) 

población con grado medio de marginación; b) grado alto de pobreza alimentaria; c) 

experiencia de algunos campesinos y campesinas en la producción de hortalizas y 

legumbres en huertos de traspatio con prácticas agroecológicas; d) producción 

predominante de maíz, trigo y cebada en temporal; e) altos grados de migración por 
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contrato a Canadá y Estados Unidos, y f) clima templado frío con lluvias en verano. 

Estas tres últimas características son semejantes en la región norponiente del 

estado de Tlaxcala. 

La investigación se realizó con la utilización de métodos cualitativos, 

privilegiando la Investigación Acción Participativa con mujeres y varones habitantes 

de la comunidad. A lo largo de octubre 2017-marzo de 2018 se integró el Grupo de 

Investigación Acción Participativa (GIAP), con 8 cabezas de familia (2 varones y 6 

mujeres), además de tres investigadores; dos de El Colegio de Tlaxcala y una de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala. Así en total son 11 personas que conforman el 

GIAP. 

De manera complementaria se han realizado entrevistas con el Presidente del 

Comisariado Ejidal, el Presidente de Comunidad, la doctora encargada de la Clínica 

de Salud, varios ejidatarios de edad avanzada, la Directora de la Escuela Primaria, 

la Directora de la Telesecundaria y maestros de ambas escuelas. En todos los casos 

se han utilizado guías de entrevista. El estudio se encuentra en la fase de 

instrumentación de acciones de fomento a la agroecología y el consumo de 

alimentos sanos. 

 

3. Resultados 

La alimentación de la población es diversa y ha tenido cambios importantes a 

través del tiempo. Los alimentos que en la actualidad se consumen más se 

presentan en el cuadro del Anexo 1; destacan las tortillas de maíz, huevo, frijol, 

habas, jitomate, tomate, chile, cebolla, ajo, calabaza, papa, entre otros (figura 1). 

También destaca la comida chatarra como las frituras y el refresco. 
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Figura 1. Estrategias de abasto de los principales alimentos consumidos por la población en La Magdalena Cuextotitla 

 

Fuente: elaboración propia con información del GIAP y entrevistas a informantes clave (diciembre 2017). 
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Del total de alimentos más frecuentemente consumidos, los informantes 

reportan que ninguna familia es autosuficiente en la producción; por lo cual para el 

abasto una parte se produce en el traspatio o en su parcela y otra parte se compra 

dentro y fuera de la comunidad. Los lugares más frecuentes de abasto son el 

tianguis de la comunidad que se celebra los días miércoles de cada semana, los 

días de plaza en Españita, el mercado y la plaza de San Martín Texmelucan y en el 

mercado de Calpulalpan. Es importante destacar que también el abasto de alimentos 

se hace a través del trueque con vecinos de la misma comunidad o con vendedores 

que llegan; por ejemplo es frecuente intercambiar grano de maíz por jitomate o 

habas por cebolla. 

La gran mayoría de las familias compran en su totalidad las hortalizas como el 

jitomate, cebolla, chile, cilantro, papa, entre otras,  ya que un reducido número de 

ellas las producen para autoconsumo en los traspatios de sus casas (figura 1). Cabe 

destacar que la agricultura en los hogares campesinos es la más importante, pero no 

es la única, ni la que genera mayores ingresos. El comercio y el trabajo agrícola en 

Estados Unidos y Canadá son las actividades proveedoras de dinero que le dan 

liquidez monetaria a las familias para la adquisición de alimentos, por lo tanto la 

migración juega un papel determinante para el abasto de alimentos, pero los 

proveedores son comerciantes que expenden el día de plaza en la comunidad o en 

otros lugares fuera de la localidad e incluso fuera del municipio y del estado de 

Tlaxcala. 

Como se mencionó, la dieta alimenticia ha cambiado a través del tiempo. Hay 

especies vegetales que se han dejado de consumir o se ha reducido su consumo. 

Es el caso de algunas plantas silvestres como verdolagas, quelites y quintoniles que 

hasta antes de los años 90 del siglo XX era muy frecuente recolectarlos para 

autoconsumo. En la actualidad se consumen en menor medida porque reconocen 

que con el uso de agroquímicos para el cultivo de trigo, cebada y tomate, no hay 

garantía de que no estén envenenados. 

Otros alimentos que en definitiva se han dejado de consumir son el pulque, el 

quiote, el xoconoztle (una especie de tuna), entre otras, ya que ya no se producen 



 
 

483 
 

en la comunidad debido al ataque de plagas y enfermedades o por la explotación 

irracional, como es el caso del maguey pulquero, para la extracción del mixiote. 

Se destacó el crecimiento desmedido del consumo de frituras y refresco por 

parte de los jóvenes, aunque algunas mujeres del GIAP destacaron que sus hijos 

consumen esporádicamente estos alimentos por la educación que reciben en casa. 

No obstante, hay una preocupación generalizada porque es fácil el acceso a estos 

productos y es difícil que se dejen de consumir porque se ha convertido en hábitos. 

Por último es esporádico el consumo de carne en la dieta alimenticia de las 

familias de la comunidad; la falta de recursos económicos es determinante para 

esto. Cuando se consume normalmente es carne de pollo o gallinas criollas 

producidas o compradas con vecinos de la comunidad, aunque también hay 

presencia de compra de pollo en los mercados y plazas, pero con muy poca 

frecuencia. 

A lo largo de octubre de 2017 a marzo de 2018, se pudo identificar desinterés 

por parte de la mayoría de los hogares campesinos por producir sus propios 

alimentos; hay venta de terrenos agrícolas y esto ha generado concentración de 

tierra en pocas familias, quienes siembran maíz, trigo y cebada dirigidos 

primordialmente para la venta a una empresa maltera ubicada en Calpulalpan 

(cebada) o la venta de trigo a molinos ubicados en la ciudad de Puebla. La 

tecnología utilizada por este tipo de agricultores se ha alejado de la tecnología 

tradicional campesina; se siembran monocultivos, se utilizan fertilizantes y 

plaguicidas sintéticos; la siembra, el cultivo y la cosecha es altamente mecanizada 

(uso de tractor y combinadas); lo cual genera contrastes y fuertes desigualdades 

económicas y sociales al interior de la comunidad. 

La gente que integra el GIAP es sabedora de esta situación y también 

destacó que otro factor que ha trastocado el interés por continuar produciendo 

alimentos con tecnología más amigable con el ambiente, son los apoyos de los 

programas  gubernamentales de combate a la pobreza. Dadivas como despensas, 

apoyo con dinero en efectivo para personas de la tercera edad o para los hogares 

con altos grados de pobreza, han motivado que la gente prefiera comprar que 

producir alimentos, lo cual evidencia que este tipo de apoyos ha tenido un efecto 
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perverso en la comunidad, ya que se arraiga la dependencia y se desalienta la 

creatividad y la innovación productiva. 

4. Consideraciones finales 

La población campesina de La Magdalena Cuextotitla tiene alta dependencia 

de compra de alimentos para su consumo, principalmente de hortalizas, legumbres, 

carne (pollo y cerdo) e incluso el maíz, frijol y habas en la mayoría de las ocasiones 

son insuficientes para las necesidades de las familias 

La agricultura es la principal actividad económica de la comunidad y las 

familias complementan sus ingresos con otras actividades como el comercio, los 

servicios y el trabajo agrícola en Canadá y Estados Unidos a través de contratos 

temporales, por lo tanto se trata de una localidad con altos grados de migración. 

Las alternativas para fomentar la seguridad alimentaria se sustentan en 

aprovechar los recursos  y capacidades locales, así como la producción 

agroecológica de hortalizas, plantas nativas y medicinales de mayor consumo y la 

formación de consumidores mejor informados para la alimentación sana e inocua. 

Por lo tanto, las alternativas no se reducen a la parte productiva, se requiere 

construir conocimiento y revalorar: los saberes campesinos en la producción 

agroecológica, las bondades de reducir el consumo de comida chatarra o rica en 

grasas, la innovación para la preparación de alimentos a partir de especies 

vegetales producidas por los propios campesinos. Esto implica la formación de 

recursos humanos en casa, escuela y la comunidad en general, con el propósito de 

ampliar la gama de alimentos a consumir y divulgar con los estudiantes las 

bondades de la comida sana, reto que el GIAP  ha asumido e iniciado en la segunda 

etapa del estudio.  
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Anexo 1. Principales alimentos que consumen y han dejado de consumir la población. 

Alimentos más 
frecuentes que 

consumen 

Alimentos que 
producen 

Alimentos que 
compran 

Lugares de compra Alimentos que se han 
dejado de consumir o 

se ha reducido su 
consumo (90's) 

Motivos 

Tortillas de maíz Si Si 

Tianguis del día 
miércoles en la 

comunidad, día de 
plaza de la cabecera 
municipal (Españita), 
plaza de San Martín 
Texmelucan, trueque 

y Mercado de 
Calpulalpan 

Quiote Reducción drástica de población de la 
especie vegetal 

Huevo Si Si Lenguas (planta 
silvestre) 

Reducción drástica de población de la 
especie vegetal (uso de agroquímicos para 
cebada y trigo) 

Frijol Si Si Pulque Reducción drástica de población del 
maguey por la obtención del mixiote, gustos 
diferentes de los jóvenes 

Chile No Si Tlalayote Reducción drástica de población de la 
especie vegetal 

Cebolla No Si Tejocote Enfermedades y plagas 

Arroz No Si Xoconoztle (tuna) Enfermedades y plagas 

Pastas para sopa No Si Verdolagas Riesgo de intoxicación por el uso de 
agroquímicos en los cultivos de cebada, 
trigo y tomate. 

Ajo No Si Quelites Riesgo de intoxicación por el uso de 
agroquímicos en los cultivos de cebada, 
trigo y tomate. 

Calabaza Si Si     

Papa No Si     

Cilantro No Si     

Habas Si Si     

Frituras No Si     
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Tomate Si Si     

Jitomate No Si     
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Resumo 
Esse artigo tem como objetivo apresentar uma discussão sobre o fenômeno da violência 
patrimonial constante no meio urbano principalmente em centros metropolitanos, no entanto 
o fenômeno deixou de ser exclusivo do mesmo, passando a abranger as pequenas cidades, 
ocasionando um processo de difusão e interiorização da violência. O texto busca 
compreender esse processo e prova-lo a partir de resultados da espacialização de dados 
referentes a boletins de ocorrência (B.O.), correspondendo o período de tempo entre 2011 a 
2015, obtidos junto a 3ª CIA do 4˚ Batalhão da Polícia Militar do munícipio de Marialva-PR, o 
qual é considerado segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) uma 
cidade pequena, não ultrapassando 50 Mil habitantes 
Palavra-Chave: Violência, Insegurança, SIG.  
 
Abstract 
This article aims to present a discussion about the phenomenon of constant patrimonial 
violence in the urban environment mainly in metropolitan centers, however the phenomenon 
is no longer exclusive of the same, happening to cover the small cities, causing a process of 
diffusion and interiorization of violence . The text seeks to understand this process and 
proves it from results of the spatialization of data related to bulletins of occurrence (BO), 
corresponding to the period of time between 2011 to 2015, obtained from the 3rd CIA of the 
4th Battalion of the Military Police of the municipality of Marialva-PR, which is considered 
according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) a small city, not 
exceeding 50 thousand inhabitants. 
Key words: Violence, Insecurity, GIS. 
 

1. INTRODUÇÃO 
  

Atualmente o sentimento de insegurança na sociedade brasileira extrapola os 

liames da coerência social, ocasionando diversos efeitos depreciativos em relação 

ao convívio social, esse processo estimulado pela violência era comum em grandes 

centros metropolitanos, marcado por índices de urbanização intensivo, desprovido 

de condições para atender as necessidades dos habitantes, ocasionando o processo 

gradativo da apartação dos direitos sociais, resultando na amplificação da 

desigualdade e segregação social, responsável pelo aumento da violência de forma
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 condicionante e não determinante.  No entanto essa insegurança motivada pela 

violência deixa de ser marca exclusiva de grandes centros metropolitanos como, 

São Paulo-SP, Rio de Janeiro - RJ, Salvador - BA, Belo Horizonte-MG, e passa a 

minar em pequenas e médias cidades no interior do Brasil, esse processo 

exponencial atinge sem ressalvas as pequenas a grandes cidades, raro em certas  

exceções. 

É destacado através das informações disponibilizadas pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o qual publicou em 2017 o atlas da violência, 

o aumento considerável de crimes contra a vida e o patrimônio. Segundo 

CERQUEIRA, 2017, ―Nota-se, como seria de se esperar, [...] a difusão dos 

homicídios nas grandes regiões metropolitanas para os municípios do interior do 

país, sobretudo no Norte, Nordeste, no estado de Goiás e no norte de Minas 

Gerais‖. 

Na atualidade se torna cada vez mais difícil encontrar relatos de uma cidade 

tranquila para se viver, a cidade interiorana idealizada por aqueles que sempre 

sonharam com uma vida campestre, se torna cada dia mais distante, pois a violência  

principalmente contra patrimônio, como furtos qualificado e roubos  tornou-se 

rotineira nas pequenas cidades. Esse aumento expressivo da violência muitas das 

vezes passam desapercebidos para o publico em geral, devido a tendenciosidade 

dos dados apresentados pelos meios de comunicação, que manipula-os utilizando 

de comparações desiguais com grandes centros urbanos, produzindo uma imagem 

falsa da tranquilidade nas pequenas cidades, esse processo ameniza 

prejudicialmente o problema do aumento da violência, pois transmite uma imagem 

falseada, evitando expor a questão. Segundo h. Endlich e Fernandes:  

A tranquilidade e a segurança sinalizadas como atributos apreciados 
nas pequenas cidades concernem, certamente, em uma leitura 
marcada pela comparação, com parâmetros de outras circunstâncias 
urbanas, vinculadas às cidades maiores e marcadas pela intensidade 
da cadência imposta diariamente nessas localidades, que se não são 
vividas pessoalmente, pode ser apreendida pela mídia, que prioriza a 
realidade dos espaços metropolitanos. (ENDLICH; FERNANDES, 
s/p, 2014). 
 

Esse aumento expressivo da violência em pequenas cidades pode estar 

ligado a uma gama de fatores, como por exemplo, a precarização do ensino, saúde 
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e segurança, ausência de politicas publicas coerente com a realidade vivida dos 

moradores, poucas oportunidades de trabalho devido a mecanização do campo, que 

foi por muitas décadas a principal fonte de renda familiar, esse processo de 

mudança na dinâmica socioeconômica traz sentimentos de insegurança por parte 

dos moradores, que ocasionam desassossego e diversas doenças psíquicas.  

Juliana Santilli diserta sobre a mecanização das lavouras motivada pela revolução 

verde, nas seguintes palavras:  

A maior parte dos agricultores dos países em desenvolvimento da 
América Latina, da Ásia e da África não foi beneficiada pela 
Revolução Verde. A semeadura dos novos cultivos de alto 
rendimento e a sua manutenção, por meio de pesticidas, fertilizantes, 
e máquinas agrícolas é muito cara e inacessível para os agricultores 
pobres. A população rural desses países é justamente a mais 
atingida pela fome, o que mostra a ineficácia de um modelo agrícola 
que estimulou o aumento da produção e da produtividade, mas 
marginalizou as populações que não podem ter acesso às 
tecnologias da revolução verde. (SANTILLI, 2009, s/p) 

 

Vale ressaltar que o critério utilizado para definir uma cidade grande, média e 

pequena é meramente o tamanho populacional em um dado momento, tratando de 

forma estática, marginalizando os movimentos populacionais pendulares e a 

influência dos aspectos econômicos, sociais e culturais na dinâmica locacional dos 

habitantes. 

Quando se fala de cidades pequenas, a noção de volume da 
população vem logo à mente. Aceitar um número mínimo, como o 
fizeram diversos países e também as Nações Unidas, para 
caracterizar diferentes tipos de cidades no mundo inteiro, é incorrer 
no perigo de uma generalização perigosa. O fenômeno urbano, 
abordado de um ponto de vista funcional, é antes um fenômeno 
qualitativo e apresenta certos aspectos morfológicos próprios a cada 
civilização e admite expressão quantitativa, sendo isso outro 
problema. (SANTOS, 1982, p. 70) 

 

Dito isso consideramos para essa pesquisa com finalidade de compreender o 

fenômeno do aumento da violência em pequenas cidades, mapear e quantificar o 

numero de ocorrência na cidade de Marialva-PR, buscando dados que comprovem  

o aumento, uma vez que é considerada uma cidade pequena segundo o IBGE. 
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2. METODOS E MATERIAIS 
 

Nesse estudo utilizamos para quantificação dos dados três tipologias de 

crimes sendo eles, furto qualificado, homicídio e roubo. Os dados coletados junto a 

3ª CIA do 4˚ Batalhão da Polícia Militar do munícipio de Marialva-PR foram 

posteriormente inseridos em planilhas Excel, contendo as seguintes colunas: 

tipologia criminal (furto qualificado, homicídio, roubo),  localização geográfica, 

horário e data de ocorrência. Em seguida estes dados foram espacializados no 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) QGIS 2.8.3, permitindo trabalhar com as 

informações para os devidos propósitos.  

―Os Sistemas de Informação Geográfica correspondem às 
ferramentas computacionais de Geoprocessamento, que permitem a 
realização de análises complexas, ao integrar dados de diversas 
fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados‖ (Câmara, 
2005, s/p) 

 

A partir desta espacialização foi possível gerar mapas temáticos um para 

cada ano analisado, bem como gráficos que demostra o aumento da violência ao 

longo dos anos como a figura 1 e 2. 

 

    
Figura 1: Crimes ocorridos de 2011 a 2015 divididos por suas naturezas.  
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Fonte: Fabio Augusto de F. Alves, Gustavo Gabriel Garcia. 
 

 
Figura 2: Total dos crimes para cada ano analisado.  

 Fonte: Fabio Augusto de F. Alves, Gustavo Gabriel Garcia. 
 

Com base nesses dados fica evidente o aumento expressivo da violência 

patrimonial na cidade de Marialva-PR. Levando em consideração o período de 

ocorrências 2011 a 2015 houve aumento de 172.5% nos furtos qualificados e 28% 

nos roubos, e a taxa de homicídio não demonstrou alteração.  

Afim de, compreender a dinâmica do crime no espaço geográfico e ao longo 

do tempo confeccionamos uma coleção de mapas  que mostra a evolução espacial e 

temporal do crime como pode ser observado na figura 3. 
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Figura 3: Coleção de mapas das zonas de intensidade dos crimes de 2011 a 2015, Marialva-pr.  

Fonte: Fabio Augusto de F. Alves, Gustavo Gabriel Garcia (2017). 
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A coleção de mapas permite a visualização do fenômeno da violência 

espacializada ao longo dos anos. 

 

3. RESULTADOS DA PESQUISA 
 

Para compreender esse processo do aumento da violência e entender sua 

dinâmica na pequena cidade utilizamos de dados disponibilizados pela a 3ª CIA do 

4˚ Batalhão da Polícia Militar do munícipio de Marialva-PR. A cidade de Marialva-PR 

está localizado na mesorregião Norte- central do Paraná, a leste de Maringá, sua 

latitude é de 23º 29‘ 06‖ S e a longitude a oeste de Greenwich 51º 47‘ 30‖ W, está a 

670 metros acima do nível do mar, sua área territorial compreende a 475,128 Km² 

correspondendo a 47.512 hectares. 

 
Figura 4: Localização de Marialva – PR.  

Fonte: SILVA (2015). 
 

 A origem do município de Marialva está relacionado a expansão da cultura 

cafeeira nas décadas de quarenta e cinquenta, sendo o mesmo um ciclo importante 

para o desbravamento, povoamento e desenvolvimento dessa região, além do café 

outro fator que influenciou a colonização foi a Companhia de Terras do Norte do 
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Paraná, pois foi responsável pelo planejamento e colonização, com construções de 

vias de escoamento, que permitiu maior mobilidade e facilidade para exploração do 

meio ambiente. 

Os primeiros moradores de Marialva eram imigrantes japoneses, italianos, 

portugueses e alemães, além dos paulistas, mineiros e nordestinos. 

A Cultura predominante na região de Marialva até a década de 70 era a 

cafeicultura, porem com a crise do café e a geada de 1975, muitos produtores 

desistiram da cafeicultura e mecanizaram suas lavouras, optando por outras culturas 

por exemplo, soja, milho, e nas propriedades menores a viticultura, fruto do 

pioneirismo dos imigrantes japoneses que ali se instalaram na década de 60, porem 

aqueles que trabalhavam  nas lavouras de café e que não possuíam terras se 

mudaram para cidade, aumentando vertiginosamente o numero da população 

urbana. É possível perceber esse aumento observando a tabela abaixo: 

 

TABELA I - Município de Marialva – Evolução da população urbana rural (1960 a 

2010). 

PERIODO  URBANA  RURAL TOTAL 

1960 5.533 30.333 35.866 

1970 9.570 27.935 37.505 

1980 31.247 11.120 42.367 

1991 16.177 6.448 22.625 

2000 22.113 6.589 28.702 

2010 25.792 6.167 31.959 

Fonte: IBGE-PR, Censo Demografico, 1960-2010. 
 

Com base na Tabela 01, é possível identificar uma queda brusca no número 

de habitantes entre a década de 1980 a 1991. Isso ocorreu devido a Sarandi ser 

elevada à categoria de Município e não mais distrito de Marialva, segundo a lei 

Estadual n°. 7502, de 14/10/1981. No entanto é significativo a evolução no quadro 

da população, o qual em um curto período de 50 anos passou  por uma inversão no 

numero de habitantes rurais ao urbano. O aumento da violência em pequenas 

cidades pode estar relacionado a essa modificação repentina da mecanização da 

agricultura implantada no Brasil a partir de 1970, conhecida como Revolução Verde, 
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pois devido o emprego de maquinários e tecnologias muitos trabalhadores que 

viviam no campo emigraram para as cidades em busca de novos empregos, 

aumentando repentinamente o numero de moradores, no entanto a cidade não 

estava pronta para receber esse contingente populacional, ocasionando graves 

consequência para desenvolvimento da mesma, por não conseguir absorver os que 

ali chegavam em busca de novas oportunidades.  

Atualmente a cidade de Marialva-PR é economicamente movimentada por 

atividades industriais leves que não consegue absorver a mão-de-obra existente, o 

setor de maior expressão na economia da cidade é o de prestação de serviço, 

seguido do setor secundário e setor primário.   

Com objetivo de compreender o aumento da violência nas pequenas cidades 

optamos por Marialva-PR por possuir características econômicas, sociais e 

cultuarias parecidas com outras cidades pequenas que passou por mudanças na 

evolução no quadro da  população urbana rural.  

Os mapas representam uma concentração de ocorrências no centro da 

cidade, devido a maior movimentação de dinheiro, e por ser de fácil acesso pela 

avenida principal, que também apresenta ao longo do seu trecho números 

considerável de ocorrências, possuindo maior expressividade no mapa de 2014. 

Apoiado nas observações dos mapas é possível perceber a dinâmica dos crimes 

dentro de uma cidade pequena, e sua forma espacial. Dessa maneira podemos 

afirmar que realmente existe um fenômeno do aumento da violência no sentido de 

segurança, permeabilizando as pequenas cidades, alterando suas características e 

imagem de um lugar tranquilo e seguro para se viver. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É posssível constatar através dos dados obtidos na 3ª CIA do  4˚ Batalhão da 

Polícia Militar do munícipio de Marialva-PR, que houve um aumento considerável 

dos crimes , principalmente no centro comercial da cidade  que tange o patrimônio 

particular. Esse aumento da violência tem ocasionado um sentimento de 

insegurança na população  que ali reside. Através desse estudo pode se confirmar o 

aumento da violência e insegurança nas pequenas cidades, e como esse fenômeno 

tem afetado a vida de milhares de pessoas cotidianamente. Infelizmente o Estado 
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tem se ausentado desse debate, tratando o mesmo com desdém, buscando 

amenizar esse fenômeno com discursos demagógicos e persuasivos, quando muito 

propondo medidas ineficazes para combater esse fenômeno que cresce de modo 

exponencial por todo território brasileiro. Sendo assim concluímos que a violência 

não é exclusiva de grandes centros urbanos e nem tão pouco de pequenos, mas de 

um sistema econômico e politico, que não oferece aos cidadãos as condições  de 

vida,  a violência urbana é um problema estrutural  que transpassa todo território 

brasileiro.  
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O PRINCÍPIO DO PANÓTICO APLICADO À TRANSPARÊNCIA NA 

GESTÃO PÚBLICA, O “VER SEM SER VISTO” DO CIDADÃO. 

Fabiano Bordignon, UNIOESTE, fabiano.fb@icloud.com 

Cintia Tomacheski Bordignon, UNIOESTE, cintiabordignon@yahoo.com 

 

RESUMO: trata-se de pesquisa sobre a situação atual da estrutura de transparência pública 
no Brasil e a discussão sobre a utilização do princípio do panótico, do ―ver sem ser visto‖, de 
Jeremy Bentham, cunhado no século XVIII, para condicionar o comportamento do gestor 
público a partir da disponibilização da integra dos processos licitatório e posteriores 
contratos públicos em sistemas de informação acessíveis à população de forma geral e 
facilitada, como forma de recuperar o controle da potentia sobre a potestas e diminuir ações 
de corrupção. 
 
ABSTRACT: it is a question of research on the current situation of the structure of public 
transparency in Brazil and the discussion about the use of Jeremy Bentham's principle of 
panopticism, of "seeing without being seen", coined in the eighteenth century, to condition 
the behavior of the manager from the availability of the integral of the bidding processes and 
subsequent public contracts in information systems accessible to the population in a general 
and facilitated way, as a way to regain control of potentia over potestas and to reduce 
actions of corruption. 
 
RESUMEN: se trata de una investigación sobre la situación actual de la estructura de 
transparencia pública en Brasil y la discusión sobre la utilización del principio del panótico, 
del "ver sin ser visto", de Jeremy Bentham, acuñado en el siglo XVIII, para condicionar el 
comportamiento del gestor el público a partir de la disponibilidad de la integración de los 
procesos licitatorio y posteriores contratos públicos en sistemas de información accesibles a 
la población de forma general y facilitada, como forma de recuperar el control de la potentia 
sobre las potestas y disminuir acciones de corrupción. 

 

1. Introdução 

Neste artigo busca-se como objetivos principais apresentar o estágio atual da 

legislação sobre transparência pública no Brasil e demonstrar a necessidade de 

evolução no sentido de aprimoramento necessário dos controles sociais sobre os 

gestores públicos, notadamente a partir da proposta que será desenvolvida de que 

os contratos administrativos e os procedimentos licitatórios devem ser expostos na 

internet, para amplo escrutínio público, de ―capa a capa‖, de forma a aplicar-se o 

princípio do panótico, permitindo que todo e qualquer cidadão possa efetivamente e 

de forma até mesmo anônima fiscalizar a administração pública e condicionar o 

gestor ao comportamento adequado a partir da constante vigilância. A metodologia 
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empregada será a pesquisa bibliográfica. 

Sabe-se que é princípio fundamental da formação dos Estados de Direto 

Democráticos a premissa de que o poder advém do povo. Na nossa Constituição 

Federal o princípio vem expresso no parágrafo único do artigo 1º: “Todo poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição”. A norma aí deriva da antiga democracia direta 

Grega, paulatinamente agregada à democracia representativa, pois, com a gradual 

especialização das funções e conhecimentos humanos, achou-se necessário o 

escrutínio, via eleições de pessoas para deliberar e construir políticas para melhor 

ordenar o desenvolvimento das sociedades, que gradativamente tornaram-se mais 

complexas e dinâmicas. 

O povo ou a potentia é a origem de todo o poder político. Entretanto, um dos 

problemas atuais das democracias é que a potestas, entendida como as estruturas 

de poder Estatal decorrentes da potentia, vem gradativamente usurpando o poder do 

povo, da potentia, servido-se do povo ao invés de serví-lo. Um dos principais 

fenômenos deste aprisionamento e usurpação é o fenômeno da corrupção, 

praticamente endêmica no Brasil, conforme se vê das recentes operações policiais 

de nível nacional e internacional, como é o caso da ―Operação Lava Jato‖, bem com, 

no caso de Foz do Iguaçu a denominada ―Operação Pecúlio‖. 

Os casos mencionados são típicos e infelizmente recorrentes no Brasil e 

alhures em que o servidor público especial, o político e o gestor público em geral, 

acabam abusando de suas prerrogativas e poder e corrompendo o mandato 

outorgado pela potentia, violando a confiança e esperança que foi depositada pelo 

sufragio apoderando-se do poder que lhe foi outorgado para beneficiar-se a si 

próprio em detrimento do povo, da sociedade. 

  

2. O panótico nas políticas de transparência. 

Questões relacionadas ao abuso por parte dos gestores públicos, da classe 

política e a corrupção e o desvio, trazem à tona uma discussão sobre controles e o 

decorrente condicionamento de comportamentos. Qual o motivo que leva as 

pessoas a respeitar os limites de velocidade nas rodovias? As meras placas de 

sinalização? Os radares fixos implementados em locais previamente informados? 



 

500 
 

Certamente que todos estão mais inclinados ao respeito das normas quando tem 

certa a presença da fiscalização e punição. Atualmente as tecnologias de controle 

geral tem-se aprimorado. Nas rodovias, além dos pontos fixos de controle, por 

exemplo, evolui-se para o monitoramento completo das pistas, mediante potentes 

câmeras de segurança, bem como a presença furtiva e surpreendente de policiais 

com radares móveis. 

Essas atuais tecnologias de controle, notadamente as relacionadas à câmeras 

de segurança e sensoriamento diverso, são inspiradas na origem ao conceito de 

PANOTICO ou PANÓPTICO, ou CASA DE INSPEÇÃO, construído das observações 

de 21(vinte e uma) cartas do pensador inglês JEREMY BENTHAM, escritas na 

Rússia  em 1787 (Século XVIII) e endereçadas a um amigo na Inglaterra.  

O panótico consistia, como destacou o autor na própria capa inicial da 

publicação em uma “idéia de um novo princípio de construção” que seria passível de 

utilização em “qualquer sorte de estabelecimento, no qual pessoa de qualquer tipo 

necessitem ser mantidas sobre inspeção” (BENTHAM, 2008). Propunha uma ―casa 

de penitência‖ (penitenciária) em que os presos ficariam em um edifício circular, com 

celas construídas uma ao lado de outras, todas com grades voltadas para o centro 

no qual haveria uma grande torre de observação idealizada de forma que o guarda 

no centro da torre pudesse observar todos os presos e estes não pudessem 

observá-lo. 

A concepção de Bentham, não seria aplicável apenas a penitenciárias, mas a 

―quaisquer estabelecimentos, nos quais, [...] queira-se manter sob inspeção um certo 

número de pessoas‖(BENTHAM, 2008, p.19). A proposta era que a possibilidade de 

observação incessante condicionasse o comportamento dos presos ou de quaisquer 

pessoas, muito similar hoje ao que acontece com a vigilância por câmeras de 

segurança por exemplo. Neste aspecto, pode-se dizer que o autor citado, pelo 

conceito de PANÓTICO, é o ancestral da concepção de Big Brother. 

A ideia de supervigilância também é explorada na obra ―1984‖(ORWEL, 2005) 

do também inglês GEORGE ORWELL (1903-1950), escrita em 1949 em que o autor 

cunhou a expressão "o Grande Irmão está te observando" (do original "Big Brother is 

watching you"). 

O panótico como princípio é basicamente a criação de arquiteturas ou 
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dispositivos eficazes para ―ver sem ser visto‖ (BENTHAM, 2008, p.28) que criem a 

sensação de constante observação e inspeção, conduzindo o sujeito a 

comportamentos conforme a norma, face a persuasão da vigilância, mesmo que 

efetivamente em alguns momentos essa vigilância não se estabeleça. É a 

perspectiva forte e concreta de uma vigilância severa a condicionar comportamentos 

sociais adequados. 

É esse princípio que este artigo propõe que seja aplicado e incluído à uma 

controladoria social dos atos públicos, notadamente aos processos licitatórios e, 

posteriormente a eles, aos contratos administrativos e procedimentos de 

fiscalização, mormente naqueles contratos públicos de longa duração como 

fornecimento de serviços públicos. 

Com efeito, políticos e gestores públicos precisam ser mantidos em constante 

inspeção. Essa inspeção deve ser concentrada, como se vê hoje a partir dos 

diversos órgãos de controle externo e interno em ações concentradas, mas também 

e de forma difusa a partir do olhar atento e anônimo da população. 

O Panótico pode ser empregado para o controle da administração pública a 

partir da disponibilização passiva e geral de dados sobre a gestão pública, por 

exemplo da integra de todo processo licitatório que culminar em um contrato público, 

bem como do dia a dia das atividades de fiscalização de obras públicas em 

andamento e da execução de contratos como, por exemplo, coleta de lixo urbano, 

asfaltamento de vias públicas, prestação de serviços de saúde e outros. 

Tal procedimento permitiria que ao lado do fiscal original de cada contrato 

público, normalmente um servidor público ou comissão designados pela Chefia do 

órgão interessado pela obra, pudessem se unir uma grande legião de anônimos que 

ao terem potencial acesso pleno e atualizado dos documentos, teriam maiores 

condições de apontar dedos e luzes para eventuais desvios dos gestores e fiscais 

públicos e estes, a partir do potencial controle difuso de seus atos, seriam mais 

condicionados a perseguir a retidão na conduta, tal qual insculpido por Bentham no 

século XVIII, o ―ver sem ser visto‖ condicionando o ―poder da mente sobre a mente‖ 

a partir de uma potencial vigilância de todos. 

Atualmente o controle das contas públicas no Brasil é exercido internamente 

pelos próprios poderes, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal que 
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determina que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário manterão de forma integrada 

sistema de controle interno em suporte ao controle externo, que é exercido pelo 

congresso nacional com apoio do Tribunal de Contas da União, conforme 

determinado pelos artigos 70 e 71 da Constituição Federal. Além disso, vários outros 

órgãos atuam na prevenção, controle, investigação, repressão da corrupção e desvio 

de função de programas sociais, tais como Ministério Público e Polícias Judiciárias 

(Federal e Estaduais).  

Tendo em vista a complexidade das estruturas político-sociais do Brasil e o 

próprio fenômeno da corrupção, que como demonstrado pelas várias operações 

policiais e ações judiciais se tornou endêmica no país, o controle da Administração 

Pública não se deve restringir ao controle institucional. O controle social, 

caracterizado pelo envolvimento dos cidadãos e da sociedade organizada 

monitorando constantemente as ações governamentais e os gastos públicos é 

fundamental para a correta aplicação, desenvolvimento e distribuição dos serviços e 

das políticas públicas de forma equilibrada, fazendo com que a sociedade seja 

atendida de forma eficiente, evitando o uso de recursos públicos com fins 

eleitoreiros, clientelista, populistas.  

O controle social no sistema brasileiro desenvolveu-se mais fortemente a 

partir da década de 80, quando movimentos populares começaram a organizar-se e 

exigir o direito de participar das decisões políticas e de escolher seus 

representantes.  Na constituinte, centenas de emendas populares foram 

incorporadas ao corpo constitucional, o que culminou na chamada constituição 

cidadã, que consagrou um texto favorável à participação dos cidadãos nos 

processos de tomada das decisões políticas essenciais ao bem-estar da população, 

instituindo, por exemplo, os conselhos de políticas públicas, com funções de 

fiscalização, de mobilização, de deliberação ou de consultoria, conforme o caso.  

A instituição de conselhos é obrigatória para que estados e municípios 

recebam verbas nas áreas de educação e saúde por exemplo. Atualmente, são 

obrigatórios, em nível municipal, a instituição do conselho de alimentação escolar, 

conselho municipal de saúde, conselho do fundo de educação básica, conselho de 

assistência social, entre outros, que podem ser instituídos como requisito para 

recebimento de verbas federais para programas serem realizados em nível local. 
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A participação popular pode ser realizada pelo cidadão isoladamente ou 

através de organizações da sociedade civil, entretanto, a efetividade dos 

mecanismos de controle social depende essencialmente da capacidade de 

mobilização da sociedade, mas também de instrumentos que possibilitem o fácil 

acesso aos processos administrativos referentes às contratações e, posteriormente, 

à fiscalização dos contratos públicos. 

A participação nos conselhos, pode ser direta como representante da 

comunidade, ou indireta, pois qualquer usuário que utilizando os serviços verificar 

desconformidades em relação ao publicizado, pode demandar ações dos conselhos 

municipais, realizando reclamações por telefone ou correspondência escrita, 

solicitando que os conselhos visitem o local, conheçam suas dependências, 

identifiquem as necessidades, e verifiquem a execução da ação de governo a eles 

relacionada. 

Ademais, para que o controle social possa ser efetivamente exercido, é 

preciso, que os cidadãos tenham acesso às informações públicas. É dever de todo 

ente público informar a população, com clareza, sobre como gasta o dinheiro e 

prestar contas dos seus atos.  

Nesse sentido, o governo federal, segundo informações contidas no sitio 

eletrônico do ministério da transparência, criou o Portal da Transparência, um portal 

que possibilita ao cidadão o acompanhamento da execução financeira dos seus 

programas e ações.  

 Segundo a informação contida na apostila: Controle Social – 

Orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do 

controle social, editada pela Controladoria Geral da União (CGU) em 2012: 

 
[...] No Portal, o cidadão encontra informações sobre os recursos 
públicos federais transferidos a estados, municípios e Distrito Federal e 
sobre os recursos transferidos diretamente aos cidadãos, como o Bolsa 
Família. Também estão disponíveis dados sobre os gastos realizados 
pelo próprio Governo Federal em compras ou contratação de obras e 
serviços, por exemplo, incluindo os gastos de cada órgão com diárias, 
material de expediente, compra de equipamentos e obras e serviços, e 
também os gastos realizados por meio de Cartões de Pagamentos do 
Governo Federal. 
No Portal pode-se, por exemplo, consultar o valor que foi repassado 
pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
(Fundeb) do Ministério da Educação para qualquer município do País ou 
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mesmo quem são os beneficiários do Bolsa Família, quanto receberam 
e em que meses. O Portal é uma poderosa ferramenta de apoio ao 
exercício do controle social, pois permite ao cidadão saber como o 
dinheiro público está sendo utilizado, ampliando as condições de 
controle desse dinheiro. No Portal, as informações estão disponíveis ao 
usuário em linguagem simples e com navegação amigável, podendo ser 
acessado sem qualquer restrição ou necessidade de uso de senhas, em 
uma versão "cidadã" e compreensível, inclusive, por pessoas sem 
familiaridade com o sistema orçamentário-financeiro brasileiro. [...] 
(SOUZA, et.al, 2012, p. 31) 

 

No portal é possível realizar consultas sobre despesas, receitas, convênios, 

empresas, servidores, imóveis funcionais, etc., realizar reclamações e denúncias, 

entre outros serviços.   

A lei federal 12.527/2011 que regulamenta o acesso a informação pela 

população aos órgãos públicos, determinou também que além da União, os Estados 

e Municípios disponibilizem a informação de forma acessível e clara a população 

independentemente de requerimentos de um modo geral. Nesse sentido, tanto o 

estado do Paraná, mediante sítio: http://www.transparencia.pr.gov.br, como o 

município de Foz do Iguaçu e diversos outros municípios 

(http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia), construíram sítios na 

internet chamados, no modelo do sitio federal 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/), Portal da Transparência, onde 

disponibilizam dados de despesas, receitas, remuneração dos servidores, minutas 

de contratos e processos de licitação.  

Mas a integra dos processos licitatórios e contratos administrativos não está 

em nenhum deles disponível, não sendo possível à população fiscalizar a evolução 

de contratos comuns a várias administrações como fornecimento de combustível 

mensal, manutenção veicular mensal, coleta de lixo, manutenção asfáltica, 

fornecimento de merenda escolar, dentre outros. O que se verifica nestes sítios é em 

alguns casos acesso aos contratos e editais de licitação, mas nada se apresenta 

sobre a evolução mensal dos principais contratos, quem atestou as notas, o que foi 

fornecido, quem forneceu e demais informações e isso dificulta que cada cidadão 

possa eventualmente escrutinar a gestão e fiscalização deles. 

Para tais informações, mais específicas por assim dizer, a lei de regência diz 

sobre a necessidade de pedido de informações, com identificação do requerente, 

http://www.transparencia.pr.gov.br/
http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia
http://www.portaltransparencia.gov.br/
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conforme se vê no artigo 10 da lei 12.527/2011. Tal procedimento burocratiza a ação 

e alerta o gestor sobre o interesse pessoal ou coletivo sobre tal o qual contrato.    

Esses portais da transparência são importantes meios de acesso a 

informação e de denúncia de desvio de verbas e da finalidade dos serviços públicos, 

porém para o fortalecimento da democracia direta faz-se necessário também a 

participação coletiva da população no controle das contas públicas, bem como na 

definição das políticas públicas dos governos. 

Não obstante a evolução que os portais de transparência representam, não há 

neles informações completas sobre os processos licitatórios e decorrentes contratos 

administrativos e informações sobre a atuação dos fiscais de cada contrato na 

evolução dos atos. Esta falta de transparência favorece a atuação de gestores 

corruptos que produzem peças futuras nos processos, suprimem dados e 

orçamentos, a depender da necessidade ou não de esclarecer pedidos de 

informação dos órgãos de controle, havendo casos de investigações em que se 

constatou que sequer haviam processos administrativos para a contratação desta ou 

daquela empresa, ou quando haviam foram produzidos posteriormente. 

Outra fraude comum é a ação negligente, desidiosa ou criminosa do fiscal de 

um dado contrato público que atesta de forma superestimada a prestação do 

serviço, fazendo com que a administração pague por uma ação que não foi entregue 

na dimensão prevista, sem que haja possibilidade de escrutínio presente de tal 

fraude por parte da população que não tem acesso às minúcias de todo o processo 

administrativo. 

O que se propõe aqui é uma evolução na política de transparência na forma 

de determinar-se aos gestores: 1) a adoção de processos digitais para a instrução e 

confecção de processos administrativos – notadamente licitações de decorrentes 

contratos administrativos, página por página, mês a mês; 2) que esses sistemas e 

processos administrativos sejam disponibilizados abertamente à população, inclusive 

de forma anônima, solução tecnológica essa plenamente compatível com o atual 

estágio dos sistemas públicos. 

Exemplo de sistema de gestão informatizada de processo que poderia ser 

adotado é o sistema atualmente adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, denominado sistema EPROC, que permite a qualquer interessado, 
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dependendo de cadastramento prévio e do grau de sigilo dos processos judiciais, 

acesso remoto e digital aos processos que tramitam naquela Corte de Justiça, 

incluído do primeiro grau de jurisdição. 

O Tribunal referido também desenvolveu o sistema SEI, que permite a 

informatização, digitalização e acesso remoto de processos administrativos, sistema 

atualmente adotado por vários órgãos públicos e Ministérios. O acesso externo do 

sistema SEI é viabilizado, por exemplo, para usuários externos via endereço 

https://sei.trf4.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_or

gao_acesso_externo=1 

Municípios, Estados e Governo Federal, por exemplo, poderiam adotar tais 

sistemas, com algumas adaptações, para seus processos de licitação e dar acesso 

irrestrito deles à população e aos próprios órgãos de controle, aplicando-se o 

princípio do panótico à fiscalização dos contratos e licitações públicas, o que 

certamente favoreceria o acesso do povo aos atos, com decorrente condicionamento 

do gestor público que sem saber quantos e quais lhe observam, seria condicionado 

cada vez mais pela potentia (povo) a manter-se nos trilhos firmes do interesse 

público.     

A participação popular seria ainda mais favorecida. Nesse sentido, em 2014 

foi promulgado pelo governo federal o decreto 8243, que cria a Política Nacional de 

Participação Social e estimula a participação dos conselhos, movimentos sociais e 

da sociedade civil na gestão do governo, por meio de: políticas públicas; comissão 

de políticas públicas; conferência nacional; ouvidoria pública federal; mesa de 

diálogo;  fórum interconselhos; audiência pública; consulta pública; e ambiente virtual 

de participação social (art. 2 e art. 6 do decreto), especificando as diretrizes que 

devem ser observada no âmbito de cada uma dessas organizações, de modo a 

garantir a participação de todos os interessados. 

Apesar de ser pouco exercida pela maioria dos brasileiros, a democracia 

direta vem sendo fomentada e fortalecida, através da promulgação de lei e decretos, 

como visto, e também pela capacitação de formulação das demandas pelos 

movimentos sociais que têm lutado pelos direitos das minorias na construção das 

políticas públicas e no controle da gestão dos recursos e serviços públicos.  

Segundo dados do Ipea, de 2003 até 2010 foram realizadas 73 conferências 

https://sei.trf4.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=1
https://sei.trf4.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=1
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nacionais sobre políticas públicas. Elas representam 64% do total desses encontros 

realizados no Brasil nos últimos 60 anos, que totalizaram a quantia de 114 em todo o 

período, e abrangeram uma grande diversidade de temas.  

[...] As diretrizes aprovadas nas diversas conferências nortearam 
políticas públicas elaboradas, fiscalizadas e avaliadas pelos 61 
conselhos de participação social que - integrados por representantes 
do governo e da sociedade civil - hoje assessoram as ações de todos 
os ministérios. Muitas das suas deliberações já se tornaram decretos, 
portarias ou projetos de lei aprovados ou em tramitação no 
Congresso Nacional. Mas as conferências nacionais não foram os 
únicos canais de participação ampliados nos últimos anos. Dos 61 
conselhos nacionais de políticas públicas com participação popular 
existentes, 33 foram criados ou recriados (18), ou democratizados 
(15) desde 2003. Hoje, 45% de seus membros são do governo e 
55% da sociedade civil, incluindo, dependendo do caráter do 
conselho, representantes do setor privado e dos trabalhadores em 
geral ou de dado setor, da comunidade científica, de instituições de 
ensino, pesquisa ou estudos econômicos, assim como por 
organizações de jovens, mulheres e minorias. [...] (SENA, 2011) 

  

O governo em exercício no Brasil nos anos 2000, fomentou a democracia 

direta através do diálogo com movimentos sociais, que passaram a participar da 

formulação e definição das políticas públicas e até mesmo das resoluções dos 

rumos socioeconômicos do país por meio das conferencias nacionais, fóruns, 

audiências públicas. Entretanto, há de se considerar o risco da subordinação dos 

movimentos sociais ao estado e a redução de sua autonomia organizativa, já que 

passam a representar o estado na sua comunidade, aumentando o risco do 

clientelismo e populismo eleitoreiro e principalmente o risco do uso de programas 

sociais para cooptar votos. 

 

3. Considerações finais 

A participação popular como meio de controle do Estado e de seus gestores é 

fundamental no fortalecimento da democracia e da própria cidadania. Constata-se 

que apesar de haver meios de qualquer cidadão exercer seu direito de participar do 

Estado como destinatário das políticas públicas e programas sociais, a falta de um 

acesso ainda mais facilitado às informações sobre contratos contínuos celebrados 

com o poder público é um impedimento para a participação em massa dos cidadãos 

individualmente. 
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O incentivo a uma ainda maior participação difusa dos cidadãos no escrutínio 

da evolução dos contratos e políticas públicas certamente terá reflexos constantes 

na conduta do gestor público, notadamente dos políticos que buscam manter uma 

boa avaliação perante o eleitor. 

A utilização do princípio do panótico nas ações de transparência, criando 

mecanismos em que o cidadão tem acesso a informações sobre o dia a dia da 

evolução dos contratos, de forma anônima e disseminada através de sistemas 

informatizados, como SEI e EPROC, desenvolvidos pelo Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região, permitirá um maior condicionamento dos gestores públicos a bem 

observar os ditames da moralidade e da probidade pública. Dar acesso a integra dos 

processos e seus decorrentes contratos com a evolução mensal das ações 

certamente abrirá mais possiblidades de fiscalização difusa dos atos de governo 

realizados pelos gestores públicos. 

Esse acesso facilitado deve ser inclusive anônimo, de forma que o gestor 

sequer tenha conhecimento sobre quantas e quais pessoas ou até mesmo 

instituições de controle acessaram aquele procedimento. A potencialidade do 

controle, mesmo que não exercido num dado momento é um dos fundamentos do 

panótico, idealizado inicialmente como arquitetura de controle no século XVIII, mas 

que pode ser aplicado também ao controle dos atos de gestão e políticos realizados 

por gestores da coisa pública.  

O controle e participação popular exercido de forma coletiva, realizado 

principalmente pelos movimentos sociais, que nas últimas décadas foram chamados 

pelo governo para participar e atuar como protagonistas na definição de políticas 

públicas, principalmente para as minorias, pode e deve ser aprimorado por um maior 

fornecimento de informações de qualidade para o olhar fiscalizatório destas 

organizações e também por parte do cidadão individualizado, recuperando-se assim 

a hegemonia da potentia (povo) sobre a potestas (Estado). O panótico, como 

princípio de controle, inicialmente do Estado sobre o indivíduo, também pode ser 

utilizado pelo indivíduo para controle dos atos e políticas estatais. É o olho que tudo 

vê, voltando sua visão para o poder do Estado, poder este que não pode ser 

exercido sem os limites estritos da fiscalização de todos. 
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RESUMO 

A evolução do instituto da propriedade imobiliária rural no Brasil, do descobrimento aos 
nossos dias, retratá-la cientificamente, é o desafio. Lançar um olhar novo na história 
brasileira e mundial, para recompor a evolução do Estado nacional, a partir do 
desenvolvimento das instituições jurídicas ligadas a terra. E estudo empreendido parte do 
resgate da evolução do instituto da propriedade imobiliária que, de cunho eminentemente 
privatista e real, mas sensível às influencias do dirigismo estatal, que, na atualidade, vê-se 
subordinada a função socioambiental, delineada pela Constituição Federal de 1988. A 
pesquisa realizada é de cunho genealógico, segundo ensinamentos de Foucault, 
desenvolvendo sua arqueologia do saber poder em duas frentes distintas e 
complementares: a compreensão fenomenológica do conceito jurídico de propriedade e o 
modo de construção do discurso sobre o fenômeno, em especial, em seus aspectos 
geopolíticos. Fazendo compreensível a transformação e publicização do Direito Privado da 
terra rural, que tende a ser relativizada e socializada. 

 RESUMEN  

La evolución del instituto de la propiedad inmobiliaria rural en Brasil, del descubrimiento a 
nuestros días, retratarla científicamente, es el desafío. Poner una mirada nueva en la 
historia brasileña y mundial, para recomponer la evolución del Estado nacional, a partir del 
desarrollo de las instituciones jurídicas ligadas a la tierra. Y el estudio emprendido parte del 
rescate de la evolución del instituto de la propiedad inmobiliaria que, de carácter 
eminentemente privatista y real, pero sensible a las influencias del dirigismo estatal, que, en 
la actualidad, se ve subordinada a la función socioambiental, delineada por la Constitución 
Federal de 1988. La investigación realizada es de carácter genealógico, según enseñanzas 
de Foucault, desarrollando su arqueología del saber poder en dos frentes distintos y 
complementarios: la comprensión fenomenológica del concepto jurídico de propiedad y el 
modo de construcción del discurso sobre el fenómeno, en especial, aspectos geopolíticos. 
Haciendo comprensible la transformación y publicidad del Derecho Privado de la tierra rural, 
que tiende a ser relativizada y socializada. 

1. Introdução 

O direito de propriedade é na Modernidade a ―justa baliza‖ eleita pelo Estado 

para fundar os conceitos jurídicos elementares, como: sujeito de direito, família e, 

assim, constituindo-se a si próprio. Ao adotar este ponto de partida, a presente 

pesquisa opta pela análise histórica e crítica da práxis social, pretendendo descrever 
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a redefinição da propriedade imobiliária rural na Pós-Modernidade, diante do 

esfacelamento da soberania estatal tradicional e da progressiva desterritorialização 

da potência pelo Mercado Global.  

Pretende-se, neste ensaio analisar de forma crítica o mito da propriedade 

absoluta, na definição clássica de direito subjetivo individual e absoluto. E, 

reconhecer na função socioambiental da propriedade e demais restrições que 

atualmente recaem sobre a propriedade privada, sua nova feição, pautada pelo 

interesse público, um conceito ―dinâmico‖ (de propriedade) em substituição ao 

conceito anterior, clássico e ―estático‖. 

O presente trabalho de pesquisa pretende averiguar se as concepções 

jurídicas que afetam a apropriação da terra carecem de novo fundamento jus-

filosófico. Por essa razão, elegeu-se como objetivo primordial enfrentar a questão 

proposta por Engels: será possível que a garantia de um direito individual seja o 

flagelo do direito dos povos? 

O processo de desenvolvimento histórico, filosófico e político do direito 

positivado referente ao direito de propriedade da terra, como ocorre com outras 

instituições contemporâneas, o termo ―propriedade‖ é equívoco. Para fins dessa 

proposta de trabalho de pesquisa, adotam-se as seguintes acepções: em sentido 

lato, o associamos propriedade à ideia político-sociológica de patrimônio, geralmente 

adotada pelo Direito Constitucional; em sentido estrito, acolhemos a acepção que a 

distingue de outros direitos patrimoniais, em sendo, aquela já desenvolvida pela 

dogmática corrente do direito privado. 

O desejo de investigar as origens do conceito clássico de propriedade, qual 

seja, ter, usar, gozar e abusar de bens disponíveis implica um desvendar da 

propriedade imobiliária, querendo descentrar, do Estado e do sujeito, para resgatar o 

pensamento jus filosófico e político de aproximadamente trezentos anos que 

antecederam a ―constituição‖ do Estado Moderno e serviram para desenvolver a 

teoria europeia, efetivamente implantada em solo brasileiro. 
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De fato, os filósofos e políticos, daqueles séculos69, discutiram como se 

deveria organizar o poder civil, a sociedade organizada, quer sob o prisma do 

Estado, dos governos, da religião, de Deus e dos direitos, os quais, segundo Marés 

(2003:19), encontravam no próprio sistema legitimidade e funcionalidade e, em tais 

discussões, por sua vez, a constante é a ideia e a justificativa da propriedade: 

grande direito individual a ser assegurado pelo Estado nascente.  

Passou-se a buscar a legitimidade da propriedade em razão de sua 

funcionalidade. Cumpre-nos mencionar aqui que existem diferentes tipos de função 

social que variam de acordo com o tipo de sociedade.  Nesse sentido, a Constituição 

Federal trata da função social da propriedade rural em seus artigos 184 e seguinte e 

dentre elas figura a função socioambiental, esculpida nos artigos 186, inciso II e 225. 

Podemos extrair da interpretação de tais artigos a consagração da função 

ambiental da propriedade, que é condição para o cumprimento da função social da 

propriedade (BORGES, 1998). A ordem econômica não pode prevalecer em 

detrimento do meio ambiente70, mesmo porque esse é um principio regente daquele, 

conforme o artigo 170, inciso VI da CF. 

Ocorre que o princípio supra citado tem caráter de norma que vincula a todos, 

cabendo destacar que nos casos em que há diferentes interpretações sob diferentes 

normas, a preponderância deve-se dar àquela que melhor se assemelha ao 

princípio. Contudo, se não houver, deve-se agir de forma a concretizar o princípio de 

maneira que os princípios regulem a interpretação (MIRRA, 1996).  

Curiosamente, revestida em seus primórdios de um sentido coletivo ou grupal, 

evoluiu a sociedade para uma noção de propriedade individual, enquanto meio 

indispensável à defesa da pessoa e à formação de sua personalidade, para ganhar, 

                                                           
69

 São dignos de nota: Lutero, Calvino, Bodin, Hobbes, Maquiavel, Locke, Rosseau, Montesquieu, 
Morus, Pufendorf, Francisco de Vitória, Bartolomé de Lãs Casas, Swift, Voltaire, Shakespeare, Milton, 
Cervantes, Camões e Dante. 

70
 No ante-projeto do Código Florestal de 1934 já se salientava tal conflito, analisando a função social 

da propriedade: ―Ora, em matéria florestal os interesses do proprietário particular estão em perene 
conflito com os da coletividade e é lastimável que, por amor a um simples princípio, possa um 
energúmeno sacrificar, por cupidez de um lucro ocasional, às vezes mínimo, ou por ignorância, matas 
que necessitaram de séculos, para atingir ao estado atual e que representam riquezas inavaliáveis 
para o interesse geral de toda a região.‖ 
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em fins do século XX, dada a influência de interesses coletivos, seu 

condicionamento à respectiva função socioambiental71. 

 

2. Escolhas metodológicas 

O presente estudo com enfoque especial aos aspectos da critica filosófica a 

dogmática jurídica sobre a territorialidade no espaço rural, deseja explorar parcela 

da vasta bibliografia existente sobre o tema, mas sobre um viés inovador: 

metodologicamente indutiva, preordenada pela genealogia de Foucault. Pretende-

se, desse modo, recuperar as bases encobertas pela história, mas essenciais para 

compreensão das concepções juristas, em seus aspectos fundamentais da 

organização política e ideológica da sociedade, em constante transformação. 

O estudo divide-se em duas partes, para além de sua introdução e 

conclusões, nas quais expõem sinteticamente as concepções Modernas de 

propriedade, destacando a importância das revoluções liberais e do ideário 

capitalista a ela inerente. Para num segundo momento, identificar já no início do 

século XIX críticas à propriedade-direito, segundo a teoria da função social da 

propriedade e, no contemporâneo, com o texto constitucional de 1988, a propriedade 

direito fundamental composto pela função social e ambiental da terra. 

 

3. Resultados da pesquisa 

 

3.1 Desenvolvimento do ideário liberal sobre a propriedade 

Na história mundial a partir do momento em que as sociedades agrícolas 

tendem a ser sedimentares, passam a atribuir maior importância aos produtos da 

terra. Incrementando-se a relação entre a coisa (terra) e o sujeito (proprietário). 

Assim: 

                                                           
71

 No Brasil vários diplomas legais vieram limitar, paulatinamente, a propriedade imobiliária rural, 
destacando-se: o Estatuto da Terra (Lei n º 4.504, de 30.11.1964), que lançou concepções gerais de 
reforma agrária e do uso economicamente rentável da terra; o Estatuto do Índio (Lei n º 6.001, de 
19.12.1973) regulamentando as terras destinadas aos silvícolas; o Código de Mineração (Decreto Lei 
n º 1.985, de 29.01.1940) ao regulamentar demarcações de limites para ação de jazidas; o Código de 
Águas (Decreto Lei nº  7.841, de 08.08.1945); o Código Brasileiro do Ar (Decreto Lei n º 32, de 
18.11.1966).   
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Os caçadores e coletores sempre repartiram tudo, generosamente, 
permitindo que todos, inclusive as plantas e os animais, participassem 
do reparto, deixando a apanha e caça à força e habilidade de cada um. 
A agricultura fez da terra um espaço privado, os homens, ou melhor, 
cada homem passou a controlar o seu produto e a partir daí se 
promoveu uma mudança de comportamento ético, passando o ser 
humano a se considerar o destinatário do Universo, subjugando todos 
os animais e plantas e, ao final, a supremacia de alguns homens sobre 
todos os outros homens. O ser humano perdera o paraíso, no mito de 
criação. (MARÉS, 2003, p. 12). 
  

O ponto de partida para essa proposta de pesquisa é o consenso moderno de 

que a propriedade possibilita a existência e a subsistência da pessoa na vida 

terrena, a partir de sua apropriação pelo trabalho humano.  

A relação entre o homem, ser dotado de capacidade de se apropriar de bens, 

como a terra, dada a sua importância, é o marco divisório inclusive da História 

Humana. Por isso, identifica-se, até com certa facilidade, pelo menos três momentos 

dessa relação, quais sejam: o homem econômico, o homem social e o homem 

simbólico. 

O primeiro, numa fase inicial do capitalismo onde o Estado Liberal foi 

instaurado, prima por defender a postura individual, ilimitada e sagrada do direito de 

propriedade, efetivando-a mediante instrumentos de tutela individual de direitos.  

Tal dimensão ainda não está devidamente madura na jurisprudência e 

doutrina nacional, pois muitos juristas ainda são adeptos do liberalismo ―puro‖, 

acreditando e defendendo o conceito de usar, fruir e dispor, desconsiderando a 

Constituição Federal 1988, o Código Civil de 2002 e demais diplomas legais, 

sobretudo por conta de sua ―visão de mundo‖, a qual não mais corresponde quer ao 

real ou ao legal. 

Já o segundo, ―gestado‖ pela a crise econômica de 1929, desejando superar 

as mazelas do Estado Liberal passa a crer, dada sua nova visão de mundo, no 

Estado Social. Ocorrendo, assim, uma flexibilização do direito de propriedade pela 

introdução de sua função social e, contemporaneamente, surgindo à concepção de 

tutela coletiva. 

O terceiro e mais atual, o homem simbólico, tem consciência de si e de sua 

transcendência. É compelido a ponderar suas decisões a partir das consequências 
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futuras de seus atos. Em tal contexto, o direito de propriedade é dotado de diferente 

significado através da concepção ambiental agregada ao social e, portanto, requer 

uma nova categoria de tutela jurisdicional: os direitos difusos.  

Ocupar-se da problemática de legitimação liberal e capitalista da propriedade 

imobiliária rural, a partir de seu embate ideológico fundamental dos séculos XVIII ao 

XXI, implica em reconstruir historicamente a imposição dos mais diversificados 

regimes e sistemas jurídicos, inicialmente de caráter totalitário ao conteúdo social e 

ecológico da Constituição de 1988. 

A propriedade privada, na concepção liberal, é expressão do direito à 

liberdade como essência da natureza. Seu ícone é o jusnaturalismo, obtendo 

especial destaque o pensamento de Locke, que justifica e normaliza a aquisição 

privada da propriedade como direito natural inerente a liberdade individual através 

do trabalho. 

Ao Estado, neste cenário, em especial, cabe garantir e defender a maior 

apropriação privada dos bens naturais, pautando seu agir pela lei e pela compulsiva 

tributação. 

Por outro lado, o ideal revolucionário da liberdade, necessitou ser 

complementado por Rousseau, com o princípio da igualdade. Não basta a liberdade 

natural para ser proprietário de parcela do território nacional, necessita-se do 

primado da igualdade, ao menos formal, para dar legitimidade à condição humana 

imprescindível de ser dono, exercer seu senhorio, quase absoluto. Numa postura 

social que instrumentaliza a opressão e acelera a desigualdade social do capitalismo 

liberal (FRANCISCO, 2006). 

O ―Leviatã‖ de Hobbes e o ―Ensaio sobre o Governo Civil‖ de Locke são obras 

complementares e essenciais, de igual modo, para compreender adequadamente, o 

sistema jurídico liberal. O monstro estatal, poderoso e necessário, em Hobbes é 

elemento chave para garantia do domínio privado, por isso, a ser dotado do mais 

invencível poder natural: a soberania, derivada do domínio da terra. 

Em Locke, por outro lado, o princípio da liberdade individual, para garantir a 

propriedade privada da terra (parcela do território nacional), preceitua a divisão de 

poderes Estatais, enquanto mecanismos essenciais para harmonizar o contrato 

social (MUCHERONI, 2000, FRANCISCO, 2006).  
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Em síntese, na concepção liberal, o direito à liberdade é o primeiro direito 

natural humano, sendo a propriedade uma expressão da personalidade que, em 

conjunto com o trabalho, sustenta o direito à propriedade privada da terra e o poder 

soberano do Estado. Ambos de caráter absoluto e inquestionavelmente legítimos, do 

ponto de vista ideológico e filosófico.  

Em última análise, questionam o projeto de vida do homem moderno ocidental 

em seu cotidiano, a partir da propriedade privada da terra, especialmente a rural. Na 

medida em que um olhar mais crítico sobre as faculdades asseguradas pela lei ao 

sujeito de idealizar e executar, usando sua força de trabalho, a apropriação da terra 

(elemento da natureza), para alcançar a ―felicidade‖ da ética do capital: amealhar 

todo o patrimônio lícito que puder em sua existência. 

A transformação da terra em propriedade individual é fruto de construção 

humana localizada e fundada no Estado e Direito moderno. É um fenômeno europeu 

típico pulverizado no mundo a partir das teorias do século XVI, instigadas pelos 

conquistadores e mercadores que colonizaram, inclusive, o Brasil. 

O patrimônio, para Carbonnier (1992), por exemplo, é o conjunto de bens e de 

obrigações de uma pessoa, considerados como uma universalidade de direito, um 

todo, uma unidade jurídica fundamental.  

Mas este direito criado pelo ser humano e considerado a ―essência‖ do 

processo civilizatório foi na ―realidade‖, de per si, fonte de inúmeros males ao agredir 

profundamente a natureza. Especialmente ao eleger a destruição dos recursos 

naturais como índice indicativo de desenvolvimento72.  

Retomando Rousseau, que na obra Discurso sobre a origem e os 

fundamentos da desigualdade entre os homens (1754), identificou que a propriedade 

da terra, em tais moldes, gera males paradoxais, pois destrói a natureza e que 

destrói para dar de ―comer‖ ao contingente humano. Todavia, ao destruir menos vida 

possibilita.  

A questão da legitimidade da propriedade, ainda que incidente, nos quer 

parecer relevante, pois, se para Grócio seu fundamento é a ocupação, convertendo 

                                                           
72 Por fim, o próprio homem agrediu a si próprio, quebrando os vínculos de fraternidade e 

potencializando a disseminação da fome e da miséria na Terra. 



 

517 
 

os objetos da natureza em valores econômicos ou culturais e enriquecendo o 

patrimônio da nação73.  

Conforme bem ressalta Diniz (1995, p. 87) a teoria da especificação é 

criticada por Planiol, para o qual, o trabalho é recompensado com o salário e não 

com o objeto por ele produzido e, Radbruch aponta, com precisão, que tal doutrina 

da propriedade coletiva dos trabalhadores leva à espoliação do proprietário dos 

meios de produção, de que não participou com seu trabalho74.  

A teoria da natureza humana, acolhida por Diniz e, qualificada como a mais 

sólida, sinteticamente defende que: a propriedade é inerente à natureza do ser 

humano, condição de sua existência e pressuposto de sua liberdade. 

A propriedade assim concebida é assegurada ao ser humano, que por sua 

própria natureza possa dela dispor como bem lhe aprouver, para atender às suas 

necessidades próprias e às de sua família.  

Por todas essas razões e pelo serviço que presta às sociedades civilizadas, 

justificou-se, de tal modo, plenamente a existência jurídica da propriedade imobiliária 

absoluta75. Quanto à literatura consultada o tema deve ser analisado em maior 

pofundidade em seus três enfoques fundamentais: histórico76, filosófico77 e jurídico78. 
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 Para outros, a lei é seu fundamento, como Montesquieu (1748), Hobbes (1651), Benjamin 
Constant, Mirabeau e Bentham. Outros, no entanto, adotam a teoria da especificação preconizada 
pelos economistas Locke, Guyot, Mac Culloch e, assim, o trabalho seria o único criador de bens, 
consistindo o título legítimo da propriedade. 

74
 RADBRUCH, Filosofia do direito, v. 2, p. 31 apud por W. Barros Monteiro e Maria Helena Diniz. 

75
 PLANIOL e RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Paris, 1926, v. 3; Gustavo Tepedino, 

Contorni della proprietà nella Costituzione brasiliana del 1988, Rassegna di Diritto Civile, 1:96-119, 

1991. 

76
 Recomenda-se a leitura para mais bem compreender os aspectos históricos (sociais), 

incidentalmente suscitados pela reflexão, poderão ter por base conceitos e proposições aferidas a 
partir de Gramsci, David Easton, Wright Mills, Weber, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de 
Olanda, Celso Furtado, dentre outros. 

77
 Os aspectos filosóficos, a partir da leitura atenta de algumas obras ―chaves‖ de Foucault e 

Agamben, além dos clássicos já mencionados, como Montesquieu, Hobbes, Benjamin Constant, 
Locke, Rousseau e Engels, dentre outros. 

78
 Os aspectos jurídicos serão pensados a partir de Léon Duguit, Gaston Morin, René Théry, Tomas 

Nagel, Jeremy Waldron, Guiseppe Lumia, Karel Kósik, John Gilissen, Nozick, Orlando Gomes e 
Marés dentre outros. 
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Ser proprietário é satisfazer o imaginário coletivo ocidental. É a síntese 

―perfeita‖ dos desejos e necessidades capitalistas. Se por um lado, compatível a sua 

existência social, por outro, a expressão de um ideal de liberdade do sujeito e, 

portanto, seu objeto existencial perseguido79. Assim, o ser proprietário da terra é um 

mito80. Um sonho do mundo, ou um arquétipo que se ocupa do mais importante 

problema existencial humano: sua subsistência terrena. E, em poucas palavras, 

essa modalidade de propriedade jurídica foi definida como sendo o direito que a 

pessoa física ou jurídica possui de ter, usar, gozar e dispor (inclusive destruindo se o 

desejar) um bem, corpóreo ou não, reivindicando-o de quem o injustamente o 

detenha (NUNES, 1979). 

Deste modo, são características peculiares à propriedade do direito liberal 

tratar-se de um poder/dever: ser absoluto, uma vez que assegura ao proprietário a 

liberdade de dispor do bem, legitimamente adquirido, do modo que lhe aprouver; ser 

exclusivo, pois a propriedade diz respeito, em princípio, apenas ao proprietário; ser 

perpétuo, já que não desaparece com a morte do proprietário, sendo transmitido a 

um sucessor, desta forma sua duração é ilimitada e imperecível. 

Assim, a partir das revoluções liberais europeias, com a garantia da 

propriedade privada sobre o território, consubstanciada em uma codificação 

especializada (Declarações Universais de Direitos Humanos), pode o Estado se 

justificar e autoconstruir investindo-se de um instrumento sempre mais poderoso: o 

Direito soberano – absoluto, exclusivo e perpétuo. 

É na emergência da modernidade que o discurso histórico foi diluído. A 

soberania passa a ter a função de subjugar e a lei, por sua vez, figura como 

expressão do triunfo de uns e, doutro lado, ruina de outros tantos. O direito soberano 

começa, a partir do estranhamento do ―outro‖ a possibilitar seu mecanismo soberano 

e biopolítico de ―fazer viver e deixar morrer‖ (FOUCAULT, 1999; 1989).  

O poder soberano estatal, orientado pelo capitalismo que o obriga a se 

adaptar para se manter, muda sua essência, torna-se politicamente relativo, 

dinâmico, microfísico e instável, gerando a crise do direito privado em sua 

                                                           
79

 Olhar a relação que une o sujeito a sua propriedade, dentro da tônica do sacrifício do interesse 
individual em prol do geral, consoante o disposto no ordenamento jurídico, acaba sendo inevitável. 

80
 Mythos é um dizer original, uma categoria que ―cria‖ a realidade.  
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fundamentação jurídica a partir da ideia original de que todos tem a posse coletiva 

de todos os bens. 

3.2 A funcionalização do direito de propriedade 

No decorrer do tempo, não foram poucos os ataques sofridos pela concepção 

liberal da propriedade, um dos mais radicais foi Proudhon, que, em sua tese, é 

categórico em defender que a propriedade é um roubo. A crítica ao direito de 

propriedade parte do proposto pela Revolução Francesa, que, para ele, não passa 

de uma mentira. Pois, se a premissa basilar do direito de propriedade é a igualdade, 

não meramente formal, consagrada pela Revolução, e, posto que essa não fez 

senão repetir o mesmo ―padrão‖ de governo anterior, apenas substituindo o rei pelo 

povo, tal movimento seria uma farsa:  

Ao tratar da igualdade a Revolução Francesa apenas institucionalizou 
a exclusão de privilégios do povo. A igualdade formal em nada melhora 
as condições dos mais carentes, ao contrário, fez supor que: o povo 
quis dispor de postos lucrativos para distribuir a amigos e bajuladores 
(PROUDHON, 1988, p. 34-35). 

 O direito de propriedade, da doutrina individualista liberal, que conduziu à 

noção ideal e absoluta, abstrata do direito de propriedade. Passa a ser cada vez 

mais questionada, como paradigma que não mais justifica a dominação do capital e 

a expropriação da vida humana. O direito universal de todos os tempos e Estados, 

―numa operação historicamente marcada‖ (CORTIANO Jr, 2002), deixa de fazer 

sentido. 

Leon Duguit, já em 1900 ano em que sua obra ―Fundamentos do Direito‖ foi 

editada pela primeira vez, a criticava como sendo metafísica e ―anticientífica‖, 

porque é da natureza do Direito ser um produto da evolução humana, um fenômeno 

social (DUGUIT, 2005). 

A idealização liberal, neste contexto, criou um alto grau de abstração que 

acabou por prejudicar, irremediavelmente, a efetividade da norma, pois faz surgir, 

em sua matriz conceitual fundamental (a soberania) um divórcio do Direito com a 

realidade social. Um hiato incompreensível para o leigo e ameaçador para um jurista 

pouco atento (FRANCISCO, 2006).   
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O Estado responsável pelo equilíbrio de direitos individuais, caracterizado por 

um ―papel negativo‖ da soberania absoluta e estática, foi poderosamente substituído 

por concepções dinâmicas e microfísicas do poder soberano. Agora obrigado a 

intervir e implementar a política social (como aconteceu no Estado social), em graus 

diferenciados.  

A ideologia da propriedade privada, de cunho individualista e absoluto, ainda 

que contrária às disposições da lei hoje vigente no Brasil, ainda se perpetua em 

nosso cotidiano e resguarda o poder de poucos, em detrimento de muitos.  

A propriedade, segundo Serpa Lopes, que seria o mais amplo direito de 

senhorio sobre uma coisa, apresentado como unidade de poderes exercidos, tende 

a ser fracionado e vergado por direitos de ordem coletiva e difusa, revolucionando a 

compreensão privatística disseminada, em especial quanto seus caracteres81. 

O trabalho quer manter um olhar crítico sobre o instituto da propriedade rural 

no Brasil, ainda que, incidentalmente passe a se ocupar de algumas das causas 

estruturais de nossa pobreza. Em pesquisas anteriores constatou-se, por exemplo, 

que em solo nacional 44 milhões de pessoas sobrevivem em condições precárias,  

com uma renda mensal inferior a meio salário mínimo82. De fato, a pobreza não é um 

fenômeno isolado, infelizmente, mas um mal conjuntural ou residual, talvez 

resultante do modo de produção adotado pela modernidade (reflexo da 

globalização), que como alerta Agamben (2002), por exemplo, não pode ser 

resolvido pela filantropia ou assistencialismo.  

Todavia, a Constituição Federal de 1988 apresenta em seus objetivos e nos 

fundamentos do Estado brasileiro, em especial, a erradicação das desigualdades 

sociais, da pobreza, a promoção da solidariedade e dignidade da pessoa, a 

construção de uma sociedade justa e livre. Percebe-se, portanto, que o problema 

não é de lacuna legal, mas de efetividade. Não basta questionar os velhos 

paradigmas jurídicos, estabelecidos nos séculos XVIII ou XIX e alterados no século 

XX, o que de fato espera-se é a efetividade de tais direitos.  
                                                           
81

 Os principais caracteres da propriedade seriam instituto dotado de poder: absoluto, exclusivo, 
perpétuo e elástico.  

82
 cf. ―Mensuração da desigualdade e da pobreza no Brasil‖, de Hoffman, Rodolfo – preliminar com 

base nos dados da PNAD de 1997. 
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E, como incomoda Gramsci ao dizer que o vínculo orgânico entre os 

desvalidos e os poderosos é, acima de tudo, assegurado pelos intelectuais, os quais 

garantem a manutenção da hegemonia: 

Aquilo que ao entendimento clássico pareceu a implantação de um 
patrimônio comum de valores, e que inspirou a ideia da nacionalidade 
e o princípio do estado nacional, é aqui entendido como uma técnica 
de domínio e, se quisermos, como uma mistificação das classes 
proletárias. 
[Sendo assim] a classe hegemônica não precisa defender pela força a 
sua posição, visto que as classes dominadas aceitam tais valores 
como seus, e por isso os defendem (MOREIRA, 2001, p. 253).  

 

O homem no século XXI ao reconhecer que as riquezas naturais, em especial 

a terra são finitas, ao contrário do que imaginavam os teóricos de séculos anteriores, 

tem que refrear seus deleites.  

Passar a questionar se os limites da população humana crescente e a 

descomunal força destrutiva do regime livre de acumulação capitalista podem 

sustentar-se na atualidade. As limitações hoje legalmente previstas são ícones da 

tentativa de harmonização do uso privado da propriedade imobiliária rural com os 

direitos da coletividade, em especial sob o crescente influxo de normas protetivas de 

interesses difusos83. 

  

5. Considerações Finais 

Ao desconstruir uma teoria do patrimônio imobiliário rural que se tornou 

clássica e pesquisar a natureza e as transformações de conteúdo econômico, que 

foi o objeto desse trabalho de pesquisa, pode-se concluir que o evoluir da 

propriedade imobiliária rural acompanha o próprio desenvolvimento da ação humana 

no mundo, que do individualismo liberal tende, na atualidade, a socialização 

―compulsória‖. 

A análise da expressão que corresponde às limitações impostas ao conteúdo 

absoluto do direito de propriedade, sobretudo da Revolução Francesa dão nova 
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 Especialmente do elenco das limitações administrativas como as de preservação do patrimônio 
histórico, da fauna, das florestas, das minas, do desenvolvimento urbano, da ordem militar, de cunho 
eleitoral dentre outras, para as presentes e futuras gerações. 
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feição ao direito atual, pois a partir do interesse público nasce um conceito 

―dinâmico‖ de propriedade em substituição ao conceito ―estático‖ anterior. 

A função socioambiental da propriedade acabou por eliminar dela o que nela 

havia de dispensável: a inviolabilidade do direito subjetivo absoluto característico do 

homem econômico.  

É perceptível que a o direito à propriedade é uma criação ideológica, criada a 

fim de garantir a concentração do poder, com o qual, conforme evidenciado, está 

diretamente com relacionado. A ideia de transcendência e imanência desse direito, 

apregoada pelo liberalismo, consiste em uma forma de manutenção e perpetuação 

dessa ideologia. 

Contudo este trabalho não almeja esgotar os estudos sobre o tema em 

questão, uma vez que ainda muitas perguntas de pesquisa ainda mereceriam ser 

realizadas, em futuros estudos: Será a propriedade, de fato, fundada na própria 

natureza do homem, e, portanto, direito necessário para alcance de seus fins 

próprios, quer individuais ou sociais? Será a propriedade imobiliária uma variante da 

força da sobrevivência? Ou do instinto? Ou, finalmente, de anseio próprio ou 

imposto pela vida em sociedade? Ou ainda, qual a relação entre os princípios 

econômicos do liberalismo ―puro‖ e os princípios constitucionais socioambientais?  
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RESUMO 
A cultura alimentar caiçara na abordagem epistemológica deste trabalho posiciona-se para 
fornecer uma reflexão para caminhar para novos horizontes pautados em uma visão 
sistêmica, dialética, critica e decolonialista, apresentando os desafios e oportunidades, uma 
vez que sabemos que os saberes e fazeres culinários são impactados permanentemente 
por influências externas.  Ao considerar os saberes culinários de uma realidade local, na 
Comunidade de Barrancos em Pontal do Paraná/PR-Brasil especificamente e suas práticas, 
assim como todo o patrimônio imaterial existente, procuramos proporcionar subsídios não só 
para políticas públicas, mas também a possibilidade de fomentar a organização de 
movimentos sociais em defesa da cultura local para que possamos enfrentar e resistir às 
dificuldades emergentes das próprias circunstâncias atuais e futuras.   
Palavras-chaves: cultura alimentar, saber fazer culinário, decolonialidade. 

 

1. Introdução 

As identidades locais estão em perigo, a cozinha aparece como um lugar de 

resistência, numa perspectiva patrimonial, as receitas culinárias devem ser 

transcritas de modo a permitir a sua realização, como ―guardiões de um patrimônio 

gastronômico‖, de maneira que seja ao mesmo tempo ―identificada e identificante‖ 

de um local (POULAIN, 2013; GIMENES, 2008). A relação entre a culinária local e a 

modernidade vai além de uma replicação de comidas caiçara, baiana, caipira, 

mineira, paraense ou de outras localidades do nosso território nacional, precisa ser 

defendida das pressões e da força do globaritarismo84 presente nas relações sociais 

e econômicas vigentes. A globalização amplia a diversidade alimentar, contudo por 

outro lado apenas se apresentam alimentos que são próprios da globalização. Este 

desafio imposto às comunidades apresentam algumas pistas para serem superados 

a partir da valorização das práticas múltiplas baseadas no lugar (ESCOBAR, 2005). 

                                                           
84

Termo cunhado por Milton Santos (2000), para expressar a emergência de novos totalitarismos que 
o permitiu pensar numa época de globalitarismo muito mais marcante de globalização. 
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A escolha da comunidade de Barrancos em Pontal do Paraná/Paraná/Brasil85 

para desenvolver a pesquisa foi motivada pelas suas peculiaridades, ela é composta 

por fortes relações de parentescos, um território que percebeu bem os processos de 

mudanças no decorrer dos anos, de isolamento geográfico para convívio de práticas 

urbanas principalmente após a abertura da Estrada do Mar (atual PR-407) na 

década de 20.  Com o processo de assalariamento e o avanço do consumo, criaram-

se empregos relacionados ao turismo, aos bens de consumo e a construção civil. 

Algumas dificuldades do passado são acomodadas em uma nova forma de viver: 

consumos alimentares, poder de compra, variação do rendimento familiar.  

Propomos uma reflexão sobre identidade e comida, apresentando as 

oportunidades e desafios a partir da vivência com a comunidade de pescadoras(es) 

considerando as questões escalares (global e local) e elaborações epistemológicas 

acerca do território, cultura e saberes locais para o desenvolvimento na abordagem 

dos saberes culinários caiçaras, em uma visão humanista e decolonialista.  

Percebe-se uma recente necessidade de realizar estudos sobre a 

alimentação local e orientação para uma alimentação saudável que valoriza a cultura 

alimentar de forma a considerar as particularidades do local e as influências que 

este local recebe do global e dos processos de colonização e colonialidade. 

Entendemos que não se pode pensar em globalização da mesma forma, por 

exemplo, que o americano e o alemão deslumbram, é preciso pensar como América 

Latina, porque ―temos outra experiência da globalização‖ (MIGNOLO, 2016). O olhar 

atento ao lugar busca não permitir o silenciamento dos saberes e experiências 

populares por parte da globalização (ESCOBAR, 2016). A colonialidade envolve 

diversas formas de relações subjetivas, não apenas relações sociais e econômicas 

de exploração ou dominação colonial, mas relações de poder subalternas que se 

apresentam de diversas formas no senso comum. A perspectiva decolonial (e não 

descolonial) vem como marca para diferenciar e na tentativa de romper com o 

pensamento exclusivamente baseado no eurocentrismo, de forma a fornecer novos 

                                                           
85

Este trabalho é fruto da pesquisa de mestrado intitulada Comida Caiçara: o saber fazer culinário da 
Comunidade de Barrancos de Pontal do Paraná/PR realizada entre os anos de 2015/2017 junto aos 
pescadores e pescadoras por ocasião do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Territorial Sustentável da Universidade Federal do Paraná. 
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horizontes para o pensamento e para a produção do conhecimento dos povos 

originários.  

Para Escobar (2014, 2016) vivemos em uma crise, o que exige uma profunda 

formulação epistemológica que rompe com a visão de um mundo único ou único 

universo.  Para pensarmos um pluriverso no qual a diversidade de mundo é infinita, 

ou seja, que o mundo se compõe com múltiplos mundos, múltiplas ontologias ou 

realidades que tem sido excluída da experiência eurocêntrica ou reduzidas. Assim, 

segundo o autor, a invisibilidade do pluriverso é um conceito central da 

epistemologia do Sul. A perspectiva que discutimos sobre cultura aborda a noção de 

cultura como diferença radical, que permite pensar em múltiplos mundos que 

considera as lógicas diversas, concepções e práticas dos territórios mantidos por 

comunidades e suas organizações étnico-territoriais, considerando as pessoas, os 

lugares e outros modelos de vida. 

A colonialidade está em todas as partes, existe um padrão colonial de poder 

que está nas relações e na comida. O fortalecimento e a mobilização da cultura 

alimentar, o resgate de padrões tradicionais na preparação de alimentos, dos 

ingredientes da terra, seus conhecimentos acumulados podem funcionar como 

potencializador na reconstrução da identidade coletiva, enraizamento e também a 

autoestima dos grupos e populações tradicionais e marginalizadas, a fim de 

estimular sua criatividade e espírito de cooperação, ampliando o tecido social pela 

coesão. A dinâmica capitalista de acumulação e reprodução tende a destruir as 

relações sociais sem considerar seus efeitos negativos, a proposta tende para uma 

visão sistêmica que contempla a multiplicidade e relações recíprocas tendo como 

base o capital social e cultural do lugar, assim como a necessidade de se promover 

a preservação da memória e das manifestações culturais deste lugares. 

As seções que seguem buscam expor as oportunidades e desafios da 

pesquisa acerca dos saberes locais e das culturas alimentares caiçara. Para tal, 

além da introdução, que se apresenta como uma reflexão sobre a importância da 

preservação da cultura alimentar como patrimônio cultural imaterial fruto dos saberes 

dos atores; na segunda parte, demonstramos a metodologia considerada na 

elaboração da pesquisa. A terceira parte, as oportunidades e desafios dos 

resultados da caracterização do espaço alimentar.  Por fim, a importância do papel 
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das políticas públicas de forma a proporcionar visibilidade e valorização deste 

patrimônio imaterial e cultural do território estudado, contribuindo o desenvolvimento 

local e do sujeito. 

 

2. Metodologia 

A abordagem da pesquisa foi qualitativa e descritiva. Os procedimentos 

metodológicos escolhidos para esta pesquisa foram: técnica snowball (conhecida 

também como ―bola de neve‖, foi utilizada para identificação dos atores chaves), 

caderno de campo, roteiro de entrevistas semiestruturadas, história oral e análise e 

interpretação.  

A comunidade de Barrancos é formada por volta de 50 famílias, sendo 15 

pescadores e 20 pescadoras. As pescadoras foram identificadas nos depoimentos 

pelas letras ―B‖ e ―M‖ (Barrancos/Mulher) e uma sequencia numérica e a idade. Os 

pescadores serão identificados nos depoimentos pelas letras ―B‖ e ―H‖ 

(Barrancos/Homem) e uma sequencia numérica e a idade.  

A coleta primária de dados ocorreu em 2016, através de entrevistas com 

roteiro semiestruturados que ―combina perguntas fechadas e abertas (MINAYO, 

2013). Com escuta sensível e observação participante, foi possível acessar a 

memória desses pescadores e pescadoras, por meio dos depoimentos coletados 

pela oralidade, reconstruindo assim, suas lembranças ou vivências tornando-as 

informações. Utilizamos a história oral temática como instrumento metodológico 

desta pesquisa, por se tratar de práticas da culinária caiçara e do saber fazer das 

pescadoras e pescadores, as transmissões das receitas geralmente não são de 

forma escrita, mas sim transmitidas de forma oral de uma pessoa para outra. Ao 

desenvolvermos as coletas das receitas pela oralidade dos pescadores e 

pescadoras por meio da pesquisa-ação, todo esse material, fruto de um trabalho 

coletivo retornou à comunidade em forma de um livreto de receitas produzido por 

eles para circulação na comunidade já que foi um trabalho coletivo de tradução 

cultural. 

 

3. Resultados de pesquisa 

3.1. O saber fazer do peixe seco: um elemento de identidade cultural 
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Em Barrancos, os pescadores e pescadoras usavam seus conhecimentos e 

experiências acerca da forma de colher, pescar e criar animais para sua própria 

administração da economia doméstica e para se alimentarem. Os alimentos eram 

provenientes da terra e do mar. Os pescadores faziam viagens de canoa a remo até 

Paranaguá para venderem seus peixes nos mercados e feiras, a venda dos peixes 

era pequena devido as grandes perdas no caminho devido à distância. Quando as 

estradas foram sendo construídas, os turistas e alguns comerciantes ou 

atravessadores foram se aproximando das comunidades pesqueiras (inclusive de 

Barrancos), o peixe fresco (peixe recém-pescado ou peixe verde como também era 

chamado) era vendido mais facilmente, após a chegada da luz eram guardados nas 

geladeiras/freezers ou armazenados no gelo. 

O peixe seco era preparado na comunidade pelos pescadores e pescadoras 

no cotidiano, sendo salgado primeiramente e depois colocado ao sol para secar, 

quando defumado era deixado sobre o fogo à lenha. O peixe seco era um produto 

para consumo das famílias dos pescadores que não tinham como conservar seus 

alimentos, contudo os excedentes dos peixes secos eram trocados por alguns 

produtos de uso mais restrito ou não produzidos na comunidade e para a venda para 

algumas mercearias de Paranaguá que compravam diretamente dos pescadores.   

No diagrama abaixo é possível verificar os processos que envolvem a 

elaboração do peixe seco e seus produtos: 

 

 

 FIGURA 2 - ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PEIXE SECO E SEUS PRODUTOS 
FONTE: MARTINS (2016) 
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A matéria prima para a salga é o peixe, podendo ser considerados para o 

processo diversos tipos deles, sendo os principais mencionados: a tainha, o robalo, 

a anchova, o cação, salteira, o pescado, a pescadinha (pode ser feito de outros 

peixes também). O processo de manipulação é simples, depois de pescado o peixe 

é preparado para ser seco, são desconsideradas algumas partes, tais como a 

cabeça e as vísceras. Portanto, depois de escalado (aberto pelo lombo) o peixe era 

salgado e deixado na salmoura por alguns dias, o sal penetrava no tecido do peixe 

de forma natural. A técnica de secagem pode ser feita diretamente ao sol ou 

defumado, preso em uma espécie de varal por dois a três dias. O tempo de 

secagem dependia muita das condições atmosféricas e do tamanho do peixe. 

Quando já seco era guardado em local não úmido e arejado.  

A arte de secar peixe era feita de uma forma artesanal e transmitida dentro da 

família de forma oral. Era muito preparada geralmente pelas mulheres, mas os 

homens também faziam o processo. Antigamente a secagem do peixe era feita para 

ser armazenado quando a pescado era em excesso (ou muito pequeno e pouco 

interessante para a venda), e principalmente para ser consumido em ―períodos que 

o mar não está para peixe‖ - quando o mar estava em rebojo (agitado).  

Os produtos da culinária caiçara provenientes da técnica de secar o peixe era 

muito presente na dieta alimentar dos pescadores e pescadoras, sendo reproduzido 

em forma de diversos pratos e comidas: o fanfão86, a cambira87, o peixe seco com 

banana, com abóbora, com cará e peixe seco ensopado.  Nos depoimentos, além 

das comidas preparadas com o peixe seco, depois da pesca e de um dia de trabalho 

no mar, antes mesmo da refeição (do jantar), o peixe seco era consumido ainda na 

forma ―crua e salgada‖.  Atualmente o peixe seco é a iguaria praticamente 

adormecida apesar de muito presente nos relatos. Alguns pescadores e pescadoras 

da comunidade de Barrancos ainda o fazem para consumo próprio 

A experiência cotidiana é, sobretudo a expressão de um universo habitual que 

se manifesta também pela cultura alimentar. A superação da condição colonial e 

                                                           
86

Prato elaborado com peixe seco desfiado com molho de cebola e tomate. 
87

A cambira era uma espécie de varal feito de cipó muito utilizado na região. O peixe seco era 
pendurado neste varal durante o processo inicial de salga, a forma de preparação do prato deu nome 
à comida cambira. 
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subalterna impõe um entendimento e reconhecimento de nossas práticas e hábitos 

ancestrais a partir de uma atenção real de nossa localidade, o que requer o desafio 

de uma postura crítica perante os modelos de desenvolvimento impostos pela 

dominação hegemônica do capital. Como aponta Acosta (2016) a América latina 

contribuiu com importantes leituras e teorias acerca do desenvolvimento, no entanto, 

por mais que tenham ocorrido questionamentos e críticas, elas não conseguiram 

transformar-se em ferramenta superadora do status quo.   Para o autor, o Bem Viver, 

é um caminho possível, pois não produz visões excludentes ou dogmáticas, mas 

amplia-se o diálogo, é um conceito plural ao incorporar outras formas provenientes 

de diversas regiões do planeta de modo de enfrentamento a perspectiva 

colonizadora de poder. 

Este saber fazer do peixe seco é um elemento de identidade cultural, existe 

uma relação desta comida com a cultura alimentar e de pertencimento para os 

caiçaras desta comunidade pesqueira. No entanto, verificamos que as ações da 

prefeitura estão enfatizam a cambira sem valorizar ou reconhecer as práticas dos 

pescadores e pescadoras que elegem na realidade o peixe seco como um elemento 

de sua identidade cultural. 

 

3.2. Saberes locais caiçara: desafios e oportunidades 

Observamos uma mudança significativa na vida das/os pesacoras(es), como 

o destaque de uma pescadora que “o dinheiro dava para a coisa e agora ganha mais 

e gasta mais” (BM2, 85 anos), não se tinha gastos com despesas relacionadas com 

comida tal qual é hoje na total dependência de mercados e hortifrúti.  Observou-se 

que a relação com o alimento esta sendo transformada para uma relação sem um 

vínculo, ou seja, o produto passa a ser consumido ―sem identidade‖, como 

―anônimo―, ―sem alma‖ e sem qualidade simbólica, pois sai de um local industrial não 

identificado e chega nas cozinhas sem significado. 

De homem-natureza transfigurando para homem-supermercado sem 

nenhuma interferência da cultura regional própria, são novas relações sociais 

próprias da vida urbana, portanto esse grupo deixa a cultura alimentar anterior para 

interiorizar uma cultura alimentar mais urbana. Além desse distanciamento homem e 

natureza, há também outro desafio, que é a necessidade da renda monetária para o 
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consumo dos alimentos, sendo que a menos de 40 anos a alimentação se dava em 

outras bases como discutido anteriormente (ocorria uma alimentação sem tanta 

preocupação em ter renda monetária para aquisição e utilizava-se mais os recursos 

naturais e locais).  

Será que a modificação da cultura alimentar caiçara está relacionada somente 

com a energia elétrica ou acesso a outros tipos de alimentos que não tinham 

antigamente? A própria valorização do que é próprio do cotidiano se compromete 

com a imagem do ideal ressaltada nas prateleiras dos supermercados, nas 

propagandas de televisão? Os alimentos tal como são apresentados em 

supermercados, as facilidades de preparação de comidas tal como impostos por 

uma cultura em massa divulgada amplamente nos canais de televisão, são fatores 

que desafiam os modos de fazer tradicionais. Os avanços urbanos e de 

industrialização estão diretamente ligados a mudanças no padrão alimentar. Os 

alimentos saiam da mata, da terra e do mar para a mesa dos pescadores e 

pescadoras que plantavam uma série de alimentos que tornavam seu cardápio 

diversificado em nutrientes. Para que tivessem segurança alimentar, ou seja, para 

que tivessem comida na mesa para a sobrevivência familiar, eram necessárias horas 

de labuta, de energia dispensada. 

Percebe-se também uma mudança nos hábitos das famílias, nem todos os 

membros da família gostam de peixe atualmente: 

Eu gosto muito de peixe, meus filhos já não são muito, nem meu 
marido é muito peixe. Fez peixe um dia, pode esquecer dois, três 
dias, quatros dias faço outra coisa (BM6, 59 anos).   
 
Os filhos não comem mais o que a gente comia. O meu filho sim. A 
minha filha hoje em dia peixe é muito raro quando eles querem 
comer peixe. (BM1, 58 anos). 

 

A participação e a interferência dos integrantes da família na preparação e 

nas escolhas que irão fazer parte da refeição atualmente passaram a ser mais 

individualizadas, conforme um determinado gosto de um membro ou outro da 

família. “O alimento vinha do mar” (BM5, 40 anos), anteriormente o peixe fazia parte 

do cardápio, bem como frutas e legumes da época, conforme a estação.  A 

tendência por um desaparecimento maior do peixe no cardápio no cotidiano e a 
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busca por refeições mais simplificadas apareceu também ―a noite geralmente como 

lanche, uma salsicha [...]‖ (BM5, 40 anos). O processo de escolarização ocorrido 

recentemente nos países em desenvolvimento mostra-se eurocêntricos e muitas 

vezes mercantilizados, desta forma, ocorre o desafio para as famílias e para o poder 

local gerar espaços de sensibilização, diálogos e interação entre os jovens da 

comunidade para que a cultura alimentar seja mantida - tal como aponta Escobar 

(2005) ao focar na defesa do lugar, a relação do espaço com identidade e cultura, ou 

seja, o lugar a partir do local rompendo o colonialismo cultural tão enraizado nos 

hábitos de consumo modernos. 

Outro exemplo, um hábito inserido à cultura alimentar caiçara foi o aumento 

do consumo de carne vermelha, que antes era raro ou excepcional (pouco existente 

ou apenas em ocasiões especiais), a alimentação baseava-se mais em peixe e 

mandioca, ou galinha do quintal.  A dieta caiçara era baseada no consumo de 

alimentos frescos e naturais, tendo como base o consumo de legumes e verduras, 

frutas da época e muito peixe, combinando técnicas culinárias ancestrais e 

alimentos produzidos dentro do território.  A cultura alimentar caiçara é composta por 

uma dieta que contempla a relação homem-natureza, uma alimentação de qualidade 

e sem o consumo de alimentos processados ou industrializados, ou alimentos com 

açúcar e ricos em gordura.  

Desta perspectiva, o ato de comer também envolve uma relação social, como 

se reverte em partilhas que os indivíduos podem ter no coletivo, uma relação ―eu e o 

outro‖ construindo saberes e fazeres em aprendizagem e memória. O ato de 

cozinhar em casa, como era desenvolvido pelos caiçaras, tendo como base as 

verduras, frutas, legumes e peixe, oportunizava durante as refeições várias 

conversas, como brincadeiras, que abriam espaço para o lúdico, a convivialidade, 

gerando vínculos e a alegria à mesa, que hoje são elementos considerados 

importantes para uma melhor qualidade de vida, tal como o relato sobre a 

brincadeira das crianças com o milho (curicuri) ―comia e brincava‖ (BM1, 58 anos). 

Todas essas práticas geravam um ambiente saudável para o desenvolvimento das 

pessoas dessa localidade, é um desafio manter as condições necessárias para que 

elas possam continuar existindo.  
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Diante desse contexto, questiona-se: Quais são consequências desta 

alteração no convívio familiar caiçara de Barrancos? Será que a partir do momento 

que não se esta tão junto, que não sento a mesa com os outros integrantes da 

família, falo no celular enquanto como, não ingiro dos mesmos alimentos que os 

demais membros; as relações de ensino-aprendizagem oral também se 

comprometem? Será que os jovens sabem fazer o peixe seco ou querem aprender a 

fazer?  O saber que era transmitido oralmente dentro do ambiente doméstico fruto 

da convivialidade dos membros da comunidade, as formas e os saberes tradicionais 

caminham tendenciosamente a serem substituídos por alimentos apenas 

provenientes da industrialização e pela introdução de novos equipamentos 

culinários.  Tanto os jovens e os mais velhos não fazem mais a farinha de mandioca, 

os bijus e outras receitas não apenas por não plantarem mais a mandioca como 

antigamente, mas por acharem muito trabalhoso executar uma receita como essa.  

Outro desafio encontrado foi perceber a falta de registro dessas receitas, ou 

seja, uma não preocupação quanto a sistematização e socialização dessa saber 

culinário geracional desenvolvido em centenas de anos. Na comunidade, os mais 

velhos não possuíam livros de receitas, informaram que os mais jovens (suas filhas 

ou netas) possuem acesso aos livros e cadernos de receitas escritos por outras 

regiões, como também assistem programas de televisão e procuram na internet 

novidades - ao invés das receitas serem somente transmitidas de forma oral por via 

familiar. A pessoa que cozinhava já se encontrava na rotina culinária, estava inserida 

neste espaço e aprendia a cozinhar não por livros, mas de ver e de fazer nas 

práticas cotidianas da família. Essa falta de registro e esses fatores externos como 

programas de televisão e internet podem promover uma homogeneização de 

práticas.  

Os resultados aqui encontrados demonstram a situação abordada também 

por Santos (2014) ao discutir a metamorfose do espaço habitado ao criticar a 

industrialização que nutre a sociedade por meio de uma anarquia mercantil ao 

analisar paisagem, espaço e configuração territorial. Em Barrancos, apesar das 

rotinas de trabalho na roça terem se alterado e novas praticas foram inseridas no 

cotidiano (como já falamos) a cultura alimentar caiçara deve se constituir como um 

verdadeiro patrimônio cultural, políticas públicas que possibilitem planos de 
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salvaguarda terão que ser colocados em prática. Pois, quando se aborda a 

alimentação saudável, é necessário refletir sobre a questão imposta pelo processo 

de globalização bem como implementar ações na localidade (MARTINS, TOZETTI, 

FERREIRA, 2016). 

Neste sentido é uma oportunidade, a valorização dos saberes locais caiçaras 

sendo necessária uma política com abordagem sistêmica sobre a cultura local, para 

que possa ser desenvolvida nos espaços de educação, pelas secretarias de 

desenvolvimento e pela educação não formal (tais como associações de bairro) no 

município de Pontal do Paraná/PR. Por tanto é preciso se perguntar: esse saber 

fazer do peixe seco é um saber realmente reconhecido e valorizado pelo poder 

local? Trata-se de um desafio, as ações do município de Pontal do Paraná se 

colocam como um indicador de fragilidade nos vínculos entre a promoção do que se 

pretende legitimar como prato típico e sua reprodução no cotidiano e nos 

restaurantes (sua ênfase dependerá mais que simples ações de marketing), o típico 

que se apresenta nos planos de incentivo são voltados para o turismo gastronômico 

e mercantil, contudo sem considerar a sua história e seu modo de fazer, correndo o 

risco ―que os próprios consumidores locais já não a reconheçam como autentica‖ 

(DORIA, 2014, p.166).  Ao mesmo tempo em que o caiçara reconhece o peixe seco 

como próprio e fruto de sua cultura alimentar ancestral, o caiçara precisa ter a 

chance de escolha para continuarem optando pelo peixe seco. A falta de liberdade 

de escolha está condicionando para um novo ritmo, deve-se remover as privações e 

ampliar as possibilidades de escolhas se desejamos um desenvolvimento justo. A 

descaracterização significa a perda do território e isso é uma ameaça e um grande 

desafio.  

Por este motivo apresenta-se também como uma grande oportunidade de 

promover políticas publicas para valorização do local e uma agenda de salvaguarda 

do patrimônio cultural imaterial da culinária regional e dos saberes e fazeres 

caiçaras relacionados ao peixe seco (cambira, fanfão, peixe seco com banana). O 

peixe seco se apresenta como elemento importante da cultura alimentar caiçara, o 

saber fazer do peixe seco, por sua ancestralidade e de suas peculiaridades, sendo 

compreendido como um elemento de identidade, símbolo de um passado que se 

deseja preservar, proteger, valorizar e promover possui, portanto, potencialidade 
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para sua inscrição no Livro de Saberes do IPHAN. Pois, as ―técnicas Caiçaras‖ de 

cocção (de cozimento, de cozinhar), de manipulação de alimentos e a regionalidade 

caiçara cheias de sabor devem ser difundidas e divulgadas. Valorizam-se muito as 

técnicas de cocção francesas, italianas, tailandesas e demais internacionais sendo 

que no nosso país temos técnicas provenientes da terra resultante da nossa 

miscigenação, próprios da nossa cultura.  Como podemos potencializar esse poder 

fazer? Essas identidades locais estão em perigo, a cozinha deve ser um lugar de 

resistência, levantar questões sobre patrimônio cultural imaterial pode ser entendido 

como um instrumento de resistência.   

As ações do Estado precisam reconhecer os direitos das comunidades 

caiçaras com promoção de políticas públicas diferenciadas para estes atores. Um 

estado proativo na economia de modo a propor soluções que aproveitem os 

recursos naturais existentes para produzir o que é interessante para uma população 

local. O Estado não somente como gerador de serviços sociais, mas também como 

agente do fortalecimento e da proteção das capacidades humanas dos indivíduos, 

de forma a valorizar a cultura local e reconhecer o seu patrimônio.  Como 

oportunidade, uma nova política como condição indispensável do desenvolvimento 

sustentável ressalta que o Estado deve promover ações que visem criar capital 

social, na promoção da cultura popular e na abertura de canais para sua expressão 

para gerações futuras. O capital social e a cultura são componentes bases destas 

interações, as pessoas (famílias, grupos e movimentos sociais) são o capital social e 

a cultura por essência, seu apoio é relevante para propiciar círculos virtuosos tendo 

em vista o desenvolvimento. Políticas patrimoniais são fundamentais para o 

reconhecimento da cultura e dos saberes locais, contudo esse processo de 

reconhecimento e valorização do patrimônio cultural imaterial, dos saberes locais, só 

é possível com a participação das próprias comunidades tradicionais.  

Muitos costumes, práticas e hábitos das comunidades tradicionais, não 

somente do litoral do Paraná, como também em todo nosso território nacional ainda 

não foram catalogadas ou registradas. A superação da condição colonial e 

subalterna impõe um entendimento e reconhecimento de nossas práticas e hábitos 

ancestrais a partir de uma atenção real de nossa localidade, o que requer o desafio 
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de uma postura crítica perante os modelos de desenvolvimento impostos pela 

dominação hegemônica do capital.   

 Por fim, quanto aos desafios e possibilidades da preservação dos saberes 

culinários caiçaras neste território, Pecquer (2005) discute frente às evoluções da 

economia internacional e nacional, o desenvolvimento territorial com a constituição 

de uma identidade produtiva enraizada em um espaço. O desenvolvimento territorial 

designa o processo mobilizador para que os atores elaborem uma adaptação aos 

limites externos seguindo em direção a uma identidade, ou seja, urge a organização 

social caiçara como oportunidade para o desenvolvimento de um meio de vida 

sustentável.    

 

4. Considerações finais 

Os saberes locais precisam de visibilidade e valorização diariamente se 

desejamos construir outra economia ou outro modelo de desenvolvimento, a partir 

de nossas realidades (com um olhar decolonialista), no qual o ser humano possa de 

fato ser o centro. É preciso ficar atento ao afastamento do homem de suas 

experiências cotidianas que ocorrem com a chegada das técnicas e do processo de 

modernidade.  

Por fim, ao considerar os saberes culinários de uma realidade local e suas 

práticas, assim como todo o patrimônio imaterial existente, procuramos proporcionar 

subsídios não só para políticas públicas, mas também a possibilidade de fomentar a 

organização de movimentos sociais e ações de valorização da cultura local nos 

espaços de educação, pelas secretarias de desenvolvimento e pela educação não 

formal (tais como associações de bairro) no município de Pontal do Paraná/PR em 

defesa da cultura caiçara. 

O peixe seco se apresenta como elemento importante da cultura alimentar 

caiçara, o saber fazer do peixe seco, por sua ancestralidade e de suas 

peculiaridades, sendo compreendido como um elemento de identidade, símbolo de 

um passado que se deseja preservar, proteger, valorizar e promover. 

As mudanças dos hábitos alimentares mostram-se como um alerta as novas 

formas de ingresso e de reprodução do mercado global, os avanços urbanos estão 

ligados a alterações no padrão alimentar. A superação da condição colonial e 
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subalterna impõe um entendimento e reconhecimento de nossas práticas e hábitos 

ancestrais a partir de uma atenção real de nossa localidade, o que requer o desafio 

de uma postura crítica perante os modelos de desenvolvimento impostos. Desta 

forma, considera-se que a sustentabilidade do desenvolvimento impõe questionar as 

ações da globalização, da colonialidade acerca da construção da cultura alimentar e 

busca apoiar maneiras novas e distintas de vida (inteligência territorial) onde a 

diversidade cultural, a interculturalidade e a valorização da natureza e do ser 

humano sejam de fato reais. 
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RESUMO 
Com a expansão das áreas urbanas de forma inadequada, tem-se gerado grandes 
problemas para o meio ambiente, o que deixa evidente a falta de uma política quanto ao 
planejamento da utilização dos recursos naturais, o qual tem gerado a sua utilização 
irracional com algumas perdas irreversíveis, induzindo a importantes implicações 
econômicas devido à degradação ambiental. Objetiva-se nesta pesquisa analisar os 
condicionantes antrópicos relacionados aos eventos de enchentes e inundações na sub-
bacia hidrográfica do riacho do Angelim a partir do uso e cobertura do solo. Para alcance 
dos resultados foram necessários diversos procedimentos, a saber: levantamento 
bibliográfico e cartográfico, construção de mapas, análise espacial, realização de trabalhos 
de campo e análise da situação da área com relação aos fenômenos de enchente e 
inundação. Conclui-se elencando os condicionantes antrópicos intensificadores dos eventos 
estudados. 

 
 

ABSTRACT 
With the expansion of urban areas inadequately, there have been major problems for the 
environment, which makes clear the lack of a planning policy for the use of natural 
resources, which has generated their irrational use with some irreversible losses, leading to 
important implications due to degradation. The objective of this research was to analyze the 
anthropic conditions related to flood and flood events in the sub-basin of the Angelim stream, 
based on soil use and cover. In order to reach the results, several procedures were 
necessary: bibliographical and cartographic survey, mapping, spatial analysis, fieldwork and 
analysis of the area situation in relation to flood and flood phenomena. It concludes by listing 
the intensifying anthropogenic conditioning factors of the events studied. 

 

1. Introdução 

Com o desenvolvimento urbano acelerado a partir da segunda metade do 

século XX e com o aumento da concentração da população em espaço reduzido, 

gerou-se grande competição pelos mesmos recursos naturais (solo e água), 

destruindo parte da biodiversidade natural. Através da urbanização tem-se uma 
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grande mudança na paisagem natural. A paisagem alterada é um espaço produzido, 

as diferentes formas de ocupação refletem o momento histórico, econômico e social. 

Ao ocupar de forma desordenada ou irregular, o ser humano altera a paisagem e 

distorce sua forma natural. 

 Segundo Coates (1976) apud Jorge (2011), no ambiente urbano o ser 

humano é o criador da paisagem (landscape), ou da paisagem da cidade 

(cityscape), pois este, ao ocupar e criar ambientes artificiais distorce uma parte ou 

grande parte das áreas urbanas. Para Bertrand (1972), a paisagem é uma certa 

porção do espaço, resultante da combinação dinâmica e instável de elementos 

físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, 

fazem dela um conjunto único, indissociável e em constante evolução. 

Como consequência da alteração da paisagem o ser humano coloca em risco 

a própria sociedade, pois estas alterações resultam em consequências que afetam 

diretamente o ambiente urbano. Para Bertrand e Bertrand (2007), cada paisagem 

corresponde um sistema de representação que considera a natureza dos locais, os 

projetos dos atores e o desenrolar dos tempos cíclico e linear. 

O crescimento urbano brasileiro tem sido concentrado em Regiões 

Metropolitanas, na capital dos estados e cidades pólos regionais, contribuindo 

significativamente para o aumento das enchentes e inundações através da 

ocupação inadequada do solo. O crescimento rápido e desordenado é o responsável 

pelas transformações ambientais, descaracterizando, muitas vezes, o meio físico 

original, antes de haver a ocupação humana. Esta ocupação antrópica leva a 

grandes alterações na paisagem, o que resulta na problemática ambiental.  

A cidade é o local onde se manifestam os mais diversos problemas 

ambientais, que são provocados pela interferência da sociedade no equilíbrio 

dinâmico da natureza. Com todas estas mudanças no espaço urbano as enchentes 

e inundações estão entre as ameaças naturais que mais causam danos humanos e 

materiais.  

Conforme Brandão (2001), o ambiente urbano é um sistema altamente inter-

relacionado, em que tanto os elementos que são obras das atividades humanas 

como os elementos naturais são parte do sistema de relações, e os resultados bons 

ou ruins, são frutos da combinação dos dois. Os efeitos negativos do crescimento 
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descontrolado das cidades têm transformado grandes aglomerados urbanos em 

epicentros de degradação ambiental em proporções planetárias (SCARLATO E 

PONTIN, 1999).  

Os problemas ambientais no Brasil estão relacionados a falta de 

conscientização da população e a ausência de uma política quanto ao planejamento 

da utilização dos recursos naturais, o qual tem gerado a sua utilização irracional com 

algumas perdas irreversíveis, induzindo a importantes implicações econômicas 

devido à degradação ambiental. Consta na lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 que 

institui a Política Nacional de Meio Ambiente, artigo 3, inciso II, o seguinte conceito 

alusivo ao termo degradação ambiental: ―degradação da qualidade ambiental, a 

alteração adversa das características do meio ambiente‖ (BRASIL, 1981).  

Entre os diversos impasses sociais e problemas ambientais encontrados nos 

ambientes urbanos podemos dar ênfase na degradação dos recursos hídricos, além 

da concentração populacional em locais ambientalmente inadequados, como 

vertentes com declives acentuados e em fundos de vale. A bacia hidrográfica 

urbana, no ponto de vista geomorfológico, é a mais afetada, o que resulta em um 

agravamento das enchentes e inundações, levando em consideração a ocupação 

antrópica desordenada, a pressão populacional nos cursos d‘agua e a poluição em 

massa dos mesmos. 

O termo bacia hidrográfica refere-se a uma compartimentação geográfica 

natural delimitada por divisores de água. Este compartimento é drenado 

superficialmente por um curso d‘água principal e seus afluentes (SILVA, 1995). Os 

conceitos de bacia e sub-bacia se relacionam a ordens hierárquicas dentro de uma 

determinada malha hídrica (FERNANDES & SILVA, 1994). Cada bacia hidrográfica 

se interliga com outra de ordem hierárquica superior, constituindo, em relação à 

última, uma sub-bacia. Portanto, os termos bacia e sub-bacia hidrográficas são 

relativos. Partindo deste pressuposto optou-se neste trabalho utilizar o termo sub-

bacia para definir e delimitar a área total de estudo. 

Christofoletti (1980) define bacia de drenagem como área drenada por um 

determinado rio ou por um sistema fluvial. Conforme Guerra (2011) as bacias 

hidrográficas urbanas são marcadas pela diminuição do tempo de concentração de 
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suas águas e pelo aumento dos picos de cheia, quando comparadas as condições 

anteriores a urbanização. 

Segundo Almeida e Carvalho (2010), é no espaço da bacia hidrográfica que 

se torna possível o entendimento mais amplo da inter-relação e da dinâmica dos 

componentes ambientais – relevo, solo, clima, vegetação e recursos hídricos.  Com 

a urbanização, a cobertura da bacia é alterada para pavimentos impermeáveis, o 

que produz maior escoamento superficial, gerando as enchentes e inundações. Os 

problemas urbanos que mais tem atingido a população brasileira nos últimos anos 

estão associados a ações como a retirada da vegetação nativa, ocupação das 

margens de rios e de encostas, conforme Silva (2012). 

Enchentes e Inundações são fenômenos naturais que ocorrem no mundo 

inteiro, e estão diretamente ligados aos cursos d‘água, quando recebe uma 

quantidade de água muito superior ao seu leito ou nível natural, comumente 

relacionados a chuvas fortes e rápidas ou de longa duração, por sua vez resultando 

em transbordamento ou em súbita elevação de seu nível normal.  

As enchentes são definidas pela elevação do nível d‘água no canal de 

drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém, 

sem extravasar, já a inundação representa o transbordamento das águas de um 

curso d‘água, atingindo a planície de inundação ou área de várzea (TOMINAGA, 

2003). 

Guerra e Guerra (2003, p. 29), também abordam a inundação como um 

processo periódico, no qual sua principal repercussão é a invasão das águas do rio 

em um terreno alagadiço, e que, ―... em certo período podem se transformar em uma 

área seca‖. 

As enchentes são descritas como resultado de um longo processo de 

modificações e desestabilização da natureza por forças humanas, fato que vem 

acompanhado do crescimento demográfico rápido e da falta de planejamento urbano 

na maioria das cidades.  

Os rios e canais transbordam de seus leitos (enchentes e inundações) pelo 

menos uma vez a cada dois anos, de forma natural. Quando há interferência 

humana através da ocupação desordenada esses fenômenos acontecem 

sazonalmente, ocorrendo sempre no período chuvoso. 
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Diante do exposto objetiva-se analisar os condicionantes antrópicos 

relacionados aos eventos de enchentes e inundações na sub-bacia hidrográfica do 

riacho do Angelim.  

A área objeto de estudo encontra-se na Ilha do Maranhão, no município de 

São Luís, no médio curso da bacia hidrográfica do rio Anil, denominada sub-bacia 

hidrográfica do Riacho do Angelim com uma área de 4,33 km² (Figura 1).  

 

Figura 1. Localização do riacho do Angelim 

 

Fonte: Própria pesquisa, 2017. 

 

2. Metodologia 

Para que o objetivo proposto neste trabalho fosse alcançado, foram seguidas 

as seguintes etapas para o desenvolvimento desta pesquisa: levantamento 

bibliográfico e cartográfico, toda base cartográfica foi organizada através do sistema 

de coordenadas geográficas, utilizando-se o Datum Sirgas 2000. Foram utilizadas 

cartas topográficas da DSG/ME-MINTER, folhas 14,15,23 e 24 referentes a área de 

estudo, na escala de 1:10.000. Todo o trabalho de mapeamento foi realizado no 

software Arcgis for Desktop Advanced, versão 10.2, licença EFL999703439; análise 
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de dados extraído do mapa de uso e ocupação; organização do ambiente de 

trabalho; e a realização de trabalhos de campo, durante a pesquisa em questão 

foram realizados 6 trabalhos de campo, que ocorreram do dia 02 de fevereiro até o 

dia 11 de novembro de 2017. Neste trabalho, observou-se e descreveu-se a 

situação da área com ocorrência dos fenômenos de enchente e inundação, 

considerando todos os fatores transformadores da paisagem e intensificadores dos 

eventos em questão. 

 

3. Resultados e Discussão 

Devido ao grande processo de intensa ocupação/urbanização no município, 

na bacia do rio Anil que se relaciona com a sub-bacia em estudo, vem sofrendo forte 

pressão populacional, tendo suas margens ocupadas de forma desordenada; na 

área da sub-bacia do riacho do Angelim parte do canal foi retificado para a 

construção da Av. Jeronimo de Albuquerque.  

Neste sentido, destaca-se a importância de mostrar os tipos de uso que estão 

na sub-bacia do riacho do Angelim, levando em conta todo o processo de ocupação 

da bacia hidrográfica do rio Anil, e do município de São Luís. As cores foram usadas 

conforme o IBGE (2013). 

Foi identificado 4 categorias, sendo elas: área urbanizada, solo exposto, 

vegetação e água. (Mapa 8). Na área de estudo a classe que mais se destacou foi a 

área urbanizada, que corresponde a 40,43% da área real. Em segundo tem-se uma 

significativa área de vegetação com 31, 17% da área real, por fim o solo exposto 

mostra-se com uma área relativamente menor com 28,40% (Tabela 1 e Figura 2). 
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Tabela 1 – Uso e cobertura do solo 

Área 

Classes Valor Absoluto 

(km²) 

Valor Relativo (%) 

Vegetação 

Secundária 

1,35 31,17 

Solo Exposto 1,23 28,40 

Área Urbana 1,75 40,43 

Total 4,33 100 

Fonte: Santana, 2017. 

As áreas urbanizadas são aquelas que apresentam maior intensidade de 

habitações, onde predominam as residências com padronização nas construções, 

advindas de financiamento oficial ou particular, e áreas de residências sólidas. Na 

área objeto de estudo têm-se os seguintes bairros nesta categoria: Bequimão, 

Angelim, Cruzeiro do Anil, Pão de Açúcar, Cohab Anil I, Cohama (Vila 7 de 

Setembro e Residencial Pinheiros) e Turu. 

A partir do mapa de uso e cobertura do solo e das análises no software 

ArcGis foi possível perceber que mais de 40,43% da área do Riacho do Angelim 

encontra-se urbanizada, ou seja toda esta área encontra-se impermeabilizada por 

asfaltamento, residências de alvenaria, apartamentos (condomínios) e prédios que 

são materiais que aumentam a impermeabilização do solo e dificultam a infiltração 

da água, aumentando o escoamento superficial, o que contribui significativamente 

para os eventos de enchentes e inundações (Figura 2). 
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Figura 2. Uso e Cobertura do Solo 

 

Fonte: Própria pesquisa, 2017. 

 

A vegetação secundária mista representa a cobertura vegetal oriunda da 

devastação da floresta, por processos que vão desde o arrasamento da área até a 

retirada das árvores com valor econômico. Na área de estudo em questão, esta 

categoria corresponde de forma mais evidente na interseção dos bairros do Pão de 

Açúcar, Bequimão e Angelim, em certos momentos confundindo-se com a categoria 

solo exposto no mapa. A categoria de solo exposto é relacionada como as áreas 

sem edificações. Em muitos casos são áreas de loteamento, que ainda não 

apresentam habitações. 

 Estas áreas têm se tornado um problema, pois algumas áreas com solo 

exposto estão sendo utilizadas pela população como depósito de resíduos sólidos e 

materiais tecnogênicos, e algumas dessas localidades estão próximas a canais 

fluviais. Estas áreas correspondentes à cor amarela no mapa 10 é a classe com 

menor área, e encontram-se bem distribuídas por quase todo o mapa, o que 

representa uma expansão desta categoria. Para fins de análise foi identificada uma 

área que se encontra no na av. Tarquínio Lopes, no bairro do Angelim, nesta 
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localidade anualmente os moradores são atingidos pelos eventos em questão, uma 

vez que é uma população considerada de baixa renda. 

Nas áreas com ocorrências dos fenômenos estudados foi identificado que há 

residências construídas a menos de um metro do canal fluvial (Figura 3a); no 

período que não há chuvas, o canal fica coberto de gramíneas (Figura 3b); os 

moradores construíram suas moradias dentro do canal fluvial (Figura 3c); 

lançamento de efluentes domésticos in natura no canal como mostra a seta na figura 

3d e existe áreas com deposição de resíduos sólidos na borda do canal, onde se 

inicia a planície de inundação (Figura 3e). As Figuras 3a e 3e foram feitas após o 

episódio de chuvas, com curta duração e grande intensidade, fator este que em 

detrimento da impermeabilização do solo aumenta o escoamento superficial e 

agrava os eventos de enchentes e inundações. (Figura 3) 

 

Figura 3. Área com ocorrência de enchentes e inundações 

 

Fonte: Santana, 2017. 

 

Destaca-se que as enchentes e inundações ocorrem de maneira natural, 

levando em conta todos os condicionantes naturais (a forma do relevo; as 

características da rede de drenagem da bacia hidrográfica; a intensidade, a 

quantidade, a distribuição e a frequência das chuvas; as características do solo e o 

3a 

3b 

3c 
3d 

3e 
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teor de umidade; e a presença ou ausência de cobertura vegetal). E podem ser 

intensificadas através de condicionantes antrópicos, de forma que atinge a 

população residente no entorno da drenagem da bacia hidrográfica. 

 

4. Considerações Finais 

 

As enchentes e inundações são eventos que ocorrem de forma sazonal e 

periódica, ou seja, são fenômenos naturais; no entanto podem ser intensificadas 

pela ação humana. Nas áreas urbanas tais fenômenos são intensificados por 

condicionantes antrópicos. Identificou-se na área de estudo os seguintes 

condicionantes: o uso e a ocupação irregular de planícies e margens do canal fluvial; 

disposição irregular de resíduos sólidos nas proximidades dos cursos d‘água; 

alterações nas características da rede de drenagem, a impermeabilização e o 

intenso processo de erosão do solo e de assoreamento dos canais fluviais. Diante 

do exposto, destaca-se que a população residente na área de estudo encontra-se 

em áreas de risco e de ocupação inadequada, isso resulta do desconhecimento da 

população sobre as resoluções a cerca dos recursos hídricos, e pelo não 

cumprimento dos órgãos competentes da fiscalização dessas áreas antes que 

fossem ocupadas. 
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RESUMO 
A hidrogeomorfologia pode ser considerada como a união entre a Hidrologia e a Geomorfologia. O 
presente artigo aborda de forma preliminar os fenômenos hidrogeomorfológicos relacionados com a 
ocorrência de alagamentos, enchentes e inundações no médio curso da bacia hidrográfica do Anil 
São Luís-Maranhão. O objetivo da pesquisa foi de diagnosticar os fenômenos hidrogeomorfológicos 
ocorrentes no médio curso da bacia hidrográfica do Anil. Nesse sentido, apresenta-se uma revisão 
teórica sobre os conceitos de hidrogeomorfologia, alagamento, enchentes e inundações, sobre a 
problemática de áreas urbanas e o contexto geográfico da área para entender os fenômenos 
supracitados. Adotaram-se os procedimentos técnico-operacionais alicerçados em Minayo (2000) 
sendo a pesquisa descritiva, quanto aos objetivos quantitativa, e para o alcance do objetivo, foram 
executados os seguintes procedimentos: levantamento bibliográfico e cartográfico, organização do 
ambiente de trabalho, mapeamento das áreas atingidas por fenômenos hidrogeomorfológicos. Com 
base nos trabalhos de campo e as entrevistas foram identificados 18 (dezoito) pontos em que famílias 
são atingidas por fenômenos hidrogeomorfológicos como enchentes e inundações nos últimos anos 
na área de estudo. Conclui-se que a ocorrência dos fenômenos aqui estudados está diretamente 
relacionada as alterações antrópicas existentes na área em questão e que apesar dos eventos 
hidrogeomorfológicos aconteceram naturalmente, no médio curso da bacia hidrográfica do Anil a ação 
humana tem sido o agente deflagrador dos mesmos.  
 
Palavras chave: Alagamento, Enchentes e Inundações; Hidrogeomorfologia; Médio curso do Anil. 

 
ABSTRACT 
The hidrogeomorfologia can be considered as the Union between the Hydrology and geomorphology. 
This article discusses preliminarily the hidrogeomorfológicos phenomena related to the occurrence of 
floods, floods and floods in the middle course of the watershed Indigo São Luís-Maranhão. The 
objective of the research was to diagnose the hidrogeomorfológicos phenomena occurring in the 
middle course of the river basin of Indigo. In this sense, it presents a theoretical review on the 
concepts of hidrogeomorfologia, flooding, floods and floods, about the problems of urban areas and 
the geographical context of the area to understand the phenomena mentioned above. The adopted 
technical-operational procedures grounded in Minayo (2000) being the descriptive research, as 
quantitative objectives, and to achieve the goal, the following procedures were performed: 
bibliographic survey and map, organization of the work environment, mapping of areas affected by 
hidrogeomorfológicos phenomena. Based on field work and the interviews were identified 18 
(eighteen) points where families are struck by hidrogeomorfológicos phenomena like floods and floods 
in recent years in the study area. It is concluded that the occurrence of phenomena studied here is 
directly related anthropogenic changes in the area in question and that in spite of the 
hidrogeomorfológicos events happened naturally, the middle course of the river basin of the Indigo 
human action has been the agent initiates. 
 
Key words: Flooding, flash floods and Floods; Hidrogeomorfologia; Middle course of the Indigo. 
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1. Introdução 
 

A hidrogeomorfologia é uma ciência que pode ser adequado para tratar do 

mapeamento de área de riscos e para redução de desastres hidrológicos 

(alagamento, enchentes e inundações entres outros). 

Sobre este assunto Goudie afirma, 

―A hidrogeomorfologia designa a interação entre a hidrologia e 
geomorfologia de Geomorfologia Hidrológica, ou seja, um ramo da 
geomorfologia. Este autor comenta que a dinâmica das áreas superficiais é 
o principal elo de interação com a hidrologia e que recentemente pesquisas 
conjuntas entre a geomorfologia e águas subterrâneas e/ou hidrogeologia 
tem sido desenvolvidas‖ (GOUDIE 2004 apud GOERL, KOBIYAMA, e 
SANTOS 2012).  
 

Para Sidle e Onda (2004), a hidrogeomorfologia, como o próprio nome indica, 

inclui as inter-relações entre diversos processos hidrológicos e geomorfológicos e 

pode ser definida como uma ciência interdisciplinar que se concentra na ligação e 

interação de processos hidrológicos com as formas da paisagem ou materiais 

terrestres e, ainda, a interação de processos geomorfológicos com as águas 

superficiais ou subsuperficiais em diferentes escalas espaciais e temporais.  

Segundo Goerl, Kobiyama, e Santos (2012), Scheidegger foi o primeiro a 

definir, em 1973, hidrogeomorfologia como sendo o estudo das formas causadas 

pela ação das águas, sendo que, por esta definição, quase toda a geomorfologia 

pode ser enquadrada como tal, pois a água é o principal agente modelador da 

paisagem.  

As ocorrências de problemas urbanos estão relacionados, dentre vários 

fatores, à diminuição e/ou perda da qualidade de vida das populações que residem 

nas áreas urbanas e às modificações nos sistemas ambientais, podendo ocorrer 

desastres. O tema desastres está crescentemente presente no cotidiano das 

pessoas, residindo ou não em áreas de risco e apesar do termo ser mais 

comumente associado a terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, ciclones e 

furacões, os desastres podem ocorrer naturalmente ou induzidos pelo homem, como 

os fenômenos de enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas.  

As inundações são ocasionadas por meio da dinâmica natural dos cursos de 

água, e são capazes de provocar alguns dos principais desastres que acontecem 

frequentemente em diversas cidades no mundo. As inundações urbanas são um 
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desafio sério, principalmente aqueles localizados em planícies de inundações, que 

são áreas em crescente ocupação urbana, cujas condições de educação, renda e 

moradia são precárias. Estas são um fenômeno global que provocam devastação 

generalizada, prejuízos econômicos e perda de vidas humanas. Várias cidades 

tiveram seu desenvolvimento às margens de rios, e o crescimento irregular delas, 

principalmente em áreas de planície de inundação, contribuíram para que os 

eventos citados aumentassem os riscos e danos. Tais problemas continuam 

ocorrendo nos tempo atuais. Diversos pesquisadores têm se debruçado neste tema 

como Minayo (2000), UN-ISDR (2002), Goudie (2004), Sidle e Onda (2004), Ramos 

(2005), Santos (2007, 2010) e Carvalho et al (2007), Carvalho et al. (2007), 

Marcelino (2008), Julião et al. (2009), Oliveira (2010), Tominaga, et al, (2011), 

Scheidegger (1973) apud Goerl, Kobiyama, e Santos (2012), Castro (2013) e 

Hansumann (2013).  

O médio curso da bacia hidrográfica do Anil é uma área de intensa ocupação 

com grandes modificações do curso natural dos canais, trazendo prejuízo para a 

própria população, que é acometida com os fenômenos hidrogeomorfológicos de 

alagamentos, enchentes e inundações.  

 

2. Metodologia  
 

Esta pesquisa utiliza o método empírico88, sendo descritiva quanto aos 

objetivos e quantitativos quanto à relação sujeito/pesquisador/sujeito, alicerçada em 

Minayo (2000). A partir do objetivo adotado para este trabalho, foram realizados 

alguns procedimentos técnicos-operacionais como levantamento bibliográfico e 

cartográfico, trabalhos de campo, entrevistas e elaboração de mapas dos 

fenômenos hidrogeomorfológicos ocorrentes na área de estudo. 

Sobre o levantamento bibliográfico consultou-se trabalhos produzidos e 

publicados sobre fenômenos hidrogeomorfológicos como alagamentos, enchentes e 

inundações no Brasil, no Maranhão e na área de estudo. Realizaram-se seis 

trabalhos de campo na área de estudo com dezoito entrevistas, sendo estas 

realizadas com as pessoas afetadas e os líderes comunitários. Após esses 

procedimentos elaborou-se o mapa de localização das áreas com os fenômenos 

                                                           
1
Conforme Fernandes et al.(2001) e Savage et al., (2004), apud Tominaga (2009). 
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hidrogeomorfológicos de alagamentos, enchentes e inundações no médio curso da 

bacia hidrográfica do Anil. 

 

3. Fundamentação Teórica 
 

O conceito de enchentes e inundações é amplo e abordado de diferentes 

maneiras por um grande número de pesquisadores. Após uma revisão das 

abordagens bibliográficas sobre os conceitos de enchentes e inundações podemos 

apresentar segundo os autores os devidos termos. 

Okunishi (1991, 1994) definiu-a a hidrogeomorfologia como sendo o estudo 

entre as interações dos processos hidrológicos e geomorfológicos, mais 

especificamente a interação entre os sistemas fluviais e de vertente. Propôs ainda 

uma escala temporal entre os processos hidrogeomorfológicos, geomorfológicos e 

geológicos. 

Debarry (2004) define a hidrogeomorfologia como sendo o estudo dos 

impactos dos processos hidrológicos sobre a superfície. 

De acordo com Marcelino (2008), desastres naturais podem ser definidos 

como o resultado do impacto de fenômenos naturais extremos ou intensos sobre um 

sistema social, causando sérios danos e prejuízos que excede a capacidade da 

comunidade ou da sociedade atingida em conviver com o impacto. Em São Luís do 

Maranhão, percebe-se que as bacias hidrográficas estão sendo alteradas pelo 

processo inserção de casas, pontes, estradas, condomínios etc. 

Segundo Santos (2010), a terminologia ―Alagamento‖ é empregada para 

determinar os procedimentos resultantes ou não dos impasses dos ambientes 

fluviais que tem por objetivo provocar o acúmulo momentâneo de águas em um 

dado sistema de drenagem devido ao baixo coeficiente de escoamento superficial. 

 Santos (2010) afirma também que os problemas de alagamentos que tanto 

se fazem presente na sociedade estão localizadas em espaços urbanas e rurais, e 

acontecem devido ao processos hidrometeorológico ou hidrológico, além disso esse 

fenômeno está associado ao processo de chuvas rápidas e intensas que podem ter 

duração relativa. Contudo, esse processo hidrológico é alterado devido a 

participação do homem na modificação do meio ambiente, através de procedimentos 
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como: a impermeabilização do solo, e as retificações nos leitos dos rios e 

consequentemente as alterações nas bacias hidrográficas urbanas. 

Segundo Hansumann (2013) alagamentos são produzidos a partir de eventos 

de precipitação mais intensos, dando destaque para os problemas no tráfego, às 

moradias e ao comércio. Trazendo-se também a propagação de doenças resultantes 

do contato direto da população com água infectada, dando destaque para as 

doenças leptospirose, a febre tifoide, hepatite, etc. Já Castro (2013) afirma os 

alagamentos são contínuos nas cidades mal planejadas ou quando ampliam-se 

explosivamente, dessa forma dificultando a realização de obras de drenagem e de 

esgotamento de águas pluviais. 

Segundo UN-ISDR (2002), as inundações e enchentes são problemas 

geoambientais derivados de fenômenos ou perigos naturais de caráter 

hidrometeorológico ou hidrológico, ou seja, aqueles de natureza atmosférica, 

hidrológica ou oceanográfica. 

Ramos (2005) define que todas as cheias provocam inundações, mas nem 

todas as inundações são devido às cheias. As cheias são fenômenos hidrológicos 

extremos devidos à dinâmica fluvial, isto é, existe uma cheia sempre que o rio 

transborda em relação ao seu leito ordinário. O transbordo origina, por sua vez, a 

inundação dos terrenos ribeirinhos. 

Conforme o Ministério das Cidades/IPT (2007), a Inundação representa o 

transbordamento das águas de um curso d‘água, atingindo a planície de inundação 

ou área de várzea, no entanto, as enchentes ou cheias são definidas pela elevação 

do nível d‘água no canal de drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota 

máxima do canal, porém, sem extravasar. 

Santos (2007) e Carvalho et al. (2007), definem a enchente como um 

processo natural que ocorre nos cursos de água. Consiste na elevação temporária 

do nível d‘água em um canal de drenagem (rio, córrego, riacho, arroio, ribeirão), 

devido ao aumento da vazão ou descarga. 

Para Carvalho et al. (2007), as enchentes e inundações são processos 

naturais de natureza hidrometeorológico que ocorrem deflagrados por chuvas 

rápidas e fortes, chuvas intensas de longa duração, degelo nas montanhas e outros 

eventos tais como furacões e tornados.  
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 O autor supramencionado afirma que estes fenômenos podem ser 

intensificados pelas alterações ambientais e intervenções urbanas produzidas pelo 

ser humano, como a impermeabilização do solo, retificação dos cursos d‘água e 

redução no escoamento dos canais devido a obras e assoreamentos. 

Para Julião et al. (2009), inundação é um fenômeno hidrológico extremo, de 

frequência variável, natural ou induzido pela ação humana, que consiste na 

submersão de terrenos usualmente emersos. Os fenômenos que englobam as 

cheias referem-se à subida do lençol freático acima da superfície topográfica e à 

sobrecarga do sistema de drenagem artificial dos aglomerados urbanos. 

Para Oliveira (2010), inundação está associada ao extravasamento das águas 

do leito menor de um corpo hídrico para a planície de inundação, e leito maior, em 

virtude do excesso de água não drenada pela falta de capacidade fluvial. 

Enchentes e inundações são fenômenos naturais que ocorrem no mundo 

inteiro, especialmente nos cursos d‘água, quando recebem uma quantidade de água 

muito superior ao seu leito ou nível natural, comumente relacionados a chuvas fortes 

e rápidas ou de longa duração, por sua vez resultando em transbordamento ou em 

súbita elevação de seu nível normal. 

Cheia (ou enchente) são elevações do nível de um curso d‘água (ou de um 

corpo d‘água qualquer) geralmente decorrente de um aumento de vazão. 

Normalmente as cheias dos cursos d‘água ocorrem periodicamente durante a época 

das chuvas; há, no entanto, cheias que podem ser causadas, por exemplo, pela 

liberação de água em uma barragem a montante (ANA89, 2012).  

As cheias repentinas são cheias súbitas e de curta duração com uma vazão 

máxima consideravelmente alta segundo dados da ANA (2012). Nem toda enchente 

pode ser chamada de inundação. A acumulação de água proveniente de drenagens, 

em zonas que normalmente não se encontram submersas, também é chamada de 

inundação (ANA, 2012). 

Inundação é a submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de 

água em zonas que normalmente não se encontram submersas. O transbordamento 

ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas na bacia 

hidrográfica, conforme o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (2013). 

                                                           
 2 
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Em São Luís do Maranhão, percebe-se que as bacias hidrográficas estão 

sendo alteradas pelo processo inserção de casas, pontes, estradas, condomínios 

etc.  

 

4. Resultados e Discussões  

 

A bacia hidrográfica do Anil está localizada no município de São Luís, situada 

na porção oeste da Ilha do Maranhão. A partir dos procedimentos adotados 

observou-se que a área de estudo destaca-se como a maior ocupação urbana em 

detrimento do alto curso por estar no centro urbano da capital. O mesmo apresenta 

características consolidada com ocupação irregular predominantemente habitada, 

principalmente próxima à margem do rio Anil. Esta apresenta em seu curso médio e 

baixo, um leito margeado por vegetação de mangues e por um grande número de 

palafitas de baixo padrão. 

Toda área é marcada por impermeabilização do solo em virtude do uso e 

ocupação urbana nos bairros Alemanha, Angelim, Anil, Aurora, Barreto, Bequimão, 

Cruzeiro do Anil, Ipase, Ivar Saldanha, Jordoa, Matança, Anil, Santa Cruz e Vila 

Palmeira, sendo estas áreas visitadas durante os trabalhos de campo. O médio 

curso da bacia hidrográfica do Anil apresenta características consolidadas com 

ocupação irregular predominante, principalmente próximo às margens do rio Anil. 

Observou-se também que a dinâmica dos cursos fluviais foi alterada em 

virtude da pressão e da ocupação urbana, em que parcelas significativas da 

população ocupam as planícies de inundação áreas que deveriam ser protegidas 

legalmente, entretanto essas áreas são acarretadas por problemas ambientais 

relacionados às enchentes e inundações. 

Um dos pontos que apresentam o maior número de afetados são os bairros 

Ivar Saldanha, Jordoa e Barreto. Em segundo ponto os bairros Anil e Matança. A 

vegetação possui característica secundária. Há grande deposição de resíduos 

sólidos nos canais, que contribuem para intensificar os fenômenos de enchente e 

inundação nos períodos chuvosos.  

Durante os trabalhos de campo foram identificados 18 (dezoito) pontos em 

que famílias são atingidas por enchentes e inundações nos últimos anos. Cerca de 

580 famílias são atingidas durante as cheias; foi possível identificar e mapear as 
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áreas em que famílias são acometidas por enchentes e inundações ultimamente, 

nos bairros Alemanha, Angelim, Aurora, Anil, Barreto, Bequimão, Cruzeiro do Anil, 

Ipase, Ivar Saldanha, Jordoa, Matança, Rio Anil, Santa Cruz e Vila Palmeira, são 

predominantemente urbanos, com uso residencial e comercial, devido a ocupação o 

rio está descaracterizado. 

Alguns moradores relataram durante entrevistas que estão cientes dos riscos, 

mas alegam não terem alternativa de outro lugar para moradia e aguardam medidas 

a serem tomadas pelo poder público. Algumas residências no bairro Matança 

possuem calçadas altas e algumas casas foram abandonadas devido às cheias. 

Observaram-se casas construídas sobre o canal e na planície de inundação com 

esgotos sendo lançados ―in natura‖. As residências e demais instalações urbanas 

construídas próximas ao canal estão em área de risco, vulneráveis aos fenômenos 

de enchentes e inundações.  

 No bairro Ivar Saldanha e Barreto, a situação é bem crítica; existe um projeto 

não concluído de retificação do canal, que vem acarretando sérios problemas para 

os moradores da área com inundações. Segundo alguns moradores entrevistados 

no bairro aproximadamente 300 famílias são atingidas todos os anos pelas 

enchentes e inundações, sendo esta problemática conhecida pelas autoridades, no 

bairro que tem mais de 20 anos. Os próprios moradores realizam intervenções para 

tentar minimizar os danos com o aumento das cheias 

O canal encontra-se totalmente descaracterizado com uma grande 

quantidade de resíduos sólidos. Na comunidade do bairro Anil que existe 

aproximadamente a cerca de 12 anos, 180 famílias vivem em péssimas condições 

de moradia nas áreas marginais do rio e há frequentes inundações nos períodos 

chuvosos. As mais fortes inundações ocorreram no ano de 2007 em que todas as 

residências foram atingidas. 

Com base nos trabalhos de campo realizados foi possível identificar e 

elaborar os mapas com os pontos de enchentes e inundações e mapear as áreas 

atingidas, a parte do Buffer fui possível percebe que as ocorrências estão dentro dos 

limites de 30 e 100 metros como mostra a figura 1, 2 e 3. 
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Figura 1: Ponto de enchentes e inundações no bairro Barreto, A - B:Rua bom Jesus antes da 
chuva; C - D:Durante a inundação no dia 11 de julho de 2017. 

Fonte: Própria pesquisa, 2017. 
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Figura 2: E - F: Ponto de enchentes e inundações no bairro Vila Palmeira, rua São 
Raimundo no dia 14 de março 2018. 

Fonte: Própria pesquisa, 2018. 
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5. Considerações Finais 
 

Neste trabalho foram identificados pontos que apresentam fenômenos de 

inundações e todos eles foram confirmados e comprovados através de fotografia e 

estudados. A partir da literatura especializada e de trabalhos de campo, 

diagnosticou-se que os bairros Alemanha, Anil, Barreto, Ipase, Ivar Saldanha, 

Jordoa, Matança, Rio Anil, Santa Cruz e Vila Palmeira apresentam forte 

impermeabilização do solo em virtude do uso e cobertura.  

A problemática da ocupação humana na área urbana próxima dos cursos 

d‘água está intensificando o potencial de degradação desta área em virtude da 

pressão demográfica, dos processos decorrentes do uso e cobertura do solo e das 

consequentes alterações ambientais geradas. 

Até o presente momento defende-se que muitas pessoas da área de estudo 

são afetadas pelos eventos em questão e têm-se danos patrimoniais, 

Figura 3: Mapa dos pontos de enchentes e inundações no médio curso da  
bacia hidrográfica do Anil 

Fonte: Própria pesquisa, 2017. 
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correspondentes à perda de móveis domésticos devido à elevação da água no 

interior das residências no período chuvoso, e imateriais, como os de ordem 

psicológica. Durante a pesquisa e através das entrevistas realizadas, pode-se 

identificar um número significativo de afetados. 
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RESUMO 
A erosão dos solos em áreas urbanas tem sido cada vez mais acelerada devido à falta de 
planejamento adequado para uso, ocupação e conservação destas áreas, seja através da 
retirada da vegetação, ocupação de encostas, realização de obras de infraestrutura, entre 
outros fatores, ocasionando assim diversos tipos de riscos e problemas ambientais. Sob 
esta perspectiva, objetivou-se com este trabalho analisar os processos erosivos em duas 
voçorocas localizadas na área urbana da bacia hidrográfica do rio Anil. Para alcançar este 
objetivo, considerou-se avaliar a Erodibilidade dos solos das áreas afetadas como indicativo 
do potencial ou o grau de facilidade com que um determinado solo pode ser erodido e os 
riscos associados. Por meio dos levantamentos realizados em campo, alicerçados por 
literaturas especializadas e análises de laboratório, foi possível verificar as características 
físicas dos solos através dos parâmetros de densidade do solo, densidade de partículas e 
porosidade total que são importantes indicadores de compactação, uso e manejo.  Os 
resultados demonstram que as diferentes feições erosivas na área de estudo relacionam-se 
com o movimento generalizado da encosta no entorno do processo erosivo. Conclui-se que 
os impactos e os riscos ambientais gerados têm influência direta do uso e manejo do solo 
além dos aspectos relacionados à suscetibilidade natural das áreas supracitadas. 
 
ABSTRACT 
 
Soil erosion in urban areas has been increasingly accelerated due to the lack of adequate 
planning for use, occupation and conservation of these areas, either through the removal of 
vegetation, occupation of slopes, construction of infrastructure works, among other factors, 
causing different types of risks and environmental problems. From this perspective, this work 
aimed to analyze the erosive processes in two gullies located in the urban area of the Anil 
river basin. To reach this objective, it was considered to evaluate the Erodibility of the soils of 
the affected areas as indicative of the potential or the degree of ease with which a certain soil 
can be eroded and the associated risks. Through field surveys, based on specialized 
literature and laboratory analysis, it was possible to verify the physical characteristics of the 
soils through the parameters of soil density, particle density and total porosity that are 
important indicators of compaction, use and management. The results demonstrate that the 
different erosive features in the study area are related to the generalized movement of the 
slope surrounding the erosive process. It is concluded that the environmental impacts and 
risks generated have a direct influence on the use and management of the soil in addition to 
the aspects related to the natural susceptibility of the aforementioned areas. 
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1. Introdução  

O crescimento urbano acelerado nos últimos tempos contribui de forma 

significativa para o agravamento dos impactos ambientais principalmente nos 

espaços urbanos. No que se refere à compreensão destes aspectos da relação 

homem-meio e da aplicabilidade de abordagens sobre os riscos, Souza; Zanella 

(2009, p.8) afirmam que: 

Os riscos ambientais têm sido abordados segundo um ponto de vista 
objetivo, empregando-se os métodos e as técnicas típicos das 
ciências naturais. Porém, diante de tantas perguntas sem respostas, 
tornou-se inevitável a adoção de abordagens alternativas, que 
pudessem auxiliar a compreensão da controversa relação entre o 
homem e os riscos. Tal relação não se estabelece simplesmente a 
partir de aspectos objetivos, mas, ao contrário, é profundamente 
influenciada por questões subjetivas. Portanto, sem que se 
compreenda a percepção que temos dos riscos, é pouco provável 
que possamos chegar a conclusões razoáveis e, mais ainda, a 
interferir nessa relação. 

 

No caso da bacia hidrográfica do rio Anil área objeto de estudo, verificam-se 

muitos aspectos acerca do processo de urbanização: processos de aterro mecânico, 

ocupações indevidas, remoção da cobertura vegetal, com consequente exposição 

dos solos e intensivos processos de intemperismo que se alternam ao longo do ciclo 

anual (MACEDO, 2003). 

A bacia hidrográfica do Anil está localizada no quadrante noroeste da Ilha do 

Maranhão, sendo que o rio Anil possui aproximadamente 13,8 km de extensão e 

está totalmente inserido nos limites da capital São Luís (Figura 1). A bacia 

hidrográfica em estudo é composta por uma área de aproximadamente 4.120,39 ha 

destaca-se por intensa ocupação e urbanização, apresentando no médio e baixo 

curso um grande número de palafitas. 
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Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do rio Anil, Ilha do Maranhão 

 
Fonte: Própria pesquisa, 2017. 

 

Na porção nordeste do centro urbano da capital, o curso do rio Anil apresenta-

se mais sinuoso, intercalado por pequenos riachos intermitentes. Possui influência 

marinha de 3,5 km e os efeitos dos fluxos de maré são marcantes em quase todo 

seu curso, deságua entre o Cais da Sagração na Avenida Beira Mar, na Praia 

Grande e a Ponta do São Francisco, formando um ângulo agudo alcançando, junto 

com o rio Bacanga, a baía de São Marcos (MACEDO, 2003). 

Com este trabalho, objetivou-se analisar os processos erosivos em duas 

voçorocas denominadas - Sítio Santa Eulália e Castelão, localizadas no baixo e 

médio curso da bacia hidrográfica do rio Anil respectivamente. Para alcançar este 

objetivo considerou-se avaliar a Erodibilidade dos solos das áreas afetadas e os 

riscos associados. 

―A Erodibilidade indica o potencial ou o grau de facilidade com que um 

determinado solo pode ser erodido, é uma característica intrínseca do solo. Solos 

mais arenosos, em geral, são mais facilmente erodidos que os solos argilosos [...]‖ 

(SANTORO, 2009, p.60). 

A resistência que o solo exerce a ação erosiva da água está determinada por 

diversas de suas características ou propriedades físicas e químicas, e pela natureza 

e quantidade do seu revestimento vegetal. 
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Desse modo, a análise de algumas propriedades do solo se tornam 

significativas na medida de sua importância como fator controlador do processo 

erosivo. 

Os fatores controladores são aqueles que determinam as variações 
nas taxas de erosão (erosividade da chuva, propriedades do solo, 
cobertura vegetal e características das encostas). É por causa da 
interação desses fatores que certas áreas erodem mais do que 
outras. A intervenção do homem pode alterar esses fatores e, 
consequentemente, apressar ou retardar os processos erosivos 
(GUERRA, 2015, p.150-151).  
 

Ainda segundo Santoro (2009), a ação humana interfere na dinâmica natural 

do sistema ambiental, normalmente acelerando a velocidade de mudança da 

condição natural. A degradação acelerada das terras é indicativa de uso e manejo 

mal conduzido que comprometem a sua manutenção, bem como o seu potencial 

para usos futuros. A erosão acelerada do solo provoca a perda de materiais, 

desorganizando sua estrutura e levando a degradação deste importante recurso 

natural. 

2. Metodologia e Materiais 

As análises das propriedades físicas dos solos coletados nas áreas 

degradadas envolveram a determinação da densidade do solo, densidade de 

partículas e porosidade total que são importantes para a caracterização física da 

estrutura do solo, além de serem indicadores de compactação, uso e manejo. 

Para alcançar o objetivo da pesquisa, foram realizados os procedimentos 

metodológicos adaptados de acordo com o Manual de Análise de Solo da 

EMBRAPA (2011), e os trabalhos de campo basearam-se nas Técnicas de 

Pedologia de Oliveira (2011). As análises das amostras coletadas em campo foram 

realizadas no Laboratório de Geociências do Curso de Geografia da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA). 

O método usual para determinação da densidade envolve a obtenção de uma 

amostra de volume conhecido por meio de anéis volumétricos inseridos no solo com 

o uso de equipamento apropriado. A massa da amostra é obtida por pesagem em 

balança analítica após remoção da umidade em estufa a 105°C até peso constante. 
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Esse método, denominado ―Método do anel volumétrico‖, é o mais usado em 

trabalhos de avaliação da densidade de solo (EMBRAPA, 2011).  

Diante do exposto, a determinação da densidade do solo foi realizada através 

da amostra indeformada. O procedimento utilizado consistiu em dispor a amostra em 

lata de alumínio, de peso conhecido e anotado. As amostras foram, então, levadas à 

estufa por 24 horas, a uma temperatura de 105° C. 

Dividindo-se o valor do peso das amostras secas a 105° pelo volume do anel 

do coletor que é de 100 cm³ obtém-se o valor da densidade do solo em (g/cm³): 

 

Ds = a/b 

Onde: Ds – densidade do solo (g/cm3);  

a – massa da amostra seca a 105°C (g);  

b – volume do anel ou cilindro (cm3). 

 

A densidade de partículas de um solo pode variar de acordo com seu 

conteúdo de umidade, seus valores variam em média, entre os limites 2,3 e 2,9 

g/cm3. Assim, o resultado obtido representa a média ponderada da densidade de 

partículas de todos os seus componentes minerais e orgânicos. 

A análise da densidade de partículas foi realizada com 20g de amostra de 

solo, álcool etílico absoluto e balão volumétrico com capacidade para 50 ml (Figura 

2). 

 

Figura 2. Materiais utilizados para análise de Densidade de Partículas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria pesquisa, 2017. 
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Ao término do procedimento, dividiu-se o peso da amostra seca pelo respectivo 

valor de álcool gasto, indicado na bureta, obtendo-se o valor da densidade de 

partículas em (g/cm³):  

V = 50 – L (50 ml de álcool)  

Onde: L – Soma da leitura do nível do álcool utilizado na bureta 

 

Dp = 20/V  

Onde: Dp – densidade de partículas (g/cm3) 

           20 g de TSFE  (TSFE – Terra Seca Fina em Estufa)  

            v – Volume de álcool gasto. 

 

Através dos valores da densidade do solo e da densidade de partículas foi 

possível determinar os valores de porosidade das amostras de solo:  

Porosidade Total (%) = 100 (a-b) / a 

Onde: a – densidade de partícula;  

           b – densidade do solo. 

 

3. Resultados da Pesquisa 

A análise de densidade do solo se faz importante por se tratar de um 

parâmetro de caracterização física da estrutura do solo, além de ser um indicador de 

compactação, uso e manejo. Afeta diretamente a infiltração e retenção de água, o 

desenvolvimento de raízes e de trocas gasosas. 

A densidade de solo é uma das características importantes na 
avaliação dos solos. Essa característica está associada à estrutura, à 
densidade de partícula e à porosidade do solo, podendo ser usada 
como uma indicadora de processos de degradação da estrutura do 
solo, que pode mudar em função do uso e do manejo do solo. A 
medição da densidade de solo é usada, por exemplo, para a 
conversão da umidade determinada em base gravimétrica para a 
umidade em base volumétrica, utilizada nos cálculos de 
disponibilidade de água para as plantas e determinação da 
necessidade de irrigação. A determinação da compactação do solo 
também pode ser avaliada via densidade de solo (VIANA, 2008, p. 
1). 

A densidade mais útil às aplicações práticas é a do solo, porque inclui o 

espaço poroso, ou seja, aquele que corresponde à massa de solo seco por volume. 
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A densidade do solo baseia-se no volume ao natural (tal como o horizonte do solo se 

encontra na natureza); portanto, leva em conta os poros. Sendo assim, e ao 

contrário da densidade de partículas, a densidade do solo pode variar em um 

mesmo horizonte de determinado solo porque depende da sua estrutura e da 

compactação.  

A densidade de partículas corresponde à massa por unidade de volume de 

uma amostra de solo seco ou, melhor, à média da densidade de todas as partículas 

do solo, sem considerar os espaços porosos. Ao contrário da densidade do solo, a 

densidade de partículas independe da estrutura ou da compactação do solo, pois é 

função unicamente do tipo de partículas sólidas do solo. 

A porosidade refere-se ao espaço, entre e dentro dos agregados, ocupado 

pelo ar ou pela água do solo. Um horizonte mineral do solo com boa porosidade terá 

cerca de 50% de seu volume ocupado pelos poros. O volume total de poros é o 

somatório de todos os tamanhos: grandes, médios e pequenos, incluindo até os 

pequeníssimos capilares. 

Na prática raras vezes se encontram solos de textura grosseira com 

porosidade total inferior a 30% ou solos de textura fina com volume total de poros 

superior a 60%. Somente solos ricos em matéria orgânica apresentam porosidade 

entre 60 e 80% (KIEHL, 1979). 

No presente estudo, verificou-se uma variação nos percentuais de porosidade 

total das 14 amostras indeformadas analisadas. Os menores valores de porosidade 

coincidem com as que apresentaram maior densidade do solo (Tabelas I e II), 

portanto, ao apresentarem um volume de vazios inferior consequentemente estão 

mais compactadas em relação às outras amostras. 

 

Tabela I - Parâmetros de Erodibilidade dos solos da Voçoroca Sítio Santa Eulália 

Amostras 
 

Densidade do Solo 
(g/cm3) 

Densidade de 
Partículas (g/cm3) 

Porosidade Total 
(%) 

1 1,49 2,70 44 

2 1,60 2,81 43 

3 1,64 2,81 41 

4 1,58 2,70 41 

5 1,94 2,59 25 

6 1,86 2,50 25 
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7 1,66 2,56 35 
Fonte: Própria pesquisa, 2017. 

 

Tabela II - Parâmetros de Erodibilidade dos solos da Voçoroca Castelão 

Amostras 
 

Densidade do Solo 
(g/cm3) 

Densidade de 
Partículas (g/cm3) 

Porosidade Total 
(%) 

1 1,48 2,56 42 

2 1,82 2,53 28 

3 1,50 2,70 44 

4 1,57 2,50 37 

5 1,63 2,85 42 

6 1,42 2,59 45 

7 1,80 2,56 29 
Fonte: Própria pesquisa, 2017. 

 

As pesquisas em campo também permitiram a identificação de subprocessos 

erosivos (Figuras 3 e 4) que estão associadas aos principais mecanismos atuantes 

na formação e na evolução de ravinas e voçorocas.   

Ravinas e voçorocas podem ser consideradas incisões que resultam 
da tendência de sistemas naturais a atingir um estado de equilíbrio 
entre energia disponível e eficiência do sistema em dissipar energia. 
[...] No caso dos solos, tanto a mudança na quantidade de energia 
disponível (intensidade e frequência de precipitações, teor de 
umidade dos solos, etc.) quanto à alteração das características do 
sistema (uso do solo, cobertura vegetal, grau de estruturação, etc.) 
podem levar a uma situação de desequilíbrio entre energia disponível 
e capacidade de dissipação de energia (OLIVEIRA, 2014, p. 58). 

 

 

Figura 3. Presença de pedestais (demoiselles) indicando a ocorrência de 

salpicamento intercalado com remoção de partículas pelo escoamento superficial. 

 

 

Fonte: Própria pesquisa, 2017. 
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Respeitando os conceitos mais largamente difundidos e aceitos na 

comunidade acadêmica nacional, Oliveira (2014) utiliza o critério dimensional básico 

para distinção entre ravinas e voçorocas. ―[...] Portanto, são consideradas ravinas 

incisões com menos de 50 centímetros, e voçorocas incisões com largura e 

profundidade superiores a 50 centímetros‖ (OLIVEIRA, 2014, p. 59). 

A formação de dutos na área de estudo está relacionada a existência de 

movimento generalizado da encosta no entorno do processo erosivo (Figura 4). 

Nesse caso, Oliveira (2014) aponta que a convergência de mecanismos que atuam 

em voçorocas gera grande número de feições erosivas. 

Figura 4. Duto no interior da voçoroca parcialmente preenchido por sedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria pesquisa, 2017. 

4. Considerações Finais  

 

A expansão urbana desordenada tem provocado o aparecimento e 

aceleração dos processos erosivos que causam risco às comunidades. Algumas 

práticas realizadas em meio urbano, como canalizações com tubulação de porte 

inadequado, rompimentos de canalizações de esgoto entre outras intervenções, 

desencadeiam processos erosivos, rompimento de taludes, solapamentos, entre 

outros problemas. Dessa forma, observa-se que nas áreas urbanas, obras de 

arruamentos aliadas a cortes de encostas, construções em locais inadequados, 

presença de áreas de solo exposto se tornam causas de problemas ambientais. 



 

574 
 

Cabe ressaltar o aspecto antrópico na geração dos riscos ambientais e 

aceleração dos processos erosivos, através de ocupação das encostas, 

desmatamento e retirada indiscriminada de solo para obras de engenharia e 

construção de vias de acesso que constituem fatores que geram os riscos 

ambientais.  

A intensificação dos processos erosivos é particularmente danosa para os 

recursos hídricos provocando grandes transtornos e prejuízos às populações 

urbanas, principalmente aos moradores de áreas próximas aos cursos d‘água. 

É notável que os impactos provocados pela erosão estejam relacionados à 

ausência de uso e manejo conservacionista, práticas que não estão sendo adotadas 

pelo poder público, baseadas na manutenção da proteção natural dos solos, 

considerando que estas áreas já apresentam uma suscetibilidade natural à 

ocorrência dos processos erosivos. 

Estes fatores corroboram para a ocorrência e intensificação de processos 

erosivos na área de estudo em questão tais como a retirada da cobertura vegetal 

que torna o solo desprotegido, facilitando o processo de compactação do solo 

através do preenchimento dos poros superficiais, escoamento superficial, baixa 

resistência dos agregados e micro agregados característicos dos sedimentos 

arenosos. 

A insuficiência das políticas públicas locais voltadas principalmente para o 

atendimento das necessidades habitacionais e de saneamento ambiental é 

alarmante e conduzem a um aumento do desmatamento e de movimento de terras 

sem qualquer controle. 
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RESUMO: A pesquisa objetivou caracterizar a granulometria dos solos nos processos 
erosivos acelerados na bacia hidrográfica do rio Tibiri, São Luís- Maranhão. A granulometria 
dos solos é um importante parâmetro no entendimento dos processos erosivos servindo de 
base para conhecer e entender esses aspectos. Para se alcançar os procedimentos os 
objetivos, obteve-se suporte  de revisão bibliográfica, trabalho de campo e análise de 
laboratório. As atividades de campo visando os resultados foram realizadas nos seguintes 
períodos: segundo semestre de 2017, e primeiro semestre de 2018, no bairro Vila Santana, 
onde se encontra o processo erosivo acelerado denominado de voçoroca Vila Santana, 
localizada no bairro de mesmo nome nas proximidades da BR- 135 (rodovia de acesso a 
Ilha do Maranhão. A atividade de laboratório, com base na análise granulométrica, foi 
realizada com base no método da pipetagem EMBRAPA (2012). De acordo com resultados 
obtidos, os dados indicam um solo com fração franco-arenosa e areia franca predominante, 
segundo Magalhães (2001), um solo com esses teores indicam um solo mais susceptível 
aos processos intempéricos, resultando em solos mais degradados com influência 
características naturais somando-se às ações antrópicas.  
Palavras chave: Granulometria, processos erosivos e bacia hidrográfica do Tibiri 
 
ABSTRACT: The objective of this research was to characterize the soil granulometry in 
accelerated erosive processes in the Tibiri river basin, Maranhão Island. Soil granulometry is 
an important parameter in the understanding of erosive processes, serving as the basis for 
knowing and understanding these aspects. In order to reach the methodological procedures, 
bibliographic review, fieldwork and laboratory analysis were obtained. Field activities aiming 
at the partial results were carried out in the following periods: second half of 2017, and first 
half of 2018, in the Vila Santana neighborhood, where the accelerated erosion process 
denominated 1. Voçoroca Vila Santana, located in the district of the same name in the 
vicinity of BR-135. The laboratory activity, based on particle size analysis, was performed 
based on the EMBRAPA pipetting method (2012). According to results obtained, the data 
indicate a soil with a sandy-loam fraction and predominant free sand, according to 
Magalhães (2001), a soil with these levels indicates a soil more susceptible to the intemperic 
processes. 
Keywords: Granulometry, erosive processes and watershed 
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1. Introdução  

Nada existe de tão concreto na natureza como o conjunto heterogêneo das 

formas que compõe a superfície da Terra a que se denomina relevo. Entretanto, a 

percepção do concreto que melhor àquilo que tem massa e forma própria, não se 

aplica especificamente ao relevo, pois este se concretiza através da geometria que 

suas formas se apresentam. Desse modo, o relevo é algo concreto quanto às 

formas, mas abstrato enquanto matéria. O modelo se materializa pelas 

diferenciações locais e regionais da silhueta da superfície da Terra (ROSS, 2014). 

A Geomorfologia, com ênfase no relevo é a parte importante do palco, onde o 

homem como ser social, pratica o teatro da vida compreendendo uma estreita faixa 

onde é possível viver biologicamente e que Grigoriev (1968) apud Ross (2014), 

denominou de ―Estrato Geográfico da Terra‖. 

Nesse quesito, entender a Geomorfologia é o princípio na compreensão  da 

ocorrência dos processos erosivos que, segundo Guerra (1999) envolve uma série 

de fatores que determinam as variações nas taxas de erosão e podem ser 

subdivididos em: erosividade( capacidade da chuva em erodir o solo) e erodibilidade 

(sucessão dos solos a serem erodidos), cobertura vegetal, características das 

encostas e manejo do solo. 

Dos fatores que devem ser levados em consideração em relação aos 

processos erosivos, a cobertura vegetal é o fator de maior relevância na proteção 

dos solos, pois afeta a sua erosão de várias maneiras, a saber: através dos efeitos 

espaciais da cobertura vegetal, dos efeitos de energia cinética da chuva e do papel 

da vegetação na estabilidade dos agregados de solos (GUERRA, 1994). As 

características das encostas podem afetar a erodibilidade dos solos de diferentes 

formas, a saber: por meio da declividade, do comprimento e da forma das encostas 

(GUERRA, 1999). Segundo o mesmo autor, o manejo dos solos é considerado pela 

como responsável pelo desencadeamento e/ou a aceleração dos processos erosivos 

nas encostas, principalmente por intermédio da ação antrópica. 

A ação do homem sobre a forma de manejo do solo é uma das principais 

causas de impacto ao ambiente, que em muitos locais ocorrem de forma mais 

agressiva, gerando assim a aceleração de erosões, ou seja, uma vez que uma 

erosão surgiu, a mesma pode evoluir em grande escala e em curto espaço de 
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tempo, devido à ação do homem sobre a mesma, o que é denominado de processos 

erosivos acelerados, que ocorrem principalmente pela falta de planejamento 

adequado em relação ao crescimento da cidade. 

Dessa forma, análise das propriedades físicas dos solos se faz de grande 

importância no estudo dos processos erosivos, pois a partir desta, o diagnóstico da 

intensidade do processo pode ser averiguada de maneira mais direta, julgando por 

características como, granulometria, densidade do solo, porosidade e teor de 

matéria orgânica, sendo utilizada na pesquisa somente a análise granulométrica, 

fator esse que pode conferir maior ou menor constância à capacidade de erosão do 

solo, ao mesmo tempo em que determinam a qualidade do mesmo. 

Para esse fator, traz-se a situação da área de estudo, a bacia hidrográfica do 

rio Tibiri, Ilha do Maranhão, caracterizada por uma região de alta suscetibilidade no 

tangente a ocorrência de processos intempéricos, que vem sofrendo influência dos 

impactos gerados pela ação antrópica ao longo dos anos, ocasionando vários 

processos de degradação ambiental nos solos, como a erosão acelerada em forma 

de ravinas e voçorocas.  

Diante desses fatores, a pesquisa em questão tem como objetivo o estudo da 

granulometria dos solos em áreas de ocorrência de processos erosivos, necessário 

para melhor compreensão da dinâmica dos mesmos, podendo servir de base para 

um planejamento de habitação e/ou uso do solo de forma adequado, impedindo 

escassez de recursos hídricos por meio de assoreamento de rios, uma vez que 

todos os sedimentos erodidos tendem a serem carreados para os leitos dos rios 

circunvizinhos. 
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2. Materiais e Métodos 

A pesquisa foi iniciada com levantamento bibliográfico e cartográfico, etapas 

imprescindíveis para a fundamentação deste trabalho. As atividades de campo 

foram realizadas nos seguintes períodos: segundo semestre de 2017, e primeiro 

semestre de 2018, no bairro Vila Santana, onde se encontra o processo erosivo 

acelerado denominadovoçoroca Vila Santana, localizada no bairro de mesmo 

nome, nas proximidades da BR- 135.     

Por sua vez, a feição erosiva situa-se no bairro de mesmo nome, nas 

proximidades da BR- 135, que é a principal via terrestre de entrada para São Luís, 

na porção Noroeste da bacia em estudo, fazendo parte do alto curso da bacia 

hidrográfica do rio Tibiri. A referida feição possui 13m de largura, e 

aproximadamente 170m de comprimento e em média 15m de profundidade. A 

declividade média do entorno é de aproximadamente 15º.  

Na voçoroca supracitada foram coletadas amostras para análise laboratorial, 

do tipo deformadas (não preservam a estrutura do solo), totalizando 7 (sete) 

amostras, retiradas em um ponto estratégico escolhido no talude da voçoroca em 

destaque. 

As análises das amostras coletadas foram realizadas no Laboratório de 

Geociências do Curso de Geografia, na Universidade Estadual do Maranhão, para a 

determinação da granulometria dos sedimentos das feições erosivas, de acordo com 

os procedimentos propostos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-

EMBRAPA (2012). Além da caracterização granulométrica dos sedimentos do 

processo erosivo acelerado, que resulta em ferramenta auxiliar no diagnóstico de 

áreas com ocorrências dessas formas de degradações, podendo ser facilmente 

observados nos topos e nas bordas dos tabuleiros, repercutindo de forma direta e 

indireta nas calhas fluviais e planície de maré, influenciando na morfodinâmica da 

área. Abaixo seguem as etapas de desenvolvimento da análise granulométrica em 

laboratório demonstrada na Figura 1. 
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Figura 1: Ataque das amostras(A); adição de compostos(B); Estufa de esterilização 

e secagem(C);Pesagem final da areia (D) 

   

 
Fonte: Própria pesquisa, 2018. 

 

3. Resultados e Discussões 
 

A bacia hidrográfica do Tibiri, localiza-se no município de São Luís - MA, 

situada na parte Sudeste da Ilha do Maranhão. Limita-se a Leste com a bacia do rio 

Tijupá e a bacia do rio Jeniparana, a Oeste com o Distrito Industrial de São Luís, ao 

Norte com o aeroporto Marechal Cunha Machado e o Parque de Exposição 

Agropecuária, e ao Sul com a baía de São José. 

A litoestratigrafia da Ilha do Maranhão é composta fundamentalmente pela 

formação Itapecuru, pelo grupo Barreiras e Formação Açuí. A formação Itapecuru 

A B 

C 

D 
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conta com arenitos de granulação fina e coloração cinza-clara ou avermelhada, 

ocorrendo intercalações de folhelhos, argilitos e siltitos, arenitos finos com 

significativa cimentação carbonífica. Ainda são comuns as estratificações cruzadas 

acanaladas, tabulares, estruturas flaser, linsen, estruturas de fluidição e convolutas 

(FEITOSA, 1989, 1996; MARANHÃO, 1998). 

De acordo com Silva (2001) as características geomorfológicas da bacia 

hidrográfica do Tibiri estão subordinadas às influências litológicas e aos processos 

morfodinâmicos atuais. Em função da constituição litológica que aflora na área, 

representada por sedimentos pouco consolidados e/ou inconsolidados do Grupo 

Barreiras e Formação Açuí, o relevo se mostra relativamente baixo e monótono, com 

cotas altimétricas que variam de 0 a próximo de 70m. 

Segundo Feitosa (1998), a Ilha do Maranhão apresenta feições morfológicas 

variadas. Ao Norte, tem-se ―amplas praias de areia quartzosa marinha com 

granulação fina a muito-fina, secundada pela costa emersa caracterizada pela 

ocorrência de barreiras (falésias) com erosão marinha, pluvial e eólica ativas, 

intercaladas por cordões arenosos, dunas móveis e paleodunas nos locais onde as 

barreiras encontram-se recuadas e cobertas por estas formações superficiais 

arenosas‖. Ao nordeste, as barreiras existentes sofreram processos erosivos com 

conseqüente recuamento; configurou-se algumas paleofalésias recobertas por 

areias, constituindo ambientes de sedimentação marinha e eólica com presença de 

dunas, paleodunas e restingas.  

Segundo Silva (2012), os processos pedogenéticos responsáveis pelo 

desenvolvimento dos solos são resultantes de complexas e contínuas reações 

físicas, químicas e biológicas que associadas aos fatores de formação dos solos, 

geram diferentes tipos de solo.  

Com base nisso, traz-se uma sucinta caracterização dos solos presentes na 

bacia do rio Tibiri, na Ilha do Maranhão que, de acordo com JACOMINE et al. 

(1996), tem-se na área municipal as seguintes classes de solos: Podzólico Vermelho 

- Amarelo Concrecionário, Podzólico Vermelho- Amarelo, Areia Quartzosa Distrófica 

Latossólica, Areia Quartzosa Marinha, Gleissolos e Solos Indiscriminados de 

Mangues. 

O clima especificamente da ilha do Maranhão e, consequentemente, da área 

em estudo, caracteriza-se como tropical chuvoso, com períodos secos no inverno, 
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conforme (STRAHLER, 1960 apud PEREIRA, 2006); quente com chuvas de verão, 

isto é, Aw (KÖPPEN, 1918 apud MENDONÇA, 2007); e quente e úmido, com 

características equatoriais, segundo o mesmo autor. 

A bacia hidrográfica do Tibiri encontra-se no conjunto de bacias de drenagem 

do golfão Maranhense, e corresponde a uma área drenada por água através de 

vários canais (afluentes e subafluentes) que contribuem para a formação do canal 

principal, recebendo sedimentos e materiais dissolvidos. Suas nascentes encontram-

se na parte central da ilha com altitudes máximas próximas de 70 metros; deságua 

na baía de São José ao Sudeste da Ilha do Maranhão e sua área está totalmente 

inserida no município de São Luís. Os principais contribuintes da bacia são os 

riachos de Santa Bárbara e Tibiri, este último recebendo os igarapés Meio e Saúde, 

os quais formam o canal aberto que deságua na baía supracitada, recebendo 

durante o percurso, afluentes como os igarapés Sabino e Maracujá na margem 

direita e Tajaçuaba, Andiroba e dois outros igarapés (com nomes desconhecidos) 

pela margem esquerda. Os seus divisores são pequenas elevações existentes ao 

longo do tabuleiro litorâneo, as quais delimitam a bacia hidrográfica do Tibiri com as 

demais bacias da ilha (SILVA, 2001). 

Nessa perspectiva, somando-se aos fatores citados acima e o inadequado 

uso e ocupação dos solos, somando às características geoambientais dessas áreas, 

esta é uma das questões mais discutidas atualmente, principalmente quando levado 

em conta a problemática das cidades e das grandes áreas agricultáveis, pois nesses 

locais é possível perceber de maneira mais intensa e abusiva a exploração dos 

solos sem um planejamento prévio na apropriação dos recursos naturais não 

renováveis. 

A área de ocorrência de processos erosivos está situada na zona periurbana 

do município de São Luís, fazendo parte de uma região imediatista no que tange ao 

processo de ocupação do município.  

Dessa forma, nota-se que a urbanização desenfreada é um dos principais 

fatores para ocorrência de processos erosivos, uma vez que o uso do solo é feito 

sem práticas sustentáveis acarretando degradações ambientais. 

Ao longo da pesquisa identificou-se a voçoroca denominada de Vila Santana 

na área limite da bacia hidrográfica do rio Tibiri. Por sua vez, a feição erosiva situa-

se no bairro de mesmo nome, nas proximidades da BR-135. 
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Ao que concerne à vegetação, há na área situada, a presença de cobertura 

vegetal do tipo arbóreo e arbustivo, constituída de árvores de grande e médio porte. 

Fazendo-se menção à erosão, esta não é a mesma em todos os solos. As 

propriedades físicas, principalmente estrutura, textura, permeabilidade e densidade, 

assim como as características químicas e biológicas do solo influenciam a erosão. 

Suas condições físicas e químicas, ao conferirem maior ou menor resistência à ação 

das águas, tipificam o comportamento de cada solo exposto a condições 

semelhantes de topografia, chuva e cobertura vegetal (BERTONI e LOMBARDI 

NETO, 2005). 

Ao passo que os fatores citados acima são desencadeadores dos processos 

erosivos, são através de seus estudos dos mesmos que se pode impedir ou ainda 

minimizar as ações dos fatores condicionantes à erosão. Nesse sentido, destaca-se 

a textura como propriedade física a ser estudada ao longo desse trabalho. 

A textura, ou seja, o tamanho das partículas é um dos fatores que influenciam 

na maior ou menor quantidade de solo arrastado pela erosão. Assim, por exemplo, o 

solo arenoso, com espaços porosos grandes, durante uma chuva de pouca 

intensidade pode absorver toda a água, não havendo, porém, nenhum dano; 

entretanto, como possui baixa proporção de partículas argilosas que atuam como 

uma ligação entre as partículas grandes, pequena quantidade de enxurrada que 

escorre na sua superfície pode arrastar grande quantidade de solo. Já no argiloso, 

com espaços porosos bem menores, a penetração da água é reduzida, sendo esta 

ocorrente mais pela superfície; entretanto, a força de coesão das partículas é maior, 

o que faz aumentar a resistência à erosão (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005). 

Para descrição da granulometria dos solos encontrados na área em questão, 

fez-se utilização do método da dispersão total e pepitagem, fundamentada da 

separação dos grãos do solo através da sedimentação destes, seguidos do suporte 

da ferramenta triângulo textural criado pela EMBRAPA (2012). 

Ao analisar a Tabela 1 com os percentuais das frações referentes aos solos 

dafeição erosiva (voçoroca), analisados em laboratório com o auxíliodo triângulo 

textural (Figura 2) da granulometria do solo na bacia do rio Tibiri, percebe-se o 

predomínio das frações: Franco Arenosa e Areia Franca, o que implica concluir que 

são solos mais friáveis, com maior porosidade, mais permeáveis como afima 

Macedo (2014). 
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Tabela 1: Análise granulométrica para Voçoroca Vila Santana 

Fonte: Souza, 2018. 

 

Figura 2: Triângulo textural para voçoroca Vila Santana 

 

Por sua vez, os solos arenosos são aqueles onde verifica-se em sua 

composição maior quantidade de areia do que outros componentes. No qual se 

encontram grãos grossos, médios e finos, todos visíveis naturalmente, sem a 

necessidade de equipamentos de aproximação, cuja característica principal é a 

coesão, ou seja, os seus grãos são facilmente separáveis uns dos outros (CAMPOS 

2009). 

Nº Amostra A (%) AT (%) SILTE (%) TOTAL TEXTURA 

20 cm 16,6 75,55 7,85 100% Franco Arenosa 

40 cm 16,4 81,58 2,01 100% Areia Franca 

60 cm 15,8 82,91 1,29 100% Areia Franca 

80 cm 15,6 83,31 1,08 100% Areia Franca 

100 cm 16,2 82,90 0,9 100% Areia Franca 

120 cm 13,2 85,89 0,9 100% Areia Franca 
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Nesse sentido, verifica-se também que a areia possui baixa consistência no 

que diz respeito à composição de seus agregados, alta porosidade e baixa 

capacidade de infiltração de água no solo (CAMPOS, 2009). 

Ainda nessa perspectiva, acerca das características desse tipo de solo, 

Bertoni e Lombardi Neto (2005) afirmam que:  

Solos de caráter arenoso são mais vulneráveis ao processo erosivo, 
mesmo sendo normalmente porosos, permitindo rápida infiltração 
das águas e retardando o escoamento superficial. Para estes 
autores, os solos com uma pequena quantidade de partículas 
tamanho argila, possuem baixa coesão, tendo uma menor resistência 
à erosão, senda esta verificada mesmo em pequenas enxurradas. 
Consideram importante, no controle a erosão, a quantidade de 
matéria orgânica (MO) no solo, pois esta retém de duas atrês vezes 
o seu peso em água, aumentando assim a infiltração, resultando 
numa diminuição nas perdas de erosão. 

Com base nisso, além do conhecimento do solo é necessário conhecer a 

Geologia da área em questão que, por sua vez, a geologia da área predomina a 

Formação Itaparecuru, Formação Acuí e Grupo Barreiras, que como estruturas 

Geológicas apresentam um alto teor de areia na sua composição, sendo elas 

designadas como estruturas de baixa consistência apresentando uma alta 

porosidade em seus agregados (RODRIGUES et al, 1994); (PEREIRA, 2006). 

Através do conhecimento da origem desses solos é que se pode relacionar a 

ocorrências do processo aqui estudado, ao passo que os dados a eles relevantes 

podem condicionar uma melhor compreensão da modificação da paisagem em que 

estão presentes. 

A análise das propriedades físicas dos solos é de grande importância no 

estudo dos processos erosivos, pois a partir desta, o diagnóstico da intensidade do 

processo pode ser averiguada de maneira mais direta, julgando por características 

como, granulometria, densidade do solo, porosidade e teor de matéria orgânica, 

sendo aqui destacada somente a análise granulométrica, fatores esses que podem 

conferir maior ou menor constância à capacidade de erosão do solo, ao mesmo 

tempo em que determinam as características do mesmo. 

4. Considerações Finais 

 

Os resultados apresentados foram bastante satisfatórios, uma vez que fazem 

referência aos objetivos da pesquisa descrita, obtendo um estudo mais aprofundado 
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do conhecimento do comportamento dos solos, sendo assim, conhecendo a 

granulometria destes é possível prevenir desastres ambientais causados com a 

intensificação dos processos erosivos advindos naturalmente ou por meio da ação 

antrópica. 

Nesse quesito, com base nas características físicas das amostras, verifica-se 

o elevado grau de sucessão e a baixa consistência que os solos da área 

apresentam, uma vez que os solos arenosos possuem alta porosidade, interagindo 

como um sistema susceptível aos processos erosivos, a contar com as demais 

características pertinentes da área. 

Percebe-se a partir das consequências aqui dispostas que solos de textura 

leve estão mais vulneráveis aos processos degradacionais e que por tal razão 

merecem maior atenção quanto a seu uso e manejo. 

Com base nisso, destaca-se a diversidade paisagística da Ilha do Maranhão, 

vista como dinâmica e heterogênica composta por um total de 12 bacias 

hidrográficas, sendo influenciada pela ação antrópica. Partindo desse princípio, tem-

se a análise granulométrica imposta como um fator mitigador no desenvolver de 

projetos pertinentes ao uso racional dos solos, levando-se em consideração sua 

finidade. 
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RESUMO 
O conhecimento sobre as propriedades físicas do solo constitui uma ferramenta importante 
para análise do processo erosivo, objeto deste trabalho. Pois as características dos solos 
como granulometria, densidade do solo e de partícula, porosidade e morfologia, são 
parâmetros existentes em estudos como este. A pesquisa teve como objetivo analisar as 
propriedades físicas dos solos na voçoroca Araçagy III, no município de São José de 
Ribamar, por meio da interpretação dos dados obtidos no campo através da coleta de 
amostras deformadas e indeformadas e sua posterior análise no laboratório. Adotou-se os 
seguintes procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico, trabalhos de campo e 
análise em laboratório, seguindo os parâmetros da EMBRAPA (2012), sendo a 
granulometria, densidade do solo, densidade de partícula, porosidade e morfologia dos 
solos. Tem-se como resultado um solo com textura arenosa, que é altamente suscetível à 
erosão, com uma alta compactação, refletindo em uma baixa porosidade, apresentando 
pouca resistência aos agentes exógenos, um solo arenoso/médio, estrutura em blocos e 
tamanhos variados com consistência seca, úmida, referente a plasticidade e pegajosidade, 
visto que, os processos erosivos estão ligadas às características do solo. Na área de estudo 
o solo é arenoso, o que favorece a ocorrência de erosão na região. 
 
Palavras chave: Voçoroca, erosão, solo. 
 
ABSTRACT 
The knowledge about the physical properties of the soil constitutes an important tool for the 
analysis of the erosive process, object of this work. Due to soil characteristics such as 
particle size, soil and particle density, porosity and morphology, are parameters that exist in 
studies such as this one. The objective of this research was to analyze the physical 
properties of the soils in the gully Araçagy III, in the municipality of São José de Ribamar, 
through the interpretation of the data obtained in the field through the collection of deformed 
and undisturbed samples and their subsequent analysis in the laboratory. The following 
methodological procedures were adopted: bibliographical survey, fieldwork and laboratory 
analysis, following the parameters of EMBRAPA (2012), like the granulometry, soil density, 
particle density, porosity and soil morphology. This results in a soil with sandy texture, which 
is highly susceptible to erosion, with a high compaction, reflecting in a low porosity, 
presenting little resistance to the exogenous agents, sandy / medium soil, block structure and 
varied sizes with consistency dry, wet, related to plasticity and stickiness, since the erosive 
processes are linked to the soil characteristics. In the study area the soil is sandy, which 
favors the occurrence of erosion in the region. 
 
Key words: Gullies, erosion, soil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os processos erosivos estão presentes em qualquer região, seja por 

influência dos meios físico, químico e/ou humano. A erosão tem causado problemas 

graves à sociedade e, comumente, são noticiados por meios de rádio, televisão, 

revistas, jornais e internet, relatos sobre deslizamentos causados por processos 

erosivos. 

Segundo Bezerra (2011), a erosão é considerada um processo natural de 

degradação dos solos, que por sua vez, está conexo a outros elementos como 

agentes do processo erosivo tais como chuva, solo, temperatura, relevo, estes 

aspectos físicos acrescido dos fatores antrópicos provocam voçorocamento ou 

ampliação das voçorocas. 

As principais feições erosivas são os sulcos, ravinas e as voçorocas, sendo 

que a principal diferença entre elas correspondem as suas dimensões. De acordo 

com Imeson e Curfs (2006), os sulcos são processos de erosão em campos 

inclinados onde numerosos canais aleatórios ocorrem com apenas alguns 

centímetros de profundidade. 

A erosão por ravinamento deve-se à concentração de grandes quantidades 

de água num dado local, que acabam por abrir uma ravina (OLIVEIRA, 1999). A 

ravina é um estágio muito avançado da erosão por sulcos, ocasionada por grandes 

concentrações de escoamento, que passam no mesmo sulco, ampliando-o em 

profundidade e extensão (GONÇALVES, 2002). 

De acordo com o novo dicionário geológico geomorfológico, voçoroca é 

definida como uma escavação ou rasgão do solo ou da rocha decomposta, 

ocasionada pela erosão de escoamento superficial e também pelo escoamento 

subsuperficial (GUERRA e GUERRA, 2006). 

As feições erosivas com maior frequência na superfície terrestre são sulcos, 

ravinas e voçorocas e possuem origem natural, mas seus desenvolvimentos podem 

ser acelerado, dependendo dos fatores atuantes nas erosões, sendo um dos 

principais fatores o agente humano. 

 Em relação à ação antrópica atuante, Teixeira e Guimarães (2012) afirmam 

que é de fundamental importância a análise da intervenção humana no ambiente, 

pois é ela que provoca degradações e desequilíbrios ambientais considerados 
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acelerados, sendo de responsabilidade dos usuários dos recursos naturais a sua 

preservação e/ou recuperação quando for o caso. 

Já em relação à ação do próprio ambiente, foram pontuados na pesquisa os 

aspectos relevantes à Geomorfologia, por ser uma ciência que tem como finalidade 

estudar as formas do relevo da superfície terrestre, assim como os processos e 

agentes geomorfológicos que as originam e que influenciam progressivamente sua 

modulação. 

Quanto a está temática, fez necessário estudos a cerca da erosão, 

declividade, condições climáticas e aspectos que puderam subsidiar a pesquisa. 

Florenzano (2008) salienta que o termo erosão engloba a remoção e o transporte de 

material intemperizado. 

É com o suporte dos conhecimentos geológicos, geomorfológicos e 

pedológicos que foi possível entender que as erosões são as principais formas de 

degradação de solos. A erosão dos solos não causa problemas apenas na área 

onde ocorre, podendo reduzir a fertilidade dos mesmos e criar ravinas e voçorocas, 

o que torna, às vezes, impossível sua utilização. A erosão causa, quase sempre, 

uma série de problemas ambientais, em nível local ou até mesmo em grandes áreas 

(GUERRA e CUNHA, 2001). 

 Quanto à declividade que é um fator influente em relação ao processo 

erosivo. Fogaroli (2013) afirma que este mostra-se diretamente ligado à ocorrência 

de impactos ambientais. Quanto maior for o declive do terreno, maior será a 

velocidade do escoamento da água sobre a superfície. Por isso, sua grande 

importância para a morfologia de determinada área. 

Esse fator é significativo para ocorrência de erosões. De forma clara, a 

declividade, em estudos mais aprofundados, vincula-se a topografia que é 

comumente representada cartograficamente por linhas que unem pontos de igual 

elevação, chamadas de curvas de nível. Esse parâmetro é de fundamental 

importância para compreender como está organizado o relevo em uma região, pois 

uma declividade acentuada e íngreme favorece a ocorrência de degradação e 

consequente erosão do solo, que associada aos demais fatores erosivos, facilita o 

desenvolvimento de processos que geram erosões, como as analisadas em estudo. 

O clima, associado à ação das precipitações (chuvas), é significativo se 

levado em consideração à importância da dinâmica hidrológica em estudos 
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relacionados a processos erosivos, pois a ação da chuva na superfície terrestre 

pode ser desdobrada em dois componentes ou movimentos, um vertical, associado 

ao processo de infiltração e a força da gravidade. Essa componente sub-superficial 

está associada a camadas menos permeáveis e resulta em um acúmulo sobre elas 

(GUERRA, 1996). 

Na perspectiva de Lepsch (1993), o clima deve ser posto em evidência sobre 

todos os outros fatores, pois um material derivado de uma mesma rocha poderá 

formar solos completamente diversos se decomposto em condições climáticas 

diferentes. Nas áreas com clima tropical, o processo de erosividade, causado pela 

força da chuva, é mais concentrado devido o volume pluviométrico expressivo. 

Esse processo é acelerado, à medida que áreas vegetadas são desmatadas 

para alguma utilização, sendo assim, uma vez que os solos se tornam 

desprotegidos, sem cobertura vegetal, a influência das chuvas incide diretamente 

sobre a superfície do terreno acelerando o desenvolvimento das erosões (GUERRA, 

et. al., 2012). 

A importância desse trabalho deu-se a partir da mitigação de metodologias, 

teórica e empírica, para entender a relação da granulometria dos solos com a 

ocorrência de processos erosivos acelerados na porção Noroeste do município de 

São José de Ribamar – MA.  

Diante do exposto, esse trabalho tem como finalidade estudar as 

propriedades físicas do solo como densidade, densidade de partícula, porosidade, 

granulometria e análise morfológica na voçoroca denominada Araçagy III. A mesma 

encontra-se entre as coordenadas 02° 28‘ 10,9‖S e 44° 12‘ 09,1‖W, no bairro 

Araçagy, município de São José de Ribamar, ao Norte da Ilha do Maranhão, 

conforme ilustrado no mapa de localização da área de estudo (Figura1). 
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Figura 1: Localização da voçoroca Araçagy III, bairro Araçagy em São José de 

Ribamar - MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMA, 2017. 

2. METODOLOGIA 

 

Para alcançar os objetivos propostos fez-se necessária adoção das seguintes 

etapas: levantamento bibliográfico, trabalhos de campo, mapeamento e análises em 

laboratório. 

Para a realização da pesquisa tornou-se essencial o levantamento e análise 

do material bibliográfico que trata do assunto analisado e que fundamentou a 

pesquisa. Assim, foram levantados materiais relacionados às áreas degradadas, 

processos erosivos acelerados, erodibilidade dos solos, granulometria e porosidade 

total, entre outros como: livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses. 

Os trabalhos de campos foram realizados nos meses de janeiro, julho e 

outubro de 2016, e junho de 2017, no bairro do Araçagy, porção Norte do município 

de São José de Ribamar, sendo a mesma identificada previamente através de 

imagens do software Google Earth e através das coordenadas geográficas dispostas 

no referido software, foi realizado campo para constatação. Dentre as feições 

encontradas foi selecionada para estudo, a voçoroca localizada no bairro Araçagy, 

denominada de voçoroca Araçagy III (Figura 2). 
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Figura 2: Voçoroca Araçagy III 

Fonte: LIMA, 2017. 

 

As atividades realizadas nessa feição erosiva também possibilitaram a coleta 

de amostras deformadas (com trado Holandês) e indeformadas de solos (com trado 

volumétrico), etapa inicial que fundamenta os objetivos propostos neste trabalho, 

pois através das amostras coletadas, foi possível a execução dos procedimentos 

com o intuito de caracterizar a granulometria do solo nesta erosão. 

O mapeamento do bairro e a confecção dos mapas de localização e 

caracterização geoambiental foram elaborados com o software ArcGIS 10.2 (licença 

EFL999703439). 

As propriedades dos solos da área de voçorocamento envolveu a análise 

granulométrica e a mensuração dos índices: densidade do solo, densidade de 

partícula e porosidade. Ainda foi realizada a análise morfológica das amostras 

coletadas na voçoroca. 

 Granulometria do solo  

 

O método utilizado na pesquisa baseia-se no peneiramento, que consiste na 

separação por tamanho das partículas do solo. As amostras de solo deformadas 
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foram coletadas no talude da voçoroca Araçagy III, iniciando-se a partir de 4m e 

chegando a 8 m, sendo que cada amostra foi coletada em intervalos de 50cm (Ex: 

4m, 4,5m, 5m...8m), totalizaram-se 9 (nove) amostras. 

Quanto aos procedimentos utilizados para a análise granulométrica das 

amostras indeformadas foram empregadas: a pesagem de 20g de cada amostra do 

solo previamente destorroado em almofariz de porcelana; o material foi colocado no 

agitador de peneiras com as seguintes malhas (16, 30, 50, 100, 200 mm e o fundo). 

Em seguida, o agitador foi tampado e ligado por 30 minutos na frequência máxima. 

Ao final desse procedimento, fez-se a pesagem (em gramas) do material que ficou 

retido em cada malha para obter as frações granulométricas (porcentagem). 

Ao final de todos os procedimentos da análise granulométrica das amostras e 

utilizou-se do software Excel 2010 construir os gráficos, para mostrar os dados em 

porcentagem de cada amostra por peneira e nas porções referentes às frações de 

seixo, areia, silte e argila.  

 Densidade do solo, densidade de partícula e porosidade total 

 

Para as análises da densidade do solo, densidade de partícula e porosidade 

total foram coletadas 9 (nove) amostras indeformadas. As mesmas foram analisadas 

no Laboratório de Geociências da Universidade Estadual do Maranhão, onde foram 

selecionadas recipientes (latas) que foram pesadas (peso inicial), com auxílio da 

balança de precisão, e seus respectivos pesos anotados, para posterior utilização. 

Sendo que a análise da densidade do solo é a densidade ou massa específica que 

depende da composição mineral do solo e do grau de compactação. Conforme a 

Equação 1: 

Onde: 

Ds = a/b (g/cm³) 

a - peso da amostra seca a 105º C; 

b - volume do anel (100 cm³). 

 

Quanto à densidade de partículas, Kiehl (1979), menciona ser a relação da 

amostra de solo e o volume ocupado por suas partículas sólidas. Sua análise foi 

realizada com álcool etílico absoluto, balão volumétrico e 20g de amostra. Ao 

término do procedimento, dividiu-se o peso da amostra seca pelo respectivo valor de 
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álcool gasto, indicado na bureta, que obteve-se o valor da densidade de partículas 

(g/cm³), conforme a Equação 2. 

Onde:  

Dp = 20/V (g/cm³), 

Dp - Densidade de partícula, 

V (Volume) = 50 - L 

 

Com os valores da densidade do solo e de partículas foi possível adquirir os 

valores de porosidade total do solo, outro fator preponderante para a pesquisa. Este 

valor é adquirido pela Equação 3. 

Onde:  

PT(%) = [(a-b)/a] x 100  

PT - Porosidade total; 

a - densidade de partículas; 

b - densidade do solo 

 

 Descrição morfológica do solo 

 

De acordo com o Manual Técnico de Pedologia da EMBRAPA (2007), a 

descrição do solo no campo compreende o registro das suas características, através 

do estudo e do exame do seu perfil em seu meio natural, esses estudos foram 

realizados tanto em campo, como em laboratório. 

Em trabalhos relacionados com o agente correspondente ao solo, mas 

especificadamente a morfologia do solo, alguns parâmetros são destacados como 

de maior importância, sendo eles relacionados à cor, estrutura (forma e tamanho), 

consistência em seca, úmida e molhada (plasticidade), pegajosidade e textura. 

 

3. RESULTADOS 

 

De acordo com a literatura especializada as propriedades físicas dos solos 

possuem um papel significativo para compreender a maior ou menor erodibilidade 

dos mesmos. Dentre elas destacam-se: teor de areia; silte e argila; porosidade total; 

densidade do solo e de partículas. Para uma melhor compreensão da erodibilidade 

dos solos, a seguir será descrita de que forma cada uma dessas propriedades tem 

influenciado para a evolução da voçoroca Araçagy III. 
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3.1 Granulometria 
 

Na Tabela 1, têm-se os dados relativos à análise granulométrica da área de 

estudo em termos fracionais, no entanto, a discussão referente à representatividade 

percentual dessas frações granulométricas nas diferentes profundidades está 

descrita em gráficos. 
 

Tabela1: Frações granulométricas da voçoroca Araçagy III 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMA, 2017. 

Os resultados demonstrados na tabela anterior deram origem a nove gráficos 

referentes à granulometria da Voçoroca Araçagy III. Os mesmos estão 

representados na Figura 3, onde cada gráfico está representando a granulometria de 

acordo com a profundidade que foi coletada a amostra no perfil da voçoroca e, são 

denominados 1A, 1B, 1C até 1I, seguindo uma ordem de cima para baixo. 
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Figura 3: Esquema da granulometria do perfil da Voçoroca Araçagy III 

Fonte: Elaborado por LIMA, 2017. 
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3.2 Densidade do solo, de partículas e porosidade total 

Segundo a Tabela 2, nota-se que apenas três amostras apresentam 

densidade de partículas dentro do padrão sugerido por Guerra (1996), tendo uma 

diminuição dos valores nas amostras 1, 3, 5, 6, 7 e 9. Isso implica dizer que essas 

amostras possuem partículas que não apresentam resistência a agentes exógenos 

como é o caso da água e do vento. Partindo desta análise isoladamente infere-se 

que as partículas são retiradas mais facilmente e que estão mais sujeitos aos 

processos de erosão e agentes erosivos.  

Tabela 2: Densidade do solo, densidade de partículas e porosidade total. 

 

 
Fonte: Própria pesquisa, 2016. 

 

A densidade do solo – Ds, por sua vez, é um fator controlador dos processos 

erosivos ―porque está relacionada à maior ou menor compactação dos solos‖ 

(GUERRA, 1996, p. 101).  Logo, entende-se que quanto maior a Ds menor é o 

espaço poroso nessa vertente, dificultando assim a infiltração e facilitando o 

escoamento superficial.  

Segundo Guerra (1996), a Ds varia entre 0,8 e 2,0 g/cm³, sendo que valores 

inferiores a 1,3 g/cm³ são considerados baixos e superiores a 1,6 g/cm³ 

considerados altos, os demais são tidos como intermediários.  

Segundo a Tabela 2 apenas as três primeiras amostras apresentam valores 

intermediários para a densidade dos solos sendo que as demais apresentam uma 

alta compactação o que reflete em uma baixa porosidade, que facilita assim o 

acumulo de água nos horizontes superficiais, promovendo a formação de poças e 
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conseguintes ao evento chuvoso o escoamento superficial, que transporta as 

partículas do solo, e desenvolvem o aumento da erosão. 

De forma integral pode-se afirmar que as propriedades físicas dos solos 

apresentadas nos gráficos e tabela acima favorecem a ocorrência e evolução do 

processo erosivo aqui estudado. Em uma visão geral dos gráficos de frações 

granulométricas pode-se inferir que os solos das amostras coletadas na voçoroca 

são bem arenosos, indicando assim que as suas partículas tendem a estar com 

arranjos de simples contato entre elas, justificando até mesmo um valor de 

porosidade inferior à média de 50% o que consiste em um solo com um nível de 

compactação alta. 

A porosidade do solo determina o volume de poros totais do solo ocupado por 

água e/ou ar. Desta forma, observa-se na Tabela 2 que em todas as amostras 

analisadas houve valores inferiores a 50% na porosidade total o que reflete na 

densidade do solo baixa e valores altos de densidades de partículas, associados a 

solos de predominância arenosa. Esses fatores favorecem a evolução da voçoroca 

Araçagy III. 

3.3 Análise morfológica dos solos 

Os parâmetros físicos dos solos são muito importantes para a compreensão 

dos processos erosivos, no entanto, têm-se associado a estes a análise morfológica 

dos mesmos, que também são importantes no entendimento dos solos de forma 

geral. Os parâmetros morfológicos das amostras deformadas consideradas neste 

trabalho foram a cor, textura, estrutura e consistência do solo, apresentadas no 

Quadro 1. 
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Quadro 1: Componentes da análise morfológica Araçagy III 

Fonte: LIMA, 2017. 

A descrição morfológica demonstra em seu resultado que todos os 

parâmetros em estudo possibilitam um forte indicativo para o tipo de solo arenoso 

em sua maior porcentagem, especificamente relacionado aos resultados de 

consistência do solo, onde pode ser verificado em diferentes momentos e situações, 

como o solo reage à ruptura em seu estado seco, úmido e molhado, sendo o último 

compreendido como etapa de plasticidade, onde foi possível constatar que o solo, de 

predominância arenosa, favorece a erosão. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa foi de extrema importância para o enriquecimento de 

conhecimentos a cerca dos processos erosivos encontrados no município de São 

José de Ribamar.  

Quanto aos resultados obtidos acerca da análise granulométrica foram 

alcançados e confirmam a importância dos estudos pautados em uma análise do 

solo com base em suas partículas e indicam que o solo é propício à ocorrência de 

processos erosivos e sua possível evolução para maiores escalas, por conta do 

predomínio das classes de seixo e areia, mas que possui um grau favorável de argila 

próximo à superfície, o que facilita o escoamento, dificultando a infiltração de água 

no solo. 



 

602 
 

Com base na execução dos objetivos do trabalho, também foi realizada a 

análise do solo em relação a sua densidade (do solo e de partículas). Em relação 

aos resultados da densidade do solo o mesmo possui um quantitativo que 

caracteriza o solo como do tipo argilo-arenoso. 

Outro fator também em estudo compete à densidade de partículas e a 

porosidade, quanto a Dp foi caracterizada como arenosa, já em relação à 

porosidade possui quantitativo inferior à média (50%) o que ambos os dados 

demonstram que o solo da voçoroca possui compactação parcial/baixa, 

compreendido como facilitador da ocorrência da erosão e de seu desenvolvimento e 

avanço. 

As propriedades encontradas, assim com a presença dos usos indevidos nas 

áreas de voçorocamento, são fatores que levam o aumento dos processos erosivos, 

podendo trazer perdas à população das proximidades, uma vez que, as áreas 

construídas vêm aumentando devido ao crescimento na habitação do bairro do 

Araçagy onde está localizada a voçoroca. 

Sendo assim, o trabalho ao seu fim servirá de base para a população e o 

poder público responsável por essa temática, através da disponibilização do projeto 

aos mesmos, para conscientização de ambos, para que locais como esses apesar 

de naturais pelo mundo, não possam chegar a essa escala de tamanho, o que afeta 

principalmente ao homem, como também interfere no ambiente na qual surgem. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi analisar a suscetibilidade à erosão no município de Açailândia / 
MA, através da geração de um mapa de suscetibilidade a esse tipo de fenômeno, utilizando 
o modelo multicritério aditivo, a fim de apresentar as áreas de risco à erosão do solo através 
da combinação de alguns fatores ambientais, sendo neste trabalho levados em 
consideração os mapas digitais de: relevo (hipsometria); Pedologia (solos); e uso e 
ocupação da área da sede do município. Os mapas foram elaborados utilizando o Sistema 
de Informações Geográficas, utilizando o método multicritério aditivo de definição de pesos 
para as variáveis utilizadas no trabalho como temas principais, sendo os mapas produzidos 
através do software ArcGis 10.2. Cinco classes de suscetibilidade à erosão foram 
analisadas: muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta. O mapa gerado como principal 
objetivo deste trabalho, obteve um resultado significativo, indicando que na área de estudo o 
índice de erosão varia entre moderado, alto e muito alto, e as voçorocas identificadas nos 
estudos estão em áreas de interligação entre moderada, alta e muito alto. Os resultados da 
análise do modelo multicritério aditivo em estudos de suscetibilidade à erosão foram 
significativos, confirmando através de um banco de dados que fatores como relevo, uso e 
ocupação da terra, e solo são fundamentais no trabalho com esse tema e que a área de 
estudo está sofrendo e é provável que sofra com a intensificação da erosão se o 
planejamento adequado não for realizado pela autoridade pública e até mesmo pela própria 
população. 
 
ABSTRACT 
The objective of this work was to analyze the susceptibility to erosion in the municipality of 
Açailândia / MA, through the generation of a susceptibility map to this type of phenomenon, 
using the multicriteria additive model, in order to present the areas of risk to soil erosion. . . . . 
. . . through the combination of some environmental factors, being in this work taken into 
consideration the digital maps of: relief (hypsometry); Pedology (solos); and use and 
occupation of the area of the municipality's headquarters. The maps were elaborated using 
the Geographic Information System, using the multi-criteria additive method of definition of 
weights for the variables used in the work as main themes, being the maps produced through 
ArcGis 10.2 software. Five classes of susceptibility to erosion were analyzed: very low, low, 
moderate, high and very high. The map generated as the main objective of this work, 
obtained a significant result, indicating that in the study area the erosion index varies 
between moderate, high and very high, and the gullies identified in the studies are in areas of 
interconnection between moderate, high and very high. The results of the analysis of the 
additive multicriteria model in studies of susceptibility to erosion were significant, confirming 
through a database that factors such as land use, land use and occupation, and soil are 
fundamental in the work with this theme and that the area of study is suffering and is likely to 
suffer from intensification of erosion if proper planning is not carried out by the public 
authority and even by the population itself. 
 
 



 

605 
 

1. Introdução 

O uso e ocupação desordenada e sem planejamento do solo estão trazendo 

consequências significativas para a superfície terrestre, fator esse que pode 

contribuir para ocorrência de erosões em intensidade e velocidade que ultrapassam 

os limites aceitáveis e naturais da formação da Terra. 

Atualmente a questão ambiental é um dos grandes dilemas da sociedade. 

Essa temática tem grande destaque devido à utilização, muitas vezes indiscriminada 

dos recursos naturais, que possibilitam em algumas áreas a consequente escassez 

desses recursos como assoreamento de rios, perda de vegetação, entre outros, 

assim como a transformação da paisagem, causadas, por exemplo, devido a 

erosões. 

De acordo com Marçal e Guerra (2001) os processos de urbanização e 

industrialização têm tido um papel fundamental nos danos ambientais ocorridos nas 

cidades. O rápido crescimento causa uma pressão significativa sobre o meio físico 

urbano, tendo as consequências mais variadas, tais como: poluição atmosférica, do 

solo e das águas. Por esse motivo é de fundamental importância que estudos 

voltados para o planejamento do uso e ocupação do solo seja aprofundado, para 

que locais que atualmente sofrem algum tipo de risco ambiental sejam sanados ou 

minimizados. 

Neste sentido, o mapeamento de risco ambiental associado a fatores que 

pode ser voltado para o planejamento e melhor forma de uso e ocupação do solo 

está em crescente andamento e métodos associados à multicritério aditivos com a 

utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG) tem gerado resultados 

satisfatórios, e por esse motivo empregado neste trabalho como forma de 

compreensão de susceptibilidade à erosão na cidade de Açailândia no Maranhão 

(MA). 

O SIG facilita a manipulação e o cruzamento de dados especializados do 

meio físico e socioeconômico, e favorece o diagnóstico e a caracterização de 

territórios de interesse. Assim, modelos gerados que refletem a realidade ambiental, 

como os estudos de susceptibilidade à erosão dos solos, fornecem apoio a decisões 

de planejamento e adequação do uso das terras (VALLADARES et al., 2012). 

O procedimento de análise de multicritérios é bastante utilizado em 

Geoprocessamento, pois se baseia justamente na lógica básica da construção de 
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um SIG, utilizando a seleção das principais variáveis que caracterizam um 

fenômeno, representação da realidade segundo diferentes variáveis, combinação 

das camadas de variáveis, entre outros fatores. 

As operações efetuadas no ambiente do SIG com base no método 

multicritérios visam realizar um somatório de informações cujo resultado representa 

um índice de risco ou aptidão a uma determinada atividade, ponderada por fatores 

que se julgam importantes no fenômeno estudado (HOTT et al., 2015). 

A análise de multicritérios é um procedimento metodológico de cruzamento de 

variáveis aceito nas análises espaciais, conhecida também como Análise 

Hierárquica de Pesos. O procedimento baseia-se no mapeamento de variáveis por 

plano de informação e na definição do grau de pertinência de cada plano de 

informação e de cada um de seus componentes de legenda para a construção do 

resultado final (MOURA 2007). 

Com base neste método foram definidas algumas características 

fundamentais neste trabalho como variáveis utilizadas para estudos erosivos na 

análise de multicritérios, sendo eles o solo, uso e ocupação e a hipsometria, além de 

informações pertinentes a temática ambiental, bem como a Geomorfologia, 

Geologia, clima e as feições erosivas relacionadas à cidade de Açailândia-MA. 

Açailândia, município do Estado do Maranhão, surgiu na década de 60, em 

função da construção da rodovia BR-010; possui uma população de 104.047 

habitantes (BRASIL, 2010), e nos últimos anos tem sido alvo dos mais diversos 

interesses econômicos, devido principalmente a sua localização estratégica, no 

entroncamento rodo-ferroviário, formado pelas rodovias Belém-Brasília (BR-010) e 

BR-222, que liga a Belém-Brasília à BR-316 (Pará-Maranhão) (Figura 1), onde se 

formou também o entroncamento das ferrovias Carajás-São Luís. 

A escolha de Açailândia como estudo se deu por que o problema das erosões 

já é conhecido por toda a comunidade local, poder público e por vários 

pesquisadores que executaram estudos voltados para o conhecimento da dinâmica 

de crescimento da mesma e de suas interferências sócio-ambientais, apesar disso, 

um estudo com a utilização do modelo multicritério é algo que se torna inovador 

mediante os avanços obtidos pelo SIG que proporciona uma maior qualidade e 

precisão em seus resultados. 

Figura 1. Mapa de localização de Açailândia – MA. 
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Fonte: VIANA, 2018. 

 

Levando-se em consideração o que foi exposto, tem-se como objetivo 

principal deste trabalho avaliar o modelo multicritério aditivo na geração de mapa de 

susceptibilidade à erosão na cidade de Açailândia. Os objetivos específicos são: 

analisar a susceptibilidade à erosão na área de estudo; avaliar os dados sobre as 

características geoambientais. 

 

1.1 Área de estudo 

Açailândia tem sofrido com erosões devido principalmente á topografia 

irregular, à composição geológica sedimentar, às chuvas concentradas no período 

chuvoso, ao aprofundamento dos canais abertos pelo esgoto a céu aberto e à 

orientação inadequada dos cortes das ruas (GUERRA et al., 1998).  

O espaço natural de Açailândia vem sofrendo drasticamente com 

intervenções inadequadas, e o processo social gerado por fatores econômicos e 

políticos associados aos fatores geoambientais que contribuem para formação de 

erosões na região acarretam um peso significativo em áreas principalmente 

periféricas, mas não somente nesses locais, pois no Centro da cidade, erosões em 

dimensões apesar de menores, podem ser encontradas. 

Neste trabalho, serão estudadas erosões por voçorocamento, onde são 

responsáveis pela descaracterização das paisagens naturais em áreas rurais e até 
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mesmo urbanas, como o caso das estudadas nesse trabalho. De acordo com o novo 

dicionário geológico geomorfológico, voçoroca é definida como uma escavação ou 

rasgão do solo ou da rocha decomposta, ocasionada pela erosão de escoamento 

superficial e também pelo escoamento subsuperficial (GUERRA; GUERRA, 2006). 

Voçorocas são encontradas em vários bairros da cidade, onde é possível 

perceber que algumas residências são construídas nas encostas de colinas, 

principalmente em margens de rios e córregos, que geram um risco social a 

população circunvizinha, que apesar de afetada, muitas vezes contribuem com o 

despejo de resíduos sólidos, desmatamento, entre outros. 

As principais características físicas que podem ser identificadas na cidade 

correspondem ao crescimento da cidade sobre um planalto sedimentar, a sua 

granulometria formada basicamente por arenitos argilosos e sua topografia bastante 

irregular em formas de tabuleiros. 

 

2. Metodologia 

Com o intuito de estudar o modelo multicritério na elaboração de mapa de 

susceptibilidade à erosão utilizou-se a pesquisa da base de dados disponível, dos 

temais principais abordados de uso e ocupação, solo e hipsometria, assim como 

características geoambientais. 

Através de uma visão em escala local, procurou-se explicar a ocorrência de 

processos erosivos que se apresentam na sede do município de Açailândia, através 

das relações estabelecidas entre os fatores supramencionados. 

Para este fim utilizou-se as técnicas de geoprocessamento, fundamentais 

para a obtenção, manipulação e interpretação de informações dos temas tratados, 

oferecendo subsídio para a relação entre processos erosivos e os fatores físicos e a 

caracterização das áreas susceptíveis a erosão.  

As etapas do trabalho foram desenvolvidas em dois ambientes 

fundamentais, atividades de campo e gabinete. O trabalho de campo corresponde a 

identificação das feições erosivas, neste estudo foi realizado 1 trabalho de campo. O 

mapeamento das erosões (voçorocas) foi realizado no perímetro urbano, mais 

precisamente na sede do município. A erosão por voçoroca é definida basicamente 

segundo dois diferentes critérios: a dimensão espacial (largura e profundidade) e a 

precipitação das águas do lençol freático (GUERRA, 2001). O critério mais adotado 
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pela comunidade científica e neste referido trabalho, inclusive internacional, é a 

dimensão espacial, considerando-se como voçorocas incisões lineares maiores que 

50 cm de largura e profundidade. 

Os trabalhos de gabinete compreenderam a revisão bibliográfica e análise 

dos materiais pertinentes sobre a área de estudo, envolvendo temas relacionados a 

processos erosivos, análise e impacto ambiental, modelo multicritério, levantamento 

de material e apoio disponível em instituições, incluindo livros, teses, dissertações, 

artigos, entre outros trabalhos, além de mapas, fotografias, imagens de satélite e 

radar. 

Os mapeamentos e as informações adquiridas em campo foram integrados a 

mapas temáticos: localização, solo, hipsometria, drenagem, uso e ocupação. O 

mapeamento dos solos foi elaborado com base nas normas estabelecidas pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Na área estudada foram 

identificadas duas classes de solo, sendo cada uma delas estudadas 

separadamente em suas definidas características e posterior análise para relação 

com erosões. 

O mapa de hipsometria foi realizado com base na imagem raster do satélite 

Landsat referentes á folha que abrangia a área de estudo. Após a obtenção da 

mesma, foi realizado procedimento de extração de curvas através da referente 

imagem, com a utilização do ArcGis (licença EFL999703439) seguindo ArcToolbox > 

Spacial Analyst Tool > Surface > Contour. Na qual foram extraídas curvas de nível 

com intervalos de 10m. Posteriormente ainda neste software foi criado o TIN (Rede 

Triangular Irregular) que é o modelo digital de elevação utilizado no mapa de 

hipsometria, com 5 classes altimétricas. 

Os estudos e levantamento sobre o uso e ocupação da terra foram obtidos 

mediante interpretação visual de imagem de satélite Landsat, composição de 

bandas 1R, 2G e 3B, na qual os polígonos em formato shapefile foram traçados e 

divididos em categorias, como mostra o Quadro 1. 
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Quadro 1 – Categorias das classes do mapa de uso e ocupação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após serem gerados os arquivos vetoriais, os mesmos foram transformados 

em matriciais, ou seja, para cada arquivo criado de solo, uso e ocupação e 

hipsometria em formato shapefile (vetorial) foi transformado em arquivo raster 

(matricial) através da ferramenta Conversion tools, após essa transformação, foi 

atribuído para cada arquivo criado pesos de 0 a 100%. Cada classe dos mapas 

temáticos receberam notas que variam entre 0 a 10, de maneira que quanto maior a 

nota, maior a susceptibilidade erosiva. Sendo o mapa de solos abrangendo duas 

classes, com notas de 7 e 9 e peso de 30%; o mapa correspondente ao uso e 

ocupação apresenta seis classes, que variam em notas de 3 a 10 e peso de 40%; e 

o mapa hipsométrico elaborado com cinco níveis de elevação em metros, com notas 

de 2 a 10 e peso de 30%, essa etapa foi realizada através da ferramenta Reclassify  

(Quadro 2).  

Para combinar as variáveis e criar o mapa de susceptibilidade erosiva, a 

ferramenta utilizada foi o Raster Calculator, seguindo a seguinte equação: abrir 

parênteses, dar duplo clique em uma variável, inserir espaço, inserir o símbolo de 

multiplicação *, inserir o valor do peso, fechar parênteses, inserir espaço e esse 

procedimento foi executado em cada uma das três variáveis. Após essa etapa é 

gerado um arquivo final, onde na ferramenta Classified foi reagrupado a quantidade 

de classes e as cores, sendo esse mapa dividido em classes que apresentaram de 

moderada, alta e muito alta susceptibilidade erosiva, em cores variando do verde, 

amarelo e vermelho respectivamente. 
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Quadro 2 – Classificação dos pesos e notas para o mapa de susceptibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resultados 

Entre os resultados alcançados e os encontrados, observamos que a 

Geologia da área de estudo é caracterizada por sedimentos arenosos do 

Pleistoceno e por sedimentos de características argilosas, arenosas e cascalhos; 

sendo dominados a Formação Itapecuru e o Grupo Barreiras.  

Os solos encontrados na área de estudo apresentam-se em dois grupos, o 

Latossolo, que por apresentar uma fração granulométrica mais arenosa, caracteriza-

se como o tipo de solo com maior susceptibilidade à ocorrência de processos 

erosivos, além disso, compreende mais de 80% da área de estudo, apresentando 

altitudes que variam de 190 a 280 metros. Também encontrado o tipo Argissolo, que 

possui uma fração granulométrica mais argilosa, e por esse motivo, menos 

suscetível a erosão. 

Em relação à Geomorfologia, caracteriza-se por patamares estruturais 

submetidos a processos de pedimentação, geralmente escalonados; sendo as 

formas erosivas constituídas por superfícies tabulares erosivas; superfícies 

pediplanadas e rochas pré-cambrianas (CASTRO et al., 2006). 

Quanto ao uso e ocupação do solo na área de estudo, foram identificadas 

seis classes de uso: pastagem, eucalipto, mata, mata em regeneração, área 

construída e solo exposto. Nas classes relacionadas a aspectos de vegetação, estão 

protegendo o solo contra ação dos agentes exógenos para formação erosões, como 

exemplo a chuva, dificultando o surgimento das mesmas, porém, uma ressalva 
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quanto ao uso de pastagem, bastante utilizado na área de estudo, onde o solo em 

alguns pontos não se encontra totalmente coberto, e com o fluxo de animais, afeta a 

natureza do solo, compactando o mesmo e facilitando o escoamento superficial. 

Quanto a área construída, a expansão da cidade se deu em alguns pontos de forma 

irregular, o que pode ter afetado e somado a outros fatores a formação de erosões 

próximas a área urbana, pois após campo realizado na sede do município de 

Açailândia, foram encontradas quatro voçorocas (Figura 2), apesar disso existem 

outros de acordo com outros pesquisadores e alguns moradores, a constatação in 

loco das voçorocas serviu como forma de confirmação da ação antrópica como 

agente influenciador e acelerador no processo natural de erosão do solo. 

Figura 2. Voçorocas na Cidade de Açailândia: A, B e C – voçorocas urbanas 

na sede de 

Açailândia; e D – voçoroca as margens da BR – 010 em recuperação. 

Com base na hipsometria do local, pode-se perceber que a elevação varia de 

190 a 290 m, sendo que na área de estudo em alguns pontos o solo foi recortado 

sem nenhum planejamento adequado, para construção de ruas, o que acarretou a 

formação de mais áreas susceptíveis a erosões, pois, quanto maior for a altitude, e 

sua relacionada declividade, maior ocorre a probabilidade de surgimento de 

processos erosivos. 

Quanto ao fator climático, que é um dos parâmetros significativos em estudos 

voltados a processos erosivos, em especial a precipitação, na área de estudo de 
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acordo com o IBGE o clima é caracterizado por Tropical úmido, com três meses 

específicos de seca e com maiores índices pluviométricos dos meses de novembro a 

abril. O clima que deve ser posto em evidência sobre todos os outros, pois um 

material derivado de uma mesma rocha poderá formar solos completamente 

diversos se decomposto em condições climáticas diferentes A ênfase em relação às 

características climáticas é importante para execução da pesquisa em erosão dos 

solos, os elementos principais do clima – temperatura e umidade – regulam a 

velocidade e o tipo de intemperismo das rochas e também o crescimento dos 

organismos (LEPSCH et al., 1993). 

A precipitação pluviométrica constitui um dos elementos desencadeadores 

dos processos erosivos, ou seja, são agentes externos que mais influenciam na 

formação e desenvolvimento de ravinamento e voçorocamento. 

A análise do cruzamento entre as variáveis de solo, uso e cobertura e 

hipsometria (Figura 3), que foi elaborado a partir da reclassificação das classes e 

pesos das mesmas. Nesta reclassificação foram consideradas todas as informações 

pertinentes a estudos sobre erosão e relacionando-as a susceptibilidade no 

desencadeamento dos processos erosivos. 

Este tipo de cruzamento, que a principio gera uma resposta aparentemente 

simples, é capaz de nos revelar em detalhes onde há tendências significativas de 

ocorrência de erosões, fazendo com que este mapa demonstre que a ocorrência de 

erosão não está associada somente a um único fator ambiental isolado, mas a 

combinação desses fatores que levam a uma maior ou menor susceptibilidade na 

área de estudo. Como resultado após a reagrupação dos dados das variáveis 

estudadas, foi gerado três classes que visam à susceptibilidade a ocorrência dos 

processos erosivos. 
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Figura 3. Mapa de Susceptibilidade à erosão de Açailândia - MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao solo abrangente corresponde ao Latossolo Amarelo na maior parte 

da área de estudo, sendo o Latossolo um solo constituído por material mineral, 

normalmente profundo, apresenta maior porcentagem de areias grossa e fina 

principalmente nas áreas mais superficiais. 

Classe 1, considerada Moderada (5-6), que corresponde aos locais de menor 

altitude em relação a área de estudo, com elevação de 190 a 255 metros em média, 

assim como estarem relacionadas aos ambientes próximos aos canais de 1ª ordem, 

bem como ao rio principal que corta a cidade, o rio Açailândia. Além disso, essa 

classe abrange uma intensa presença de área construída, até mesmo, por estar 

localizado na sede do município, onde a ação antrópica pode contribuir para a 

evolução das erosões, desmatando a vegetação próxima para construção de 

residências ou utilizando as voçorocas como pontos de depósitos de resíduos 

sólidos. 

Classe 2, corresponde a Alta (7-8) com hipsometria que em média entre 255 a 

290 metros aproximadamente. O tipo de uso nessa classe varia em áreas de 

pastagem, mata, mata em regeneração e área construída. 

Classe 3, correspondente a categoria Muito alta (9-10), onde se encontra as 

maiores altitudes da área de estudo, com ponto de até 350 metros, assim como o 
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tipo de uso, prevalece de ambientes com solo exposto, onde a falta principalmente 

de uma cobertura vegetal, facilita o impacto das variáveis influenciadoras nos 

processos erosivos e a acarreta maior susceptibilidade a ocorrência de erosões. 

As quatro voçorocas encontradas, estão situadas em ambientes nas três 

classes abordadas neste estudo, sendo elas Moderada, Alta e Muito alta, o que 

evidência a veracidade da análise multicritério em estudos relacionas a 

susceptibilidade a ocorrência de processos erosivos. 

Do ponto de vista da utilização de mapas como ferramentas de planejamento, 

o método multicritério aditivo se mostrou adequado. Demonstrando que a incidência 

de erosão ao nível local está associada a tipologia do solo e suas características 

específicas, ao uso e ocupação do solo de forma desordenada e sem um 

planejamento adequado e a hipsometria do local, onde colinas são cortadas para 

construção de ruas, além da altitude favorecer o escoamento superficial. 

 

4. Considerações finais 

O presente trabalho evidencia como o estudo dos processos erosivos é 

significativamente complexo e que depende de uma série de fatores e variáveis para 

sua compreensão e melhor entendimento. Nesse estudo foram levadas em 

consideração as classes do solo, uso e cobertura do solo e a hipsometria. 

Esses fatores utilizados apresentam respostas específicas em relação a 

ocorrência de processos erosivos, onde neste estudo o solo que na escala local 

apresenta individualidade com relação a sua composição granulométrica mais 

arenosa, apresenta significativa potencialidade à erosão. Assim como os outros 

fatores, que de forma mais associados acarretam na formação de erosões, como o 

uso inadequado do solo, sem planejamento, cortando o relevo ondulado e de 

hipsometria mais elevada. 

Os resultados levam a concluir que as erosões não correspondem a uma 

resposta direta somente de um único fator, apesar de um deles (solo) ser 

considerado fundamental, mas que isoladamente, poderia não compreender área de 

tão alta susceptibilidade a erosão, mas a combinação das variáveis e de outros 

fatores ambientais corroboram para que a sede do município esteja em uma área 

considerada crítica a ocorrência de erosão. 
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Destaca-se que o uso do Geoprocessamento é uma importante ferramenta 

em estudos ambientais, podendo ser utilizado como subsídio para planejamento 

ambiental, onde através de bancos de dados é possível diagnosticar áreas 

suscetíveis não só a ocorrência de erosões, como a desmoronamentos, entre outros. 
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RESUMO  
O processo de urbanização acelerada tem trazido consigo inúmeros problemas de cunho 
ambiental, uma vez que a especulação imobiliária vinculada ao sistema capitalista levam a 
população de maior poder aquisitivo a apropriarem-se das áreas mais propícias para a 
habitação humana, restando assim áreas ambientalmente frágeis e de ocupação restrita por 
lei para os moradores de baixa renda. As inundações são fenômenos naturais que fazem 
parte da dinâmica fluvial das bacias hidrográficas, no entanto, quando há interferência 
antrópica, estas podem ter consequências desastrosas, resultando em perdas materiais e 
até mesmo humanas. Neste sentido, o presente trabalho objetivou apresentar as áreas com 
ocorrência de enchentes e inundações na bacia hidrográfica do rio Prata, enfatizando a 
expansão urbana como processo deflagrador desses problemas e o descaso do poder 
público para com as pessoas que vivem em situação de risco. A área de estudo está 
inserida na Ilha do Maranhão, que por sua vez, é composta de quatro municípios, sendo 
eles: São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Para o alcance dos 
objetivos, utilizou-se os seguintes procedimentos técnicos-operacionais: revisão 
bibliográfica, levantamento de dados cartográficos, trabalhos de campo e mapeamento 
temático. A partir dos procedimentos adotados, apresentou-se neste trabalho seis áreas 
com ocorrência de enchentes e inundações na bacia em questão e que destas, a área B é a 
mais crítica e classificada como em situação de desastre, uma vez que em 2014 já 
apresentava 317 pessoas afetadas por estes fenômenos. Conclui-se que todas as áreas 
com ocorrência dos eventos aqui estudados estão em áreas de proteção permanente – APP 
– localidades estas proibidas por lei para a fixação de residências, e que apesar das 
pessoas residirem nessas áreas o poder público não se opõe e nem toma providencias 
quando a ocupação dessas áreas. 
Palavras-chave: Crescimento urbano; Enchentes e inundações; Bacia hidrográfica do 
Prata. 
 
ABSTRACT 
The process of accelerated urbanization has brought with it numerous environmental 
problems, since the real estate speculation linked to capitalist system take the population of 
greater purchasing power to take ownership of the areas prone to human habitation, leaving 
environmentally fragile areas and occupation restricted by law for low-income residents. 
Floods are natural phenomena that are part of the fluvial dynamics of river basins, however, 
when there is human interference, these can have disastrous consequences, resulting in 
material losses and even human. In this sense, the present work aimed to present the areas 
with occurrence of floods and inundation in Silver River basin, emphasizing the urban sprawl 
as initiates process of these problems and the neglect of public power to the people living in 
situations of risk. The study area is located on the island of Maranhão, which in your time, 
consists of four municipalities: São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, and 
Raposa. To the achievement of the goals, the following technical-operational procedures: 
literature review, survey of cartographic data, field work and thematic mapping. From the 
procedures adopted in this study presented six areas with occurrence of floods and 
inundation in the basin in question and that of these, the area B is the most critical and 
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classified as in situations of disaster, since in 2014 had 317 people affected by these 
phenomena. It is concluded that all areas with occurrence of the events here studied are in 
permanent protection areas – APP – locations these prohibited by law for the fixing of 
residences, and that despite people reside in these areas the Government does not object 
and not take arrangements when the occupation of these areas. 
Key-words: Urban growth; Floods and inundation; Prata basin. 

 

1. Introdução  

Segundo o IBGE (1995), a urbanização corresponde a um processo de 

concentração populacional que envolve dois elementos: a multiplicação dos pontos 

de concentração da população, ou seja, o surgimento de novos núcleos urbanos e o 

aumento do tamanho populacional de núcleos urbanos já existentes. Segundo o 

mesmo instituto ―o período pós 50 é caracterizado por forte progressão da população 

urbana, que de 36,2% em 1950 passa a constituir 67,6% da população total do país 

em 1980‖.  

A partir disto pode-se afirmar que população urbana brasileira aumentou e 

continua neste processo de forma extremamente rápida a partir da década de 1950, 

num ritmo mais acelerado que o do crescimento populacional total, demonstrando 

assim, o processo de urbanização em curso.  

Com a expansão deste processo, os recursos hídricos têm se tornado alvo 

fácil da intervenção antrópica. O crescimento acelerado da população e sua 

concentração em algumas porções do território, no caso as cidades, têm 

intensificado esta interferência, pois além das necessidades básicas da sociedade, 

outras foram surgindo como: a geração de energia elétrica, o controle das 

enchentes, o aumento de área para ocupação etc. 

A partir de estudos no Brasil e no mundo, o que pode ser observado é que os 

problemas de ordem ―natural‖ têm sido intensificados não apenas porque existem 

áreas ambientalmente frágeis, mas principalmente ―porque o processo de expansão 

periférica horizontal (periferização) se fez espacialmente ultrapassando os limites 

das áreas naturais‖ (PELLOGIA, 1998, p. 59).  

O crescimento acelerado dos aglomerados urbanos, na atualidade, 
tem provocado a ocupação de partes do meio físico, de diferentes 
características, sem qualquer preocupação seletiva (...). As 
condições de risco são oriundas das variações (anomalias) 
pertinentes aos componentes do meio físico (material inconsolidado, 
rocha, relevo e água) e que não foram consideradas no decorrer da 
ocupação (ZUQUETE, et. al. 1990, p. 20). 
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As formas de ocupação do espaço não são em todo caso espontâneas. Com 

o processo de urbanização em curso, novos núcleos urbanos surgem e a 

especulação imobiliária cresce exacerbadamente. Porém, o processo capitalista dita 

quem pode habitar em áreas com melhores condições estruturais. Em virtude do 

crescimento populacional, muitas famílias são levadas a residirem em áreas 

inadequadas, o que se repete em todas as cidades brasileiras.  

Das grandes metrópoles aos pequenos centros, observa-se o problema 

urbano das cidades brasileiras: pessoas de baixo poder aquisitivo sendo levadas a 

residirem em ambientes frágeis e que em longo prazo resultam em desastres 

urbanos.  

A expansão dos centros urbanos, determinada pela demanda de 
áreas e pelas restrições políticas que direcionam o uso da terra, está 
fortemente associada a vulnerabilidade da população, pois em 
muitos casos esse avanço se dá em direção a ambientes frágeis, 
como florestas, encostas e mananciais. Além disso, esse avanço 
torna os deslocamentos da população mais longos, causa maior 
poluição e consumo de energia e contribui para as heterogeneidades 
intraurbanas, com áreas insuficientemente integradas. 
Desigualdades e desarranjos são fatores que pesam de maneira 
negativa quando ocorre algum desastre, pois os lugares não são 
equipados da mesma maneira, nem as pessoas tem a mesma ideia 
de como agir e a quem recorrer caso aconteça alguma catástrofe. 
Além disso, características intrínsecas dos centros urbanos, como 
concentração populacional e de aparatos, mobilidade e crescimento 
desiguais, também concorrem para o aumento das catástrofes 
naturais e da vulnerabilidade da população (NUNES, 2015, p. 15). 
 

Dentre as modificações feitas no ambiente oriundas da expansão urbana têm-

se a ocupação de morfologias inapropriadas e restritas por lei, como é o caso das 

planícies fluviais, ambientes de deposição de sedimentos, com solos instáveis, mal 

drenados e que não possuem estabilidade geotécnica para fins de ocupação urbana.  

Na busca de novos espaços de ocupação e, principalmente, na 
solução do problema das enchentes, o homem alterou 
profundamente os rios, tornando-os ―urbanos‖. Tais alterações, no 
entanto marcadas, predominantemente, por obras estruturais e 
mecânicas nos cursos d‘água, levaram ao surgimento de problemas 
ambientais que, em verdade, não eram novos, ao contrário, já eram 
bem conhecidos: enchentes, destruição de casas e patrimônios, 
propagação de doenças de veiculação hídrica, surgimento de focos 
de vetores, perdas de vidas humanas (BOTELHO, 2011, p. 76). 
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Os cursos d‘água, independentemente da intervenção humana, realizam três 

processos geomorfológicos básicos: erosão, transporte e deposição, construindo 

assim seu próprio perfil de equilíbrio. Quando as atividades humanas interferem no 

curso d‘água, esse equilíbrio é alterado, fazendo com que o rio busque uma nova 

forma de ajustar-se. Através dos ajustes feitos pelo rio, ocorrem problemas que 

afetam diretamente a sociedade e mais uma vez, as onerosas obras de engenharia 

relacionadas à drenagem urbana são colocadas em prática: canalização, retificação, 

alargamento, afundamento, desvio e outros, que servem tanto para ―impedir‖ as 

enchentes como para a ocorrência dessas, na maioria das vezes em maior 

proporção, em longo prazo. 

Os fenômenos de enchentes e inundações são problemas antigos e estão 

relacionados aos cursos d‘água, nos quais também estão ligados com a ocupação 

desordenada do território, pois a mudança na paisagem afeta diretamente o sistema 

hidrológico.  

Segundo Amaral e Ribeiro (2009), as enchentes ou cheias são definidas pela 

elevação do nível d‘água no canal de drenagem devido ao aumento da vazão, 

atingindo a cota máxima do canal, porém sem extravasar. O evento de inundação, 

por sua vez, é o extravasamento do corpo hídrico para além dos limites dos canais 

fluviais principais, que também é um processo natural, que ocorre quando a vazão é 

superior à capacidade de descarga do canal (POLIVANOV e BARROSO, 2011). 

Partindo da conceituação posterior, no caso de inundações, havendo 

residências no leito maior ou no maior excepcional dos canais fluviais as 

consequências podem ser danosas, ocasionando assim desastres.  

Segundo a UN-ISDR - International Strategy for Disaster Reduction - (2009), 

desastre é uma grave mudança no funcionamento de uma comunidade ou de uma 

sociedade envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais de 

grande extensão, em que os impactos superam a capacidade da comunidade ou da 

sociedade afetada de arcar com seus próprios recursos.  
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Para que determinado fenômeno ou acontecimento seja descrito como 

desastre é necessário que este atenda alguns critérios. Assim e de acordo com 

Relatório Estatístico Anual do EM-DAT (The International Disaster Database) sobre 

Desastres de 2007, uma área pode ser considerada em situação de desastre 

quando atende pelo menos um dos critérios a seguir (SCHEUREN et. al. 2007): 

 • 10 ou mais óbitos;  

• 100 ou mais pessoas afetadas;  

• declaração de estado de emergência; 

 • pedido de auxílio internacional. 

Muitos desastres estão associados ao crescimento urbano, devido à grande 

pressão populacional sobre os ambientes e a falta de infraestrutura adequada. A 

bacia hidrográfica do Prata, área objeto de estudo deste trabalho, tem uma área de 

6,27 km² e está inserida no grupo das pequenas bacias hidrográficas da Ilha do 

Maranhão. Esta bacia está situada entre as coordenadas 2º27‟ e 2º30‟ de latitude 

sul e 44º13‟ e 44º11‟de longitude oeste; ocupando uma área drenada dos 

municípios de São Luís e de São José de Ribamar (Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do Prata, Ilha do Maranhão – 

MA 

 

Fonte: Barros, 2014. 

 

A Ilha do Maranhão é composta por quatro municípios, sendo eles: São Luís, 

São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Em relação ao crescimento 

populacional da referida ilha pode-se afirmar que, 

―No ano de 1980, o aumento populacional foi de 69,4%, com 89,8% 
dos habitantes vivendo na área urbana e 10,2% na rural. Em 1991, 
esse aumento foi menor que na década anterior, ou seja, 54,5%.  
Diniz (2007) defende que algumas áreas da cidade de São Luís 
foram consideradas como rurais, gerando para estas áreas um 
aumento de 64,5% e para a população urbana, 35,5%. Em 2000, o 
aumento demográfico foi de 25,1%, sendo que a população urbana 
teve um acréscimo de 96,3%. Para Diniz (2007), houve nesta 
década, uma intensa ocupação das áreas próximas a São Luís, 
pertencentes aos municípios de Paço do Lumiar, São José de 
Ribamar e Raposa. Em 2010, do total de habitantes de São Luís, 
94,42% reside nas áreas urbanas e 5,57%, nas rurais‖ (SILVA, 2012, 
p.136). 
 

A partir da Tabela 1 verifica-se que em 2007, na Ilha do Maranhão, havia 

1.211.270 habitantes, sendo que deste total, 79,05% residiam no município de São 
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Luís, 10,85% em São José de Ribamar, 8,11% em Paço do Lumiar e 1,99% em 

Raposa (IMESC, 2009). 

 

Tabela 1 - População residente nos municípios da Ilha do Maranhão, 2000-2007 

Municípios 
População Residente 

2000 2007 2010 

Paço do Lumiar 76.188 98.175 105.121 

Raposa 17.088 24.201 26.327 

São José de Ribamar 107.384 131.379 163.045 

São Luís 870.028 957.515 1.014.837 

Ilha do Maranhão 1.070.688 1.211.270 1.309.330 

Fonte - IMESC, 2009; IBGE, 2012.  
Organização: Silva, 2012. 

 

O crescimento urbano continua avançando progressivamente e como grande 

parte da população na Ilha não tem acesso a áreas mais adequadas para moradia, 

os loteamentos e ocupações têm se expandindo horizontalmente, utilizando áreas 

impróprias ao uso residencial, como as vertentes íngremes, as escarpas dos 

tabuleiros, os fundos de vale, as planícies de maré e outras (SILVA, 2012). 

Com o crescimento desordenado da população, há interferência direta nos 

cursos d‘água. Há maior extensão de espaços impermeabilizados, com uma 

densidade de construção muito maior, resultando em graves problemas 

socioambientais, entre eles se destacam os fenômenos de enchente e inundação. 

Na Ilha do Maranhão existem muitas pessoas afetadas por estes eventos em 

diversas bacias hidrográficas e muitos são os casos de perdas materiais e de 

doenças de veiculação hídrica, sobretudo as pessoas de menor poder aquisitivo 

residentes em áreas insalubres. Dentre as bacias hidrográficas já estudadas têm-se 

casos de enchentes e inundações nas bacias do rio Paciência, Bacanga, Anil e 

Prata. 

Partindo destes pressupostos, objetivou-se neste trabalho apresentar as 

áreas com ocorrência de enchentes e inundações na bacia hidrográfica do rio Prata 

enfatizando a expansão urbana como processo deflagrador desses problemas e o 

descaso do poder público para com as pessoas que vivem em situação de risco. 
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2. Metodologia e materiais  

Para o alcance do objetivo proposto neste trabalho, foram adotados os 

seguintes procedimentos: revisão bibliográfica, levantamento de dados cartográficos, 

trabalhos de campo, mapeamento temático.  

Foram consultados arquivos como teses, dissertações, periódicos e entre 

outras fontes relacionadas aos assuntos de geomorfologia urbana, água no meio 

urbano, bacias hidrográficas rurais e urbanas, hidrogeomorfologia, enchentes, 

inundações, alagamentos, enxurradas etc. 

O levantamento cartográfico foi primordialmente iniciado com a aquisição do 

banco de dados de Nunes (2012) e as cartas topográficas da DSG/MINTER-Diretora 

do Serviço Geográfico do Ministério do Exército - datadas de 1980 na escala de 

1:10.000. A partir destes atualizou-se alguns shapefiles como foi o caso dos de uso 

e cobertura do solo da área de estudo e outros documentos cartográficos foram 

criados durante o trabalho de Barros (2014).  

Todo o mapeamento foi realizado no Grupo de Pesquisa Geomorfologia e 

Mapeamento – GEOMAP da Universidade Estadual do Maranhão/ UEMA, utilizando-

se o SIG (Sistema de Informação Geográfica) ArcGIS for Desktop Advanced, versão 

10.2, licença EFL999703439.  

Realizaram-se 8 (oito) trabalhos de campo, no período de 11 de fevereiro a 10 

de outubro de 2014, para o reconhecimento da área de estudo, diálogo com a 

população e validação dos mapas temáticos.  

 

3. Resultados da pesquisa 

  Durante o trabalho foram mapeadas seis áreas com ocorrência de enchentes 

e inundações na bacia hidrográfica do Prata, não que estes fenômenos inexistam 

em outras áreas da bacia, no entanto nestas localidades existe um número 

significativo de pessoas afetadas, bem como perda de bens materiais. 

A bacia em questão é ocupada por uma população variada no sentido 

financeiro. Encontram-se pessoas de classe média-alta residentes de condomínios 

fechados bem como pessoas de classe baixa com suas residências fixadas nas 

margens do canal fluvial. 

Nos bairros Olho d‘água e Araçagy a especulação imobiliária é excessiva, 

tratando-se de áreas com o m² mais valorizado. Em contrapartida, as populações de 
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baixa renda não possuem condições de adquirir uma porção de terreno em áreas 

mais adequadas para habitação e devido a este processo há um escoamento dessa 

população para as áreas marginais, onde o mercado imobiliário não possui interesse 

e o poder público não apresenta oposição ou resistência, ainda que seja em área de 

ocupação proibida por lei. 

A legislação brasileira, por meio da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), em seu 

artigo 4º considera que as faixas marginais de qualquer curso d‘água natural, desde 

a borda da calha do leito regular que tenha uma largura menor que 10 metros 

precisa de 30 metros na margem esquerda e direita para preservação. Na área de 

estudo todos os canais possuem largura inferior a 10 metros o que implica dizer que 

no mínimo deveria existir 30 metros sem ocupação em cada canal fluvial a cantar da 

borda de sua calha. No entanto, esta não é a realidade. 

Na bacia hidrográfica do Prata, todas as seis áreas com ocorrência dos 

fenômenos de enchentes e inundações estão localizadas nas planícies de 

inundação e dentro do limite estabelecido pela lei. Na Figura 2 têm-se o mapa de 

localização das áreas com ocorrência dos fenômenos supramencionados, no mesmo 

observa-se um buffer (forma hachurada) que corresponde a área de 30 metros em 

torno dos canais de drenagem que deveriam estar sem ocupação urbana. 
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Figura 2 – Mapa de localização das áreas com ocorrência de enchentes e 

inundações na bacia hidrográfica do Prata, Ilha do Maranhão – MA 

Fonte: Barros, 2014. 

Na Figura 3 têm-se a distribuição do uso do solo na área de estudo. A mata 

galeria deveria estar presente nas bordas dos canais fluviais, também conhecidas 

como mata ciliar. Porém, o que se observa é a redução dessa mata e a inserção de 

classes de uso cada vez mais urbanos. A área F (conforme está especializado na 

figura 2) no mapeamento do uso e cobertura do solo realizado por Nunes (2012) 

estava fixada anteriormente em uma área de ocupação irregular denomina Alonso 

Costa. No entanto, durante o trabalho desenvolvido por Barros (2014) esta já havia 

sido elevada à categoria de bairro por apresentar aspectos de urbanização 

consolidados, como é o caso do recobrimento asfáltico das travessas e avenidas, 

rede comerciária, escolas e posto de saúde.  

Na porção centro-leste e sudeste têm-se a fixação de loteamentos, também 

destinados a população de poder aquisitivo elevado. No entanto as construtoras 

utilizam espaços proibidos por lei e inadequados do ponto de vista ambiental para a 

fixação desses condomínios. É verídica a possibilidade das enchentes e inundações 

nesses condomínios, uma vez que estão estabelecidos em áreas de ocorrência 
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natural desses fenômenos, no entanto a probabilidade desses eventos acometerem 

a população resultando em perdas materiais e significativas é muito menor, tendo 

em vista todo o sistema de drenagem que é elaborado e executado pela empresa 

responsável pelo estabelecimento residencial, além da infraestrutura ser muito mais 

adequada para ―suportar‖ eventuais cheias. 

Figura 3 – Mapa de uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do Prata, Ilha do 

Maranhão – MA 

 

Fonte: Barros, 2014. 

 

Porém, este não é o caso das pessoas residentes nas áreas de ocupação 

irregular na bacia em questão e das áreas de ocorrência dos eventos de enchentes 

e inundações. Apesar de apenas a área B encontra-se em uma área de ocupação 

inadequada, e as demais estarem em áreas de expansão ou urbanizada, as demais 

áreas estão nas planícies fluviais, áreas de ocorrência natural dos eventos 

supracitados. 

A área B (Figura 4a) é a mais significativa quanto a perda de bens materiais e 

número de pessoas afetadas.  Só no ano de 2014 foram constatadas 317 pessoas 

afetadas pelas enchentes e inundações. Por se tratar de uma área de ocupação 
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irregular a população residente nomeou a localidade como ―Buraco da Gia‖, fazendo 

alusão às condições precárias de existência, pois a quantidade de sapos é muito 

grande no local e por se tratar de uma planície fluvial, área de deposição de 

sedimentos esta é mais rebaixada que as outras áreas do entorno que são colinas 

esparsas e bordas de tabuleiros. Daí dar-se a nomenclatura peculiar dessa 

localidade. 

Segundo os moradores da área, muitas pessoas são afetadas pelos 

problemas de saúde como dengue e demais doenças de veiculação hídrica. As 

residências estão afixadas na planície de inundação em um distância inferior a um 

metro para a calha do rio.  Os dejetos líquidos e sólidos são depositados nas 

margens e até mesmo dentro do canal, o que propicia ainda mais a ocorrência das 

cheias que acontecem de maneira desastrosa.  

Segundo a classificação do EM-DAT - Emergency Disasters Data Base – esta 

área encontra-se em uma situação de desastre, pois existem mais de 100 pessoas 

afetadas por estes eventos. 

As demais áreas afetadas estão em localidades classificadas como 

urbanizadas (área D e F), loteamento/ mata galeria (área C) e expansão (área A e 

E). Na área denominada E (Figura 4b) têm-se uma questão de infraestrutura urbana 

muito séria.  Em virtude da construção de uma via de acesso no bairro Araçagy, não 

foi construída uma ponte no local e o asfalto passa por sobre o canal. Devido à 

vazão do rio ser grande no período chuvoso e para conter a força da água, a 

população fez uma abertura no muro que é paralelo a via de acesso para a 

passagem do escoamento superficial (Figura 4c). Devido ao problema 

supramencionado, no ano de 2014, a pavimentação da via começou a ceder (Figura 

4d); areias e resíduos sólidos urbanos têm sido depositados na margem deste canal, 

aumentando ainda mais o processo de assoreamento.  
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Figura 4 – Mosaico das áreas com ocorrência de enchentes e inundações na bacia 

hidrográfica do Prata, Ilha do Maranhão – MA 

 

Fonte: Barros, 2014. 

 

4. Considerações finais  

 As enchentes e inundações são fenômenos naturais que fazem parte da 

dinâmica fluvial de uma bacia hidrográfica, porém esses eventos podem ser 

intensificados devido à ação antrópica sobre o ambiente. Nesses casos, estes 

fenômenos podem ser catastróficos, desencadeando em verdadeiros desastres. 

 Na bacia hidrográfica do Prata existem seis áreas com ocorrência de 

enchentes e inundações das quais a área B apresenta-se como a de maior 

problemática, em virtude do número de pessoas afetadas que era de 317 no ano de 

2014 entre adultos, crianças e idosos. Trata-se de uma área de ocupação irregular 

situada em uma planície fluvial. Devido a deposição de dejetos líquidos e sólidos no 

canal fluvial a proliferação de doenças de veiculação hídrica é grande na área em 

questão, o que nos leva a inferir a ligação direta entre ambiente e saúde.  

 As demais áreas de ocorrência de enchentes e inundações não estão 

inseridas em locais de ocupação inadequada tendo em vista o mapeamento de 

classes de uso do solo, no entanto é notório que estas áreas estão situadas em 

locais proibidos por lei, tendo em vista que para os canais fluviais do Prata que não 
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ultrapassam dez metros de largura, deveria haver no mínimo 30 metros de área de 

preservação permanente (APP). 

 As pessoas que residem nas áreas de ocorrência de enchentes e inundações 

e são afetadas drasticamente por elas são cidadãos de baixa renda, sem poder 

aquisitivo necessário para adquirir um imóvel em compartimentos do relevo que são 

mais valorizados no meio urbano.  

A especulação imobiliária é extrema e o m² em áreas mais valorizadas 

economicamente torna-se uma possibilidade apenas para as pessoas de maior 

poder aquisitivo.  As pessoas de baixa renda são levadas pelo sistema a residirem 

em áreas mais frágeis ambientalmente e sem nenhuma estrutura o que caracteriza a 

existência de muitas famílias como desastrosa. 

Apesar das pessoas residirem em áreas proibidas por lei o poder público não 

se opõe e nem toma providencias quando a ocupação dessas áreas. 

 

6. Referências  

AMARAL, R.; RIBEIRO, R. R. Inundações e enchentes. In: TOMINAGA, L. K.; 
SANTORO, J.; AMARAL, R. (Org.) Desastres naturais: conhecer para prevenir. São 
Paulo: Instituto Geológico, 2009, p. 39-52.  
 
BARROS, D. V. Enchentes e Inundações na Bacia Hidrográfica do Prata. Relatório 
de Iniciação Científica. (Pesquisa em Geografia). São Luís, 2014, p.129. 
 
BOTELHO, R. G. M. Bacias Hidrográficas Urbanas. In: GUERRA, A. J. T. (Org.) 
Geomorfologia Urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. p. 71-115, 2011. 
 
BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória 
no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1995. Brasil: uma visão 
geográfica nos anos 80. Rio de Janeiro. Fundação IBGE. 
 
IMESC. Perfil da Região da Ilha do Maranhão 2008. Instituto Maranhense de 
Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. v. 1. São Luís: IMESC, 2009. 
 
NUNES, J. F. Análise comparativa do relevo de duas bacias hidrográficas da Ilha do 
Maranhão, considerando os índices de dissecação. Relatório de Iniciação Científica. 
(Pesquisa em Geografia). São Luís, 2012, p.105. 
 



 

631 
 

NUNES, L. H. Urbanização e desastres naturais. São Paulo: Oficina de Textos, 
2015. 
 
PELLOGIA, A. O homem e o ambiente geológico: geologia, sociedade e ocupação 
urbana no Município de São Paulo. São Paulo: Xamã, 1998. 
 
POLIVANOV, H. e BARROSO, E. V. Geotecnia Urbana.In: GUERRA, A. T. (org). 
Geomorfologia Urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, p. 147 – 188. 
 
SILVA, Q. D. Mapeamento geomorfológico da Ilha do Maranhão/ Tese de Doutorado. 
Presidente Prudente- Universidade Estadual de São Paulo, 2012. 
 
SCHEUREN, J.M; POLAIN, O.; BELOW, R.; GUHA-SAPIR, D.; PONSERRE, S. 
Annual Disaster Statistical Review:thenumbers and trends 2007. Centre for Research 
on the Epidemiology of Disasters. Université Catholique de Louvain, Brussels. 
 
UNISDR. Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres. Suiza: UNISDR, 
2009.Disponível em http://www.unisdr.org. Acesso: em fevereiro de 2013. 
 
ZUQUETE, L.V.; GANDOLFI, N.; PEJON, O.J.N. O mapeamento geotécnico na 
previsão e prevenção de riscos geológicos em áreas urbanas. In: Simpósio Latino-
Americano sobre Risco Geológico Urbano, São Paulo. Anais... São Paulo, 1990. 
ABGE, p. 305-315.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

632 
 

 

O SILENCIOSO GRITO QUÍMICO: RISCOS E AMEAÇAS IMINENTES 

NO RIO GUARAGUAÇU SOB A PERSPECTIVA ECOSSISTÊMICA 
 

Nubya Gonçalves Cavallini, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável 
- UFPR - Setor Litoral, nubyacavallini@gmail.com 

Rodrigo Arantes Reis, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável - 
UFPR - Setor Litoral, reisra@gmail.com 

Liliani Marilia Tiepolo, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável - 
UFPR - Setor Litoral, liliani@ufpr.br

 
 

 

RESUMO  
Ao considerar a indissociabilidade entre sociedade, desenvolvimento e meio ambiente, a 
abordagem ecossistêmica preconiza a compreensão das relações de interdependência 
entre ecossistemas biológicos, físico-químicos, econômicos e histórico-culturais. 
Exteriorizando a inquietação frente ao agravamento da saúde ecossistêmica em função dos 
impactos resultantes da intervenção humana, a contaminação ambiental de origem 
antrópica apresenta-se como uma das reflexões agregadas aos discursos que permeiam as 
questões de conservação, dos usos dos bens naturais de uso comum e das incertezas 
espaço-temporais associadas ao conhecimento da automanutenção dos ecossistemas e à 
expansão geográfica do capitalismo. O litoral paranaense coexiste com um cenário 
operacional de mercados produtivos exponenciadores da problemática da contaminação 
ambiental por íons metálicos potencialmente tóxicos. Logo, a identificação destes 
encadeamentos a partir da dialética entre condições históricas e naturais e da abordagem 
experimental, com o uso de material biológico de Lontra longicaudis e de técnicas de 
química analítica, objetivam a caracterização e a compreensão das tendências territoriais, 
das multicausalidade e das relações de interdependência entre processos naturais e sociais. 
Os resultados voltam-se para o encaminhamento a um estado de envenenamento e morte 
entrópica planetária a longo prazo. Por esta abordagem, a elaboração e sistematização de 
dados da deterioração de todo um sistema interligado por dinâmicas de matéria e energia, 
junto de um gerenciamento efetivo, transfigura a capacitação integrada e preditiva com foco 
ao estabelecimento de atitudes ecológicas rumo à sustentabilidade. E ainda, conduz para o 
alerta da necessidade de um sistema de procedimentos de prevenção, monitoramento, 
controle e fiscalização da qualidade de vida social e ambiental. 
Palavras chave: Contaminação ambiental; desenvolvimento social e ambiental; 
espectrometria de absorção atômica; Lontra longicaudis; saúde ecossistêmica. 
 
ABSTRACT  
In considering the inseparability between society, development and environment, the 
ecosystem approach advocates the understanding of interdependence relations between 
biological, physical-chemical, economic and historical-cultural ecosystems. The 
environmental contamination of anthropogenic origin is presented as one of the reflections 
added to the discourses that permeate the conservation issues, the uses of natural goods in 
common use and of the spatiotemporal uncertainties associated with the knowledge of the 
self-maintenance of ecosystems and the geographic expansion of capitalism. The coast of 
Paraná coexists with an operational scenario of productive markets that expose the problem 
of environmental contamination by potentially toxic metallic ions. Therefore, the identification 
of these threads from the dialectic between historical and natural conditions and the 
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experimental approach, with the use of biological material from Lontra longicaudis and 
analytical chemistry techniques, aim at the characterization and understanding of territorial 
tendencies, multi-causality and relations of interdependence between natural and social 
processes. The results turn to referral to a long-term state of entropy and entropic death. 
Through this approach, the elaboration and systematization of data of the deterioration of an 
entire system interconnected by dynamics of matter and energy, together with an effective 
management, transfigures the integrated and predictive capacitation with a focus on the 
establishment of ecological attitudes towards sustainability. It also leads to the need for a 
system of procedures to prevent, monitor, control and monitor the quality of social and 
environmental life. 
Key word: Environmental contamination; social and environmental development; atomic 
absorption spectrometry; Lontra longicaudis; ecosystem health. 

 

1. Introdução 

Ao considerar a rede de expressiva complexidade em função da 

indissociabilidade entre sociedade, desenvolvimento e meio ambiente, a abordagem 

ecossistêmica preconiza a compreensão integradora das relações de 

interdependência entre ecossistemas biológicos, físico-químicos, econômicos e 

histórico-culturais. As análises entre as trajetórias históricas dos usos, ocupações e 

explorações das estruturas sociais, econômicas, culturais e política dos espaços 

territoriais exteriorizam a inquietação frente às condições para o agravamento das 

questões de saúde ecossistêmica quanto à articulação entre níveis de organização 

físico-química e biológica e impactos resultantes da ação e da intervenção humana 

(ESTADES, 2003), (LOYOLA; LEWINSOHN, 2009). 

Desta forma, o desenvolvimento prioritário em pesquisas cientificas sobre 

biodiversidade e conservação envolve um amplo espectro de disciplinas básicas 

isoladas que quando interconectadas alavancam os processos da compreensão da 

complexidade dos problemas socioambientais que refletem nos padrões de saúde e 

qualidade de vida das populações e comunidades sociais e ambientais. E é neste 

contexto que a interdisciplinaridade auxilia na geração e no compartilhamento dos 

conhecimentos necessários para transformar de forma benéfica e sustentável as 

relações tanto perceptivas quanto objetivas das sociedades com a biodiversidade e 

com os ecossistemas dos quais fazem parte (CARNEIRO, 1995). 

Neste sentido, a contextualização da contaminação ambiental de origem 

antrópica em espaços territoriais inseridos em hotspots mundiais de biodiversidade, 

bem como suas origens, fontes de ocorrências e distribuições, apresenta-se como 

uma das reflexões agregada aos discursos que permeiam as questões no âmbito de 
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conservação, de uso dos bens naturais de uso comum e das incertezas espaço-

temporais associadas ao conhecimento da automanutenção e dos limites físicos, 

químicos e biológicos e à expansão geográfica do capitalismo.  

Voltando-se para o enfoque ambiente, território e saúde, o litoral paranaense 

é um espaço territorial cuja realidade está bastante próxima destas articulações. 

Inserido em um dos maiores hotspots mundiais de biodiversidade, tem-se uma 

ecorregião de grande importância biológica que, mesmo sendo uma área prioritária 

para a aplicação de ações de conservação (ESTADES, 2003), (TABARELLI et al., 

2005), (CAMPANILI; PROCHNOW, 2006), (TIEPOLO, 2015), coexiste com 

diferentes origens e trajetórias histórico-culturais e com discordantes graus de 

desenvolvimento econômico (ESTADES, 2003). Nestas circunstâncias, em meio a 

endêmica e biodiversa Floresta Atlântica, com elevados números de unidades de 

conservação, tem-se um espaço territorial caracterizado e impactado por 

divergências que variam entre as principais vertentes agropecuárias, praiano-

turísticas, industrial e portuária (ESTADES, 2003). Sendo a natureza operacional 

destes mercados produtivos por si só exponenciadoras da problemática da 

contaminação ambiental por elementos metálicos potencialmente tóxicos, onde seus 

efeitos e ameaças são consequências deletérias para as bases de manutenção e 

reprodução da vida.  

Para tanto, o desenvolvimento teórico-prático do presente trabalho, a partir do 

uso de material biológico de espécie carnívora predadora em nível trófico superior da 

teia alimentar e de técnicas de química analítica, como um entrecruzamento de 

conhecimentos disciplinares que transcendem a unidirecionalidade de pensamentos 

voltados para a complexidade (LEFF, 2009), encaminham os dados numéricos e 

estatísticos para a compreensão das atuais condições da saúde ecossistêmica 

(CAIRNS JR; MC CORMICK; NIEDERLEHNER, 1993). 

Logo, a identificação e o estabelecimento destes encadeamentos, a partir da 

dialética entre condições históricas e naturais e da abordagem experimental, objetiva 

a caracterização das dimensões dos processos de deterioração da composição, 

estrutura e função dos ecossistemas, bem como a compreensão das tendências 

territoriais, das multicausalidade e das relações de interdependência entre processos 

naturais e sociais, e da incorporação destes com o universo interdependente das 

populações humanas. Ainda, oportuniza uma condução para o alerta da 
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necessidade de um sistema de prevenção, monitoramento, controle e fiscalização da 

redução e da fragmentação dos biomas e das bacias hidrográficas neles inseridas, 

da perda de biodiversidade genética, específica, ecossistêmica e, 

consequentemente, da qualidade de vida social e ambiental.  

 

2. Metodologia e Materiais 

 

2.1 Área de estudo  
 

A Zona Litoral, composta pela planície litorânea e pela orla da serra, 

apresenta aspectos fitogeográficos e hidrográficos singulares em decorrência de 

suas peculiaridades geomorfológicas, pedológicas e climáticas (RODERJAN et al., 

2002), (TIEPOLO, 2015).  

Inserida no domínio da Mata Atlântica, a planície litorânea é definida quase 

que integralmente pela delimitação da unidade fitoecológica da Floresta Ombrófila 

Densa (RODERJAN et al., 2002), (CAMPANILI; PROCHNOW, 2006), (BLUM; 

RODERJAN; GALVÃO, 2011) que, ao sofrer as influências das massas de ar 

advindas do mar e dos índices pluviométricos bem distribuídos ao longo do ano, 

apresenta-se como um fator de considerável importância para a manutenção e 

reprodução florística e faunística de uma das regiões ecológicas mais ricas em 

diversidade biológica (RODERJAN et al., 2002), (CAMPANILI; PROCHNOW, 2006), 

(BLUM; RODERJAN; GALVÃO, 2011), (TIEPOLO, 2015). 

Evidenciando os aspectos do cenário hidrográfico, a planície litorânea possui 

quatro bacias de drenagem classificadas como tributários diretos ou indiretos da 

Bacia Hidrográfica Litorânea (PAROLIN et al., 2010). Dentre a composição dos 

corpos hídricos formadores, o Rio Guaraguaçu é considerado a principal sub-bacia 

da planície costeira paranaense (GAZOLA-SILVA, 2008), tanto em termos de 

extensão quanto de volume. 

O Rio Guaraguaçu está localizado no setor sul da sub-bacia da Baía de 

Paranaguá, a 25º45‘W e 48º35‘S (GAZOLA-SILVA, 2008) e, é formado pela 

confluência dos rios que nascem ou recebem tributários da vertente oriental da Serra 

da Prata (Figura 1). Possui padrão meandrante característico de rios de baixa 

energia e percorre a planície litorânea, ora em curvas abertas ora em curvas 

fechadas, por um trecho de aproximadamente 60 km. Ao desaguar na Baía de 

Paranaguá através do Canal da Cotinga, recebe as influências diretas da dinâmica 
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das marés do estuário que compõem parte do Complexo Estuarino Lagunar ou 

Lagamar Iguape-Cananéia-Paranaguá (SVOLENSKI, 2000), (BIGARELLA, 2001), 

(IAP, 2006), (GAZOLA-SILVA, 2008), (TREMARIN, LUDWIG; MOREIRA FILHO, 

2008).  

Figura 1. Mapa de localização do rio Guaraguaçu na bacia litorânea e as áreas de 

amostragem numeradas de 1 a 5 

 

 

 

Além de ter tributários formadores nascendo em uma área natural protegida 

pelo Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, o Rio Guaraguaçu apresenta um 

elevado grau de importância biológica e ambiental, dado que parte deste rio define 

também os limites do entono imediato da Estação Ecológica do Guaraguaçu 

(GAZOLA-SILVA, 2008), bem como de outras Unidades de Conservação como o 

Parque Nacional do Palmito, o Parque Estadual da Ilha do Mel, a Área de Proteção 

Ambiental de Guaratuba e, o já mencionado, Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange 

(Figura 1). Portanto, sua privilegiada localização apresenta significativa relevância 

para a preservação e conservação dos últimos remanescentes bem preservados do 

ecossistema de Floresta Atlântica e dos mananciais hídricos existentes na área 

(BIGARELLA, 2001), (BRASIL, 2001), (ANGULO et al., 2006), (IAP, 2006), (PERES; 

BRANCO; KRUPEK, 2009). 
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2.2 Enfoque técnico: Metodologia para a determinação quantitativa de elementos 

metálicos em amostras biológicas  

 

As determinações da contaminação dos complexos ambientais por elementos 

metálicos foram realizadas a partir do uso de amostras biológicas de organismo 

bioindicador em nível trófico superior da teia alimentar, a Lontra-Neotropical (Lontra 

longicaudis, Olfers, 1818). Este tipo de amostras fornece dados que vão além da 

essência numérica das análises analíticas. Caracterizam a complexidade 

estabelecida no pool de espécies que habitam determinado ecossistema a partir dos 

hábitos da espécie bioindicadora, principalmente os alimentares e, maximizam 

informações de relevância quanto às condições ambientais nos entornos diretos e 

indiretos da área de estudo. Além disso, as lontras possuem ciclo de vida 

relativamente longos e, ao sofrer por maiores períodos os efeitos adversos da 

contaminação por elementos metálicos (BRAIT; ANTONIOSI FILHO; FURTADO, 

2009), demonstram a interdependência e a integralização nas avaliações dos atuais 

parâmetros ecossistêmicos, incluindo as questões de saúde humana (CAIRNS JR; 

MC CORMICK; NIEDERLEHNER, 1993), (YABE; OLIVEIRA, 1998), (BRAIT; 

ANTONIOSI FILHO; FURTADO, 2009).  

Os trabalhos de campo e as campanhas de amostragem consistiram na 

busca ativa de fezes de lontras ao longo do Rio Guaraguaçu. De forma a otimizar 

espaço-temporalmente da aplicação dos procedimentos, o corpo hídrico foi 

classificado e dividido em seções de acordo com a influência das marés. Ademais, 

tal segmentação permitiu compreender quantitativamente os impactos locais da 

contaminação ambiental de origem antrópica e, por conseguinte, os possíveis 

cenários sob as diferentes condições físico-químicas relacionadas à dinâmica 

setorial de aporte e maré. Cada amostra de fezes encontrada foi referenciada em 

caderneta de campo, identificada e armazenada em sacos plásticos. Posteriormente, 

foram encaminhadas para os Laboratórios de Pré-Análise Química e Biológica e de 

Análise Físico-Químicas da Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral para os 

procedimentos laboratoriais específicos de preparo e pré-tratamento. As amostras 

foram secas em a 80º C até peso constante, fragmentadas e homogeneizadas 

através de moinho de facas tipo Willey. Posteriormente, foram direcionadas à etapa 

de decomposição por via úmida com ácido oxidante e peróxido de hidrogênio, onde 

subamostras com 450 mg foram tratadas com 2,00 mL HNO3 65% (v/v), protegidas 
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com parafilme e deixadas em repouso por 30 minutos à temperatura ambiente. 

Decorrido o processo, adicionou-se 1,00 mL de H2O2 30% (m/m) e 2,00 mL de H2O. 

Os frascos foram semi-vedados e colocados em bloco digestor a 80º C por uma hora 

e meia. Após a digestão e completo resfriamento, os extratos foram avolumados 

para 10,00 mL com água ultrapura, filtrados com filtro de membrana de Teflon 0,45 

µm e direcionados para o Laboratório de Análise Instrumental Automatizada da 

Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral para análise em espectrofotômetro de 

absorção atômica AA240 Varian e determinação dos teores de Cd, Mn e Pb em 

chama. As análises estatísticas de regressão linear, planejamento fatorial completo e 

análises de agrupamento - Cluster foram desenvolvidas utilizando-se, 

respectivamente, os softwares Microsoft Excel® 2016, Statistica® 7.0 e Past®.  

 

2.3 Enfoque teórico: Mapeamento da interdependência das estruturas física, 

química, biológica e sócio-histórico-econômica 

 

A partir da conciliação do enfoque técnico das ―ciências duras‖ com o enfoque 

teórico das ―ciências leves‖, o desenvolvimento metodológico baseou-se no uso das 

principais contribuições do paradigma da interdisciplinaridade, de modo a abranger a 

multicausalidade e as relações de interdependência entre processos naturais e 

sociais (CARNEIRO, 1995). Neste sentido, para a caracterização da área de estudo, 

levando em consideração o todo, bem como suas partes e suas interelações, foi 

realizado um delineamento da temática combinada com os campos de conhecimento 

envolvido (CARNEIRO, 1995). Ao focar em uma abordagem em função de cada um 

dos elementos componentes da problemática estabelecida nos complexos da Zona 

Litoral e da interdependência das mesmas para com os constituintes sociais, 

norteou-se uma revisão de literatura ajustada de modo que territórios físico, químico, 

biológico, social, econômico, político e histórico fossem tratados em estado sobre e 

justaposto. Posteriormente, no que tange às percepções mais abrangentes sobre o 

prisma dos conflitos socioambientais inseridos no campo das alterações dos padrões 

dinâmicos das formas estruturantes do ecossistema, foi realizado a categorização de 

estudos com abordagens metodológicas quantitativa e qualitativa para que a análise 

crítica das informações estivesse em concordância com à temática do trabalho, 

desde a orientação e o encaminhamento da fundamentação teórica até a 
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estruturação conceitual que sustenta o desenvolvimento da pesquisa e das 

contribuições compartilhadas pelos distintos campos do conhecimento (CARNEIRO, 

1995). 

 

3. Resultados 

Na variação dos horizontes temporais, diferenciadas concepções de mundo, 

de ambiente de vida e de natureza foram se alterando e se apresentando em 

decorrência das vigências dos ciclos culturais e dos graus de desenvolvimento 

incorporado às orientações antropocêntricas e economicistas (CARNEIRO, 1995). 

Como resultado, o processo dinâmico evidenciado pela coesão sucessiva de 

elementos naturais e sociais, intensifica e delineia possíveis inter-relações 

(SANTOS, 2006) que demarcam os destinos da sociedade (FURTADO, 2007), 

(SILVEIRA, 2010), (MATTOS, 2017) e dos ecossistemas nas quais se inserem. Ao 

considerar a multiplicidade dos aspectos de integração e articulação, constitui-se 

ainda a base para arranjos pluriescalares que definem a promoção, a aceleração e a 

abrangência dos processos valorativos da materialidade do território (SANTOS, 

1999), (CLAVAL, 2005), (PEREIRA; KAHIL, 2006), (SILVEIRA, 2010), (BOTELHO, 

2013), (ABRAHÃO, 2016), (MATTOS, 2017). Os quais, em função dos movimentos 

territoriais de reprodução histórica, cultural, política e socioeconômica, condicionam 

as alterações na materialidade e regulam os processos das transformações 

territoriais. Logo, a abordagem aqui descrita permite não somente o desdobramento 

acerca do tempo e do espaço, mas também sobre a crise ambiental e civilizatória 

como um produto da racionalidade econômica e tecnológica dominante no 

capitalismo (ESTADES, 2003), (LEFF, 2000, 2009), (LOYOLA; LEWINSOHN, 2009), 

(BOTELHO, 2013). 

Sob o panorama das mudanças voltadas para o âmbito da dominação da 

natureza como insumo capitalista (CAVALCANTI, 2010) e, da consequente 

degradação dos espaços territoriais a partir da ocupação, dos usos e das 

explorações dos seus bens e serviços naturais, a ecorregião litorânea do Estado do 

Paraná apresenta um complexo cenário de mobilidades multidimensionais. 

Iniciou seu fenômeno histórico-cultural de ocupação e organização espacial antes 

mesmo das expedições europeias, com o homem do sambaqui e, somente no 

século XVI, após a extinção dos sambaquieiros e da apropriação do território pelos 
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índios pertencentes a grande família Tupi-Guarani, é que se instaurou a ocupação e 

a colonização portuguesa propriamente dita e altamente motivada pela exploração 

da mão de obra indígena e dos aluviões auríferos (PIERRI et al., 2006), (TIEPOLO, 

2015). Neste sentido, o ciclo do ouro proporcionou o povoamento do litoral, os 

primórdios da mão de obra escrava e, a miscigenação entre povos nativos e 

colonizadores (TIEPOLO, 2015). Após o declínio da fase da mineração aurífera 

voltou-se para as atividades dos setores agropecuários e agroindustriais, como: a 

agricultura com foco na produção de café, arroz e açúcar; para a exportação de 

erva-mate, farinha de mandioca, madeira e soja que, consequentemente, contribuiu 

para o pleno estabelecimento da atividade portuária; para a pecuária voltada 

principalmente à criação de búfalos; para o turismo; e, para a pesca (PIERRI et al., 

2006), (TIEPOLO, 2015).  

Assim, o estabelecimento da organização inicial conformou não apenas as 

mudanças das atividades econômicas que caracterizam os ritmos expansionistas de 

ocupação, mas também a atual dimensão dos principais usos do espaço territorial 

(PIERRI et al., 2006). A dialética entre condições históricas e naturais além de 

determinar a configuração do espaço social e discutir a relação entre determinantes 

naturais e sociais para a ocupação do solo e a configuração econômica de seu uso, 

contribui igualmente para identificar e caracterizar tendências territoriais (ESTADES, 

2003), (PIERRI et al., 2006) de saúde e de automanutenção ecossistêmica.  

Ao fazer menção à exaustão quantitativa e qualitativa dos bens naturais de 

uso comum, torna-se imperativo relevar o componente futuro (BECK, 2010). Os 

riscos de um sistema em colapso precisam ser integralmente e interdisciplinarmente 

projetados, previstos e precavidos a partir de prognósticos revelados ativamente 

para intervir, planejar e controlar os perigos de uma crise que insere amplos 

ecossistemas sob a atemorização de um fatalismo ecológico (PORTO, 2008), 

(BECK, 2010). Neste sentido, no esforço comum da pesquisa que conjuga diversas 

áreas de conhecimento com foco à interpretatividade dos conflitos ambientais na 

área da Bacia Hidrográfica do Rio Guaraguaçu, a técnica de análise química de 

espectrometria de absorção atômica com chama (F AAS) complementou, através de 

um amparo quantitativo representado por números e gráficos, o diagnóstico dos 

fenômenos sistêmicos e/ou cumulativos que se desdobram e se estendem para as 

suscetibilidades dos perigos e dos riscos (CAIRNS JR; MCCORMICK; 
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NIEDERLEHNER, 1993), (RIGOTTO, 2002), (PORTO, 2008), (BECK, 2010). Desta 

forma, ao seguir pela determinação da concentração de cádmio (Cd), chumbo (Pb) e 

manganês (Mn), íons metálicos potencialmente tóxicos e bioacumulativos, 

confirmou-se a hipótese primária de que as altas concentrações dos referidos íons 

metálicos no Rio Guaraguaçu estão, espaço-temporalmente, associadas à 

interferência produtiva, logística e operacional da agropecuária, da agroindústria e 

do segmento portuário.  

Ao total de 33 amostras de fezes analisadas, o Cd foi determinado em 19 

amostras, representando 60,61% do total de amostras, tendo corrido um valor 

mínimo de 0,030 µg g-1 e máximo de 56,676 µg g-1; o Mn foi determinado em todas 

as amostras disponibilizadas, tendo corrido um valor mínimo de 9,512 µg g-1 e 

máximo de 924,7 µg g-1; e, o Pb foi determinado em 16 amostras, representando 

48,48% das amostras disponibilizadas e tendo corrido um valor mínimo de 1,348 µg 

g-1 e máximo de 27,327 µg g-1.  

Este tipo de contaminação age por suas consequências deletérias nos 

recursos hídricos, na biodiversidade e na perda dos serviços dos ecossistêmicos 

afetados pelas concentrações na coluna d‘água, no solo, no sedimento e nos 

organismos a partir de rotas biológicas e biogeoquímicas. Trata-se de indicações 

observadas e comparadas que encaminham todos os destinos a um estado de 

envenenamento planetário a longo prazo (BECK, 2010), um abismo da morte 

entrópica do planeta e da perda de sentido da existência humana (LEFF, 2009), 

onde a desconstrução lesiva observada tem suas principais crises associadas à 

desordenação dos ciclos biogeoquímicos a partir da interrupção gradual dos fluxos 

de energia e de matéria. É o desencadeamento interconectado de perturbações que 

impedem, em determinado momento, a depender das capacidades estruturais 

limitadas, a adaptação e a renovação das dinâmicas naturais, deixando um 

significativo alerta para a qualidade dos hábitats da qual um pool de populações 

torna-se totalmente dependentes. 

Logo, ao externalizar as complexidades que envolvem as difusas questões de 

saúde, território e ambiente em um cenário de deterioração catastrófica a nível 

planetário que coloca em risco e sob ameaça as mais variadas formas de vida 

(CARNEIRO, 1995), torna-se fundamental a assimilação dos custos socioambientais 

para com as dinâmicas de crescimento econômico (VIEIRA, 2009) a nível local. De 



 

642 
 

modo que o planejamento dos instrumentos de gestão auxilie eficaz e 

prioritariamente a organização e o enfrentamento intensivo em prol da recuperação e 

conservação dos segmentos impactados dos pontos críticos dos usos dos bens e 

processos naturais (PORTO; LA-LAINA PORTO, 2008; TUNDISI, 2006, 2008, 2014).  

Por esta abordagem da pesquisa, a elaboração e sistematização de dados da 

deterioração de toda uma cadeia cíclica, considerando a interligação e 

interdependência entre os ecossistemas (RAMOS-ROSAS et al., 2012), junto de um 

gerenciamento, transfigura a capacitação integrada e preditiva com foco ao 

estabelecimento de heranças locais e regionais como parte de atitudes ecológicas 

rumo à sustentabilidade (PORTO; LA LAINA-PORTO, 2008; TUNDISI, 2006, 2008, 

2014). Sendo que, ademais, auxilia no estabelecimento de uma reforma 

paradigmática no campo filosófico, capaz de mudar o pensamento e a ação coletiva 

em direção à consciência, percepção, sensibilidade, moral, racionalidade e 

responsabilidade diante das suscetibilidades de um risco ambiental e civilizatório 

(PORTO, 2008), (LEFF, 2000, 2009), (VIEIRA, 2003, 2009, 2013), (BECK, 2010): 

invisível, imprevisível, que esquiva a capacidade perceptiva humana imediata e 

desencadeia impactos em níveis intoleráveis e irreversíveis (BECK, 2010).  

 

4. Considerações Finais 

A conjunção das ciências sociais e das ciências naturais vêm concretizando 

trabalhos interdisciplinares em torno das temáticas de conflitos socioambientais 

(CARNEIRO, 1995). No presente caso, as determinações e diagnósticos 

apresentados foram possibilitados pela convergência e articulação das áreas 

disciplinares da Bioquímica, Ecologia, Economia, Ecotoxicologia, Estatística, 

Fisiografia, Fisiologia, Geografia Econômica, Química, Geomorfologia, História e 

Toxicologia. 

Considerando que a maioria dos problemas ambientais advêm de ações 

antrópicas, a técnica de espectrometria de absorção atômica com chama (F AAS) 

corrobora quantitativamente os danos provocados pelas distintas origens e 

trajetórias históricas ao longo dos tempos. Ao integrar a problemática ambiental ao 

debate teórico das ciências sociais, a metodologia supracitada legitimou algumas 

hipóteses. Referindo-se ao mapeamento da rede de conexões e interatividades 

sociais que provocam degradação ambiental e danos à qualidade de vida e à saúde, 
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o método químico-analítico de determinação de íons metálicos em amostras 

biológicas de organismo bioindicador validou a determinação das variáveis espaciais 

e das concentrações dos contaminantes inorgânicos investigados nas amostras de 

fezes da Lontra longicaudis (Olfers, 1818). Bem como da compreensão sincrônica e 

diacrônica dos estados circunstanciais da saúde ecossistêmica. Pois, a reflexão 

interdisciplinar da interatividade dos fenômenos sociais e naturais, possibilitou o 

entendimento e a interpretação da dinâmica existencial da multiplicidade e da 

heterogeneidade dos componentes físico-químicos, bioecológicos e socioculturais, 

como também da não-linearidade das interações dos espaços territoriais inseridos 

em escala estrutural de modelos de desenvolvimento urbano-industrial-capitalista.  
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RESUMO 
Qualidade de vida para a população, proximidade com a natureza por meio de diversos usos 
da e com a paisagem são as positividades oferecidas pelas áreas verdes em espaços 
públicos: os parques urbanos. Diante do exposto, este artigo tem como objetivo geral 
compreender as territorialidades ambientais do espaço de autoconhecimento e novas 
produções que é o Parque Florestal Antônio de Albuquerque, na cidade de Campo Grande 
(MS). Metodologicamente, a pesquisa foi embasada no método científico, meandradas pelas 
pesquisas qualitativa e colaborativa; documental e exploratória, respaldada nas pesquisas 
bibliográfica e de campo, além do uso de fontes secundárias, sobre a localidade, em língua 
portuguesa. Contudo, percebe-se que as territorialidades ambientais a partir do espaço de 
autoconhecimento caminham para uma satisfatoriedade no que tange a possibilidade de uso 
para recreação e lazer no parque urbano. Entretanto a população exerce a criticidade 
apontando a necessidade de medidas de manutenção e asseio em toda a área interna e 
externa ao Parque Florestal Antônio de Albuquerque. 
Palavras-Chave: territorialidades, pesquisa colaborativa, parques urbanos, espaço urbano e 
políticas públicas. 
 
RESUMEN 
Calidad de vida para la población, proximidad a la naturaleza a través de diversos usos de la 
y con el paisaje son las positividades ofrecidas por las áreas verdes en espacios públicos: 
los parques urbanos. En este sentido, este artículo tiene como objetivo general comprender 
las territorialidades ambientales del espacio de autoconocimiento y nuevas producciones 
que es el Parque Forestal Antônio de Albuquerque, en la ciudad de Campo Grande (MS). 
Metodológicamente, la investigación fue fundamentada en el método científico, meandradas 
por las investigaciones cualitativa y colaborativa; documental y exploratorio, con el apoyo en 
la literatura y el campo de la investigación, y el uso de fuentes secundarias, la ubicación, en 
portugués. Sin embargo, se percibe que las territorialidades ambientales a partir del espacio 
de autoconocimiento caminan hacia una satisfactoria en lo que se refiere a la posibilidad de 
uso para la recreación y el ocio en el parque urbano. Sin embargo la población ejerce la 
criticidad apuntando a la necesidad de medidas de mantenimiento y aseo en toda el área 
interna y externa al Parque Forestal Antônio de Albuquerque.  
Palabras-clave: territorialidades, investigación colaborativa, parques urbanos, espacio 
urbano y políticas públicas. 
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1. Introdução 

Em documento do Ministério do Meio Ambiente (2006) os parques são 

caracterizados pela existência de área verde com função ecológica, estética e de 

lazer, tendo uma extensão maior que praças e jardins públicos. Apresentam 

condições ambientais adequadas às árvores e áreas verdes urbanas, promovendo 

um ―espaço de autoconhecimento e para novas produções‖ (MAGALHÃES; 

LIBERALI, 2011, p. 299-300), e também contribuindo para a qualidade de vida nas 

cidades e valorizando os ambientes. 

Segundo Souza (2007), o parque urbano é uma área pública voltada à 

população para usufruir de atividades didáticas, culturais, práticas de esporte, 

recreação, lazer e preservação da vegetação natural e das áreas verdes urbanas. 

Barton & Pretty (2010) entendem que a harmonia dos parques urbanos proporciona 

à comunidade perspectivas ambientais, com características físicas e sociais ideais 

para o desenvolvimento de atividade física ao ar livre, bem como o lazer, recreação 

e a identificação de (novas) relações com esse espaço. 

Ademais, Cassou (2009) denotou que os parques, geralmente, situam-se em 

áreas urbanas, considerados locais que possibilitam a promoção de atividades que 

provoquem a população a frequentar, e assim, possibilitar ações de forma 

colaborativa, em que todos estejam ―[...] envolvidos em possibilidades motivadas 

pelo desejo de transformação [...]‖ (MAGALHÃES; LIBERALI, 2011, p. 301), 

reconhecendo, que os parques públicos precisam de políticas de conservação, que 

consigam atender as reais necessidades devido a sua criação e existência. 

O Parque Florestal Antônio de Albuquerque, popularmente conhecido como 

Parque Horto Florestal, situa-se na área urbana central de Campo Grande/MS, 

contendo espécies nativas do cerrado, bioma que abrange a cidade e boa parte de 

Mato Grosso do Sul. Apresenta uma área expressiva com cobertura vegetal de porte 

arbustivo-arbóreo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no espaço 

urbano. Também dispõe de uma área significativa dotada de infraestrutura para a 

prática de atividades de esporte e lazer, como: caminhada, corrida, academia ao ar 

livre, bicicross, pista de skate, oficinas culturais com aulas de violão, reciclagem, 

desenho, pintura, além do centro de convivência para idosos. 
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Diante do exposto, formulou-se a seguinte pergunta: Como compreender a 

intensidade do fluxo e uso dos frequentadores a partir das territorialidades 

ambientais desse espaço de autoconhecimento e de novas produções que é o 

Parque Florestal Antônio de Albuquerque em Campo Grande-MS? Na perspectiva 

de encontrar diretrizes/respostas a esta pergunta, definiu-se como objetivo geral, 

deste trabalho, compreender as territorialidades ambientais desse espaço de 

autoconhecimento e novas produções que é o Parque Florestal Antônio de 

Albuquerque em Campo Grande-MS. 

Tampouco, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: a) 

caracterizar brevemente processo histórico e as transformações do parque; b) 

apresentar os conceitos de territorialidade, meio ambiente, área de lazer e pesquisa 

colaborativa, associando-os ao parque e; c) apontar as perspectivas sobre as 

territorialidades ambientais no parque. 

Para tanto, foram estabelecidas como estratégias metodológicas para 

consubstanciar o objetivo proposto, dando enfoque à pesquisa qualitativa90 e 

colaborativa91, a qual permite que o(s) pesquisador(es) se aprofunde(m) no estudo 

do fenômeno, e, paralelamente desenvolvam ações em conjunto para resolverem 

problemas na fonte. Em seguida, buscou-se a parte documental e exploratória, 

respaldada em pesquisas bibliográfica e de campo (in loco), além do uso de fontes 

secundárias (principalmente, artigos científicos), sendo critérios de inclusão de 

produções e publicações na temporalidade de 1986 a 2017, em língua portuguesa. 

Acrescentam-se como características principais das pesquisas qualitativa a 

imersão do(s) pesquisador(es) no ambiente da pesquisa, mantendo contato direto 

com o objeto pesquisado, além da possibilidade de se acompanhar o processo; e, 

na pesquisa colaborativa, a construção conjunta para o equacionamento de 

problemas, além de se buscar provocar um agir emancipatório para a auto-reflexão e 

o desenvolvimento do potencial do pesquisado sobre o espaço.  

                                                           
90

 Para Martins e Theóphilo (2008, p. 135) a pesquisa qualitativa pede ―descrições, compreensões e 
análises de informações, fatos, ocorrências que naturalmente não são expressas por números‖. 
91

 Para Ibiapina e Ferreira (2008, p. 28) ―as pesquisas colaborativas apresentam modelos 
investigativos que rompem com a lógica empírico-analítica a partir do uso da reflexão e da prática de 
colaboração[...]‖. 
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A investigação é do tipo bibliográfico, visando conhecer as principais 

contribuições teóricas para fundamentar o trabalho e a pesquisa de campo 

procedente de observação in loco de fatos e fenômenos, exatamente como ocorrem 

no cotidiano do parque, além da realização de registro fotográfico e coleta de 

informações documentais da biblioteca e também no Arquivo Histórico de Campo 

Grande (ARCA). Posteriormente, partiu-se para a construção de mapas, com o 

auxílio do software Quantum GIS, na sua versão 2.18 Las Palmas.  

Nesse enquadramento metodológico, partiu-se para a revisão do cenário 

histórico do referido parque, sua dinâmica e conceitos de transformação urbana, 

territorialidade, meio ambiente e área de lazer. Foram identificadas 30 (trinta) 

publicações, entre periódicos, resoluções, livros e artigos, estes agrupados e 

analisados. Porém, estabeleceu-se critério de inclusão, estudados o quantitativo de 

28 (vinte e oito) do total apresentado, por remeterem à proposta deste objeto de 

estudo. O material levantado por meio das bases de pesquisa científicas: SCIELO, 

LLACS, MEDILINE-Bireme com publicação de 1986 a 2017, em língua portuguesa, 

permitiu-nos organizar o campo e a produção deste artigo. 

Assim, o artigo foi estruturado em duas partes: na primeira é relatado o 

histórico do parque, sua dinâmica de transformação e sua localização espacial na 

cidade de Campo Grande/MS. Em seguida, buscou-se apresentar os conceitos de 

territorialidade, meio ambiente e lazer, contextualizando o parque a partir das 

perspectivas identificadas.  

 

2 Brevidade Histórica nas Territorialidades Metamórficas do Parque Florestal 

Antonio de Albuquerque 

Macedo & Sakata (2003) sinalizam que os parques urbanos ocupam espaços 

públicos livres e estruturados para práticas esportivas e atividades culturais, exibindo 

componentes da paisagem natural com capacidade de incorporar intenções de 

conservação e preservação da vegetação.  



 

651 
 

O Parque Florestal Antonio de Albuquerque está estruturado morfológica e 

autossuficientemente, ou seja, sem influência direta da estrutura produzida no 

entorno. Conhecer o processo histórico de surgimento do parque auxilia na 

compreensão das territorialidades metamórficas ao longo dos anos. O Parque 

Florestal Antônio de Albuquerque (figura 1) teve sua implantação no início do século 

XX, na localização da confluência entre o Córrego Prosa e o Córrego Segredo, onde 

se origina o Rio Anhanduizinho Anteriormente, na área foram abrigadas outras 

atividades, como o Matadouro e Saladeiro (lugar onde se salgava a carne e o couro 

do gado), cuja produção era enviada para São Paulo pela ferrovia (CAMPO 

GRANDE, 2017).  

Figura 1: Fachada do Parque Florestal Antônio de Albuquerque – conhecido como 

Horto Florestal.  

 

Em 1923, quando Campo Grande já havia sido elevada à categoria de cidade, 

a Prefeitura criou no local o Parque Municipal, com mais de seis hectares, passando 

a ser conhecido por Horto Florestal. Ali foi instalada a sede dos serviços de Parques 

e Jardins da Prefeitura, com a função de manter preservadas as inúmeras espécies 

de árvores produzidas para arborização (CAMPO GRANDE, 2017). 
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O parque urbano foi revitalizado em 1995, com o nome de ―Parque Florestal 

Antônio de Albuquerque92‖. Atualmente o complexo está dividido em três partes, 

sendo a praça, o Centro de Convivência do Idoso e o Núcleo Principal que é 

composto por Centro de Atividades Múltiplas (teatro de Arena), Biblioteca Municipal, 

lanchonete, parlatório, playground, espelho d‘água, concha de bocha e malha, pista 

de bicicross, orquidário e espaço de oficinas de artes (ALCÂNTARA; PAIXÃO; 

SILVA, 2016). 

Os parques urbanos sinalizam a necessidade de integrar a população do 

entorno, uma vez que apresentam-se como  fragmentos do ambiente natural, 

resultados das transformações do imaginário, tendo sua preservação e uso do 

território como fundamentais para se estabelecer o contato e as relações com a 

natureza (MACEDO; SAKATA, 2003). 

No perímetro urbano de Campo Grande (figura 2) o parque compreende uma 

área total de 45 mil m². Com o prolongamento da avenida centro-bairro, a área 

acabou dividida em frações distintas. O projeto, além de unir esses espaços, por 

meio de uma passarela em estrutura metálica, que passa sobre a avenida, introduziu 

uma série de equipamentos de lazer e recuperou outros, com novas funções 

(ARQUITETURA E URBANISMO, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92

 O Parque passa a ter os cuidados do senhor Antônio de Albuquerque, antigo funcionário da 
Prefeitura. As características do parque sempre se mantiveram preservadas, pois produzia muitas 
espécies de árvores para a arborização de Campo Grande e cidades vizinhas, inclusive Cuiabá,  na 
época a capital do Estado. Como forma de reconhecimento, em 19 de maio de 1995, a 
Prefeituraentrega à população campo-grandense o novo parque, agora nomeado "Parque Florestal 
Antônio de Albuquerque" (SANTOS; CUNHA e MORO, 2018). 
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Figura 2: Localização do Parque Horto Florestal na área urbana de Campo 

Grande/MS. 

 

Para Rocha (2011), toda essa estrutura surgiu a partir de uma proposta de 

reorganização espacial e da vegetação, em que se procura "não descaracterizar a 

estrutura original do horto". Criaram-se novos percursos, pequenas praças - como a 

Praça das Árvores, com bancos e esculturas da artista plástica Neide Ono -, além do 

plantio de novas espécies florais, incluindo quaresmeiras, chuvas-de-ouro, paineiras 

e flamboyants.  

O desenho (em forma de um y invertido) dos pórticos (figura 1) é uma 

analogia formal à junção dos córregos Prosa e Segredo, hoje - canalizados -, às 

margens dos quais surgiu a cidade. No revestimento das edificações foi aplicado 

tijolo à vista, remetendo a terra e barro.  
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No entorno do parque existem patrimônios consideráveis: o Mercado 

Municipal, o antigo Colégio Oswaldo Cruz, a Igreja Matriz de Santo Antônio, a Casa 

de Lídia Baís, instituições privadas de ensino e formação profissional (Sesc Horto e 

Senac), além de estabelecimentos comerciais, que marcam vivências, lembranças, 

histórias transmitidas de gerações em gerações por se tratar de uma área urbana 

central. 

3 As Territorialidades Ambientais e Compreensão do Espaço de 

Autoconhecimentos e as Novas Produções do Parque Florestal Antônio de 

Albuquerque 

Neste item é oportunizada a apresentação das noções de territorialidade, 

meio ambiente e área de lazer, a partir das constatações oriundas do Parque 

Florestal Antônio de Albuquerque, descrevendo, sob o ponto de vista dos autores, a 

compreensão e a relação entre os elementos e o ambiente de estudo, possibilitando 

ver o potencial para a resolução dos problemas a partir das proposituras em políticas 

públicas para a área do parque. 

Para Martins (2007), ao abordar a territorialidade em um determinado 

ambiente, faz-se necessário conceituar as premissas para que o contexto inserido 

no processo não seja vago. Quando um indivíduo ou grupo, exerce uma estratégia 

de poder em um dado espaço geográfico, observa-se a existência da territorialidade, 

pois acaba sendo algo mais cultural que físico.  

A territorialidade está inserida no ―espaço geográfico‖, pois é nele que ocorre 

a prática de ações contribuindo para a construção de apropriações de relações entre 

os atores sociais envolvidos no processo, sendo ante ao objeto ou em prol, tida 

como a estratégia utilizada para fazer o uso e ocupação do território (MARTINS, 

2007). 

Para Saquet (2015, p. 120), a territorialidade é: 

O acontecer de todas as atividades cotidianas, seja no espaço do 
trabalho, lazer, igreja da família, escola, ou seja, são as relações 
diárias, momentâneas e processuais, que os homens mantêm entre 
si, com a sua natureza interior e a inorgânica para sobreviverem 
biológica e socialmente. 
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A territorialidade pode ser vista ainda como um fenômeno de ―organização do 

espaço em territórios diversos‖. É uma forma de ampliar o controle sobre um dado 

território, tornando-o distinto, menos parcialmente e exclusivo, contribuindo para 

prover o poder territorial por meio de identidades coletivas. É um elemento de 

coesão social, fomentando sociabilidade e solidariedade; mas, pode ser também 

fonte ou estímulo de hostilidades, ódios e exclusões (ALBAGLI, 2004, p 30). 

Mediante ao diálogo sobre territorialidade, exemplifica-se a existência de um 

grupo de idosos desenvolvendo atividades no Parque Florestal Antônio de 

Albuquerque, em um espaço múltiplo, com horários definidos. Ora, desenvolveu-se 

uma estratégia para a concretização e formas de uso, com isso, compreende-se o 

exercício do poder num mesmo território, com a ocorrência de inúmeras atividades 

nessa área do parque. 

Continuando a proposta de compreensão sobre o conceito de territorialidade, 

reporta-se a Haesbaert (2004), para quem o território é sempre múltiplo diverso e 

complexo, assume uma relação de dominação e/ou de sociedade e espaço 

construído de maneira sociável e aparece de maneira difusa para toda a sociedade, 

podendo ser trabalhado de maneira genérica. Distingue-se o território e as dinâmicas 

de desterritorialização através dos sujeitos que exercem o poder efetivamente, 

controlando os espaços e suas relações sociais (HAESBAERT, 2004). 

Ele não é simplesmente uma substância notória de recursos naturais e uma 

demografia populacional, e sim uma categoria expressa que pressupõe o espaço 

geográfico como sendo um processo de apropriação-territorialização-territorialidade 

que se materializam momentaneamente seguindo uma determinada ordem e 

configuração dentro do espaço, sendo dinâmicas e mutáveis (BOURDIEU, 1989). 

A territorialidade, quando concretizada, materializa o território. É resultado do 

trabalho social produzido pelos humanos, no qual o ambiente é a matéria-prima 

essencial, cuja esta construção não é material e sim, apenas uma representação do 

que seria uma construção ideal em que esse território resultará em paisagem, sem a 

intermediação daquilo que se imagina (BARTALINI, 1986). 
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O meio ambiente inserido no contexto denota no seu sentido mais amplo o 

suporte físico e os objetos, ou até mesmo os traços que o identificam, e o homem 

dentro desse processo reserva o papel de mero espectador que percebe, 

compreende e sente, mesmo porque existe uma grande necessidade de integrar as 

questões urbanas e ambientais como forma de estar solucionando os chamados 

problemas inerentes as sociedades urbanas contemporâneas, em que os parques 

aparecem com destaque em decorrência do crescimento urbano (MACEDO; 

SAKATA, 2003).  

Inúmeros fatores reunidos na infraestrutura e desenvolvimento econômico-

social estão relacionados com a qualidade de vida urbana, pois muitos deles estão 

ligados à questão ambiental, e as áreas verdes surgem como elemento de suma 

importância para o bem-estar da população, considerado fator que age diretamente 

na saúde física e mental (LOBADA; DE ANGELIS, 2009). 

Essas áreas (os parques) constituem um mosaico urbano, porque as 

condições ecológicas se aproximam das normais da natureza, desempenhando um 

papel significativo, pois são essenciais para a saúde e decorrem de um processo em 

que as paisagens estão espalhadas no meio da cidade (SITTE, 1992).  

Ao se reconectar com a natureza presente no ambiente do parque, o ser 

humano recupera as sensações outrora esquecidas, e que somente o ambiente 

natural pode revelar, transportando os estímulos e sentimentos da natureza viva. No 

ambiente natural as interações fluem e podem trazer mais naturalidade às ações que 

se propõe desempenhar.  

Outro ponto a destacar é o aspecto cultural que contempla todo o entorno do 

parque, seus moradores, frequentadores e também o setor comercial, já que se 

encontra inserido no centro da cidade, com presença de expressivo comércio ao seu 

redor, benefício aproveitado, muitas vezes, para se fomentar atividades que 

busquem atrair pessoas que possam desfrutar de ambos os serviços disponíveis.  

Embora não seja comum que esses agentes localizados no entorno do 

parque sejam contribuintes diretos para a sua conservação e asseio, função 

exclusiva da Prefeitura de Campo Grande, esse empenho somente será alcançado 

por meio da sensibilização, materializada pela educação ambiental e cultural, que 

deveria ser implementada e aplicada em vários níveis da sociedade. 
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O ambiente natural e os ambientes construídos são percebidos de acordo 

com as experiências sensoriais e os valores individuais de cada ser humano, os 

quais atribuem valores e significados de acordo com uma relevância em suas vidas. 

Entretanto, os conceitos de meio ambiente, referem-se ao conjunto de fatores 

físicos, químicos e bióticos, que diariamente, chama-se de natureza, ou seja, lugar 

onde se vive e de onde depende nossa sobrevivência (BRASIL, 2006). 

Para Tuan (1995, p. 6), ―as condições sob as quais qualquer pessoa ou coisa 

vive ou se desenvolve; a soma total de influências que modificam ou determinam o 

desenvolvimento da vida ou do caráter". Nesse sentido o autor afirma que o meio 

condiciona o homem, pode-se dizer que o homem modifica e é modificado pelo meio 

em que está inserido por meio das experiências vividas e da mudança contínua que 

o mesmo exerce sobre o espaço. 

Ademais, Chatelin (1986, p. 1) afirma: 

Meios e paisagens são formados desses objetos que todo mundo 
pode ver, que alguns estudam, e que todos utilizam de diversas 
maneiras: as árvores e as terras, as rochas e as colinas... Pensar os 
meios e as paisagens é empreender a reunificação ou de colocar 
todas as atitudes que se pode adotar, em face destes objetos para 
perceber, compreender, sentir e se exprimir.  

Compreende-se o meio ambiente como o conjunto de fatores físicos, 

químicos e bióticos ao qual, cotidianamente, nos referimos como natureza, ou seja, é 

o lugar em que vivemos, do qual estas percepções do mundo estão relacionadas a 

fatores e personalidades, fatores como idade, gênero, experiências, aspectos 

socioambientais, educação e herança biológica, de um modo geral é necessário 

uma vivência inicial que se molda com o passar do tempo e desperta no homem as 

suas convicções a cerca de um determinado assunto. Os estímulos sensoriais e 

sentimentos relacionados ao espaço derivam de experiências voltadas ao exterior, o 

natural que é vivido e sentido (TUAN, 1995). 

A forma como esse espaço é sentido e vivenciado pelo ser humano tem um 

significado único para cada um, no entanto, os fatores relacionados a essas 

experiências é que determinarão o grau de relação a ser desenvolvido por esse 

indivíduo com o espaço ou meio em que ele estará inserido (CHATELIN, 1986). 
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Assim sendo, é de suma importância que o ser humano mantenha contato 

com o meio natural e possa vivenciar experiências que se tornarão sensações que o 

farão determinar sua percepção sobre aquele espaço. O parque tem um papel de 

grande importância no moldar dessas sensações visto que no ambiente urbano se 

sobressaem os espaços transformados, sendo necessária a busca pelo natural, 

mesmo que inserido no contexto da cidade de concreto e pedra. 

 

4 Considerações Finais 

Existe uma imensa necessidade da inserção de políticas públicas voltadas 

para o atendimento da questão ambiental, assim como para o desenvolvimento 

urbano sustentável. Dentro das políticas públicas, faz-se necessário que a educação 

ambiental esteja presente, de forma consistente e eficaz, promovendo o 

conhecimento, definindo novas atitudes e comportamentos, direcionando as pessoas 

para práticas socioambientais mais sustentáveis. 

É perceptível que o Estado não se empenha de maneira adequada e 

satisfatória no que diz respeito às políticas ambientais, torna-se evidente o papel da 

sociedade na busca por soluções que venham a suprir a demanda por políticas 

públicas voltadas ao meio ambiente. A população precisa ater-se ao tema, evitando 

que o descaso possa resultar em consequências que a atinjam diretamente, e 

também às futuras gerações. 

Deve-se direcionar o foco na educação e formação ambiental e cultural do 

cidadão, visando torná-lo um multiplicador do conhecimento e de práticas 

socioambientais para, num futuro próximo, tornar o meio em que vive mais 

adequado, seguro e agradável. Pois, o Parque Florestal Antônio de Albuquerque é 

um lugar de valor histórico, cultural, social e ambiental, cabendo, principalmente aos 

campo-grandenses, fazerem jus a esse benefício, utilizando-o e cuidando-o, além de 

cobrar do poder público as suas responsabilidades com a manutenção e 

conservação desse ambiente, que representa parte da natureza que nos circunda. 
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O parque mostra-se como um ambiente favorável à prática de atividades 

esportivas e do lazer, embora sua localização não contemple as áreas periféricas da 

cidade, por situar-se na região central da cidade de Campo Grande. Desta forma, 

aqueles que não têm acesso ao parque, buscam alternativas mais acessíveis e mais 

próximas, sendo que a frequência no parque seja constituída por parte dos 

moradores do entorno.  

Além de proporcionar um ambiente para a prática de esportes e lazer, o 

parque também desperta uma possibilidade de autoconhecimento sobre a realidade 

ambiental para o desenvolvimento e continuidade da área verde em nossa cidade e 

do meio ambiente como um todo, visto que o contato com essa natureza nos remete 

ao sentimento de bem estar que o ambiente é capaz de proporcionar. Portanto, 

mesmo em espaço urbano, o parque é capaz de transformar a nossa percepção da 

cidade, sua condição de ambiente natural com árvores e flores revela que a cidade 

pode respirar um pouco melhor, apesar do adensamento urbano em seu entorno. 
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RESUMO 
A presente pesquisa tem como objetivo, analisar a morfometria do relevo da Bacia 
Hidrográfica do Córrego Retiro - BHCR, localizado no município de Bonito/MS. Para tanto, 
optou-se pela utilização de metodologias para a interpolação de dados de declividade, 
dissecação horizontal e dissecação vertical, para determinar a energia potencial erosiva do 
relevo, além de analisar a hipsometria da região, dando uma ideia clara sobre o relevo da 
BHCR. Para tanto, utilizou a metodologia de Spiridonov (1981) e Mendes (1993) para a 
interação dos mapeamentos analisados, trabalhando-se com pesos de influência sobre a 
fragilidade aos processos erosivos. Os resultados apontaram que a bacia abrange áreas 
muito declivosas e outras áreas planas, mas que sua energia potencial erosiva do relevo é 
preocupante em alguns pontos específicos, sobretudo no alto curso da BHCR, pois os 
comprimentos das rampas do terreno são estreitos, somados à terrenos acidentados e a 
altimetria dessas rampas, favorecem a alta energia desse relevo. Concluindo assim, que sua 
análise se deve trazer também, futuramente, uma interação com o uso das terras, visto que, 
as pastagens predominantes na região, trazem, principalmente nessas áreas supracitadas, 
uma fragilidade ambiental considerável e modificam o equilíbrio da bacia hidrográfica, 
alterando não apenas o carreamento de sedimentos, mas também na infiltração e, 
principalmente, modificam os mananciais hídricos, trazendo diversos impactos negativos 
aos mesmos. 
 
RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo, analizar la morfometría del relieve de la 
Cuenca Hidrográfica del Córrego Retiro - BHCR, ubicado en el municipio de Bonito / MS. 
Para ello, se optó por la utilización de metodologías para la interpolación de datos de 
declividad, disección horizontal y disección vertical, para determinar la energía potencial 
erosiva del relieve, además de analizar la hipsometría de la región, dando una idea clara 
sobre el relieve de la BHCR. Para ello, utilizó la metodología de Spiridonov (1981) y Mendes 
(1993) para la interacción de los mapeos analizados, trabajando con pesos de influencia 
sobre la fragilidad a los procesos erosivos. Los resultados apuntaron que la cuenca abarca 
áreas muy declives y otras áreas planas, pero que su energía potencial erosiva del relieve 
es preocupante en algunos puntos específicos, sobre todo en el alto curso de BHCR, pues 
las longitudes de las rampas del terreno son estrechas, sumadas a terrenos accidentes y la 
altimetría de esas rampas, favorecen la alta energía de ese relieve. Concluyendo así, que su 
análisis se debe traer, en el futuro, una interacción con el uso de las tierras, ya que, los 
pastos predominantes en la región, traen, principalmente en esas áreas arriba citadas, una 
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fragilidad ambiental considerable y modifican el equilibrio de la cuenca hidrográfica, 
alterando no sólo el cargamento de sedimentos, sino también en la infiltración y, 
principalmente, modifican los manantiales hídricos, trayendo diversos impactos negativos a 
los mismos. 
 
ABSTRACT 
The present research aims to analyze the morphometry of the relief of the Hydrographic 
Basin of Retiro Stream - BHCR, located in the city of Bonito / MS. In order to do so, it was 
decided to use methodologies for the interpolation of slope data, horizontal dissection and 
vertical dissection, to determine the potential erosive energy of the relief, besides analyzing 
the region's hypsometry, giving a clear idea about the BHCR relief. To do so, he used the 
methodology of Spiridonov (1981) and Mendes (1993) for the interaction of the mappings 
analyzed, working with influence weights on the fragility to the erosive processes. The results 
indicate that the basin covers very steep areas and other flat areas, but that its potential 
erosive energy of the relief is worrisome in some specific points, mainly in the high course of 
the BHCR, since the lengths of the ramps of the terrain are narrow, added to the lands and 
the altimetry of these ramps, favor the high energy of this relief. In conclusion, their analysis 
should also bring an interaction with land use in the future, since the predominant pastures in 
the region bring, mainly in these areas, a considerable environmental fragility and alter the 
balance of the river basin, altering not only the sediment transport, but also the infiltration 
and, mainly, modify the water sources, bringing several negative impacts to them. 

 

1. Introdução 

O relevo apresenta uma variedade de feições, cada uma com seus aspectos 

próprios e que trazem ao ambiente natural e antrópico, como uma bacia hidrográfica, 

uma dinamicidade única e imprevisível, limitando ou potencializando os processos 

erosicionais.  

A morfometria do relevo, com seus elementos hipsométricos, inclinação das 

vertentes, comprimento e altitude das rampas do terreno, trazem consigo, a 

identificação das áreas mais frágeis, auxiliando no melhor aproveitamento e uso 

mais equilibrado da bacia hidrográfica.  

Segundo Boin et al. (2014), as pesquisas que tem como foco, a morfometria 

do relevo iniciou, no Brasil, com Christofoletti (1969). Logo, outras pesquisas foram 

realizadas e se tornaram referência nestes estudos, desde De Biasi (1970), 

Spiridonov (1981), Mauro et al. (1991) e Mendes (1993). Por fim, diversos outros 

estudos recentes vêm sendo realizados com outros fins, mas com o mesmo 

embasamento, como Zacharias (2006), Sato (2004) e Zanatta (2014). 

As pesquisas que abordam a morfometria do relevo, trazem um documento 

síntese capaz de demonstrar as áreas mais frágeis perante aos processos erosivos. 
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Nesta premissa, muitos autores trabalham com nomenclaturas diferentes, mas com 

o mesmo embasamento e estrutura da interação das variáveis ambientais. 

A proposta dessa pesquisa tem como finalidade, alcançar esse documento 

síntese, que é a energia do relevo93 ou energia potencial do relevo94, provindo das 

mesmas metodologias. Portanto, optou-se por seguir a nomenclatura de energia 

potencial erosiva do relevo95, visto que, vem sendo utilizadas em alguns trabalhos 

recentes do autor principal desta pesquisa. 

Logo, a energia potencial erosiva do relevo traduz a interação entre a 

declividade (inclinação do relevo), dissecação horizontal (comprimento das rampas) 

e a dissecação vertical (altimetria dessas rampas), seguindo as propostas 

metodológicas de Spiridonov (1981) para a elaboração das dissecações horizontal e 

vertical, e Mendes (1993) para a interação entre todas essas variáveis. 

Há de se destacar que ocorrem adaptações na metodologia, visto que, 

buscam uma maior aplicabilidade para o objetivo proposto, bem como, à área de 

estudo, conforme sugere Troppmair (1970). Partindo disso, a pesquisa busca, como 

objetivo, a elaboração e identificação da energia potencial erosiva do relevo da 

Bacia Hidrográfica do Córrego Retiro - BHCR, localizada no município de Bonito/MS. 

Para tanto, utiliza-se uma análise hipsométrica para identificar as feições do relevo e 

uma análise da interação da declividade, dissecação horizontal e dissecação 

vertical. 

A BHCR foi escolhida como unidade territorial de estudo diante de alguns 

problemas ambientais encontrados em campanhas de campo: a) grandes 

propriedades rurais estão localizadas nestas áreas, e boa parte delas não possuem 

manejo das terras, sendo que essas propriedades têm como uso principal, a 

pastagem para criação de gado de corte; b) algumas dessas pastagens adentram 

até as margens dos mananciais hídricos, reduzindo a vegetação ciliar e prejudicando 

os mananciais hídricos; c) necessidade de compreender a fragilidade deste 

ambiente perante aos processos erosivos; d) existem diversos processos erosivos, 

como ravinas e erosões laminares, principalmente no alto e médio curso da BHCR; 

e) a BHCR é afluente do rio Formoso, que possui águas translúcidas e importantes 

atrativos turísticos, porém, as águas da BHCR apresentam uma característica 

                                                           
93

 Leite e Rosa (2012), Cunha e Pinton (2013). 
94

 Grechia (2011). 
95

 Medeiros (2016), Medeiros, et al. (2017). 
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totalmente distinta, onde a turbidez é elevada, há grande quantidade de sedimentos 

transportados e matéria orgânica em suas águas, além da pouca velocidade de 

fluxo, tudo isso, pode ser ocasionado pelo uso de suas terras, bem como, pela 

fragilidade da mesma perante aos processos erosicionais, partindo dessa hipótese, 

para nortear a análise da morfometria do relevo da BHCR. 

A BHCR está localizada a leste da sede municipal da cidade de Bonito, é 

afluente da margem esquerda do rio Formoso, importante manancial da cidade de 

Bonito. A BHCR possui 61,38 km², onde seu manancial principal apresenta 16,17 km 

de extensão, conforme Figura 1. 

Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Córrego Retiro (BHCR). 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

 

 

2. Metodologia 

A metodologia consistiu em utilizar o software Arcgis 10® para os 

mapeamentos e suas interpolações, bem como, campanhas de campo para a 
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análise da conferência com a realidade terrestre, identificando possíveis áreas com 

processos erosivos. Os mapeamentos seguiram uma ordem de análise, partindo do 

mapa hipsométrico, posteriormente, a declividade, dissecações horizontal e vertical 

e, por fim, a interpolação destes três últimos, elaborando a energia potencial erosiva 

do relevo. 

Mapa Hipsométrico 

O mapeamento hipsométrico consistiu em utilizar o Modelo Digital de Terreno 

– MDT da Missão Topográfica Radar Shuttle – SRTM, disponibilizada pela Earth 

Explorer do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Esse modelo representa as 

feições da superfície terrestre e traz ao SIG ArcGis 10®, os valores altimétricos. 

Mapa de Declividade 

Utilizando da mesma ferramenta do mapa hipsométrico, o MDT SRTM, a 

declividade consiste em identificar a diferença de cotas altimétricas entre dois pontos 

da BHCR. Essa inclinação das rampas do relevo determina as porcentagens de 

declividade da bacia hidrográfica.  

Sendo assim, utilizou-se o módulo do ArcGis 10® Spatial Analyst > Surface > 

Slope, optando por utilizar um intervalo de classes segundo o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos – SIBCS (2013), de 0,00% a 3,00%; 3,01% a 8,00%; 8,01% a 

20,00%; 20,01% a 45,00%; 45,01% a 75,00%; e > 75,01%.  

Mapa de Dissecação Horizontal 

O mapa de dissecação horizontal consiste da identificação do comprimento 

das rampas do relevo, ou seja, quanto maior seu comprimento, menor tende a ser a 

inclinação do relevo, consequentemente, menor a sua energia potencial erosiva. 

Para este mapeamento, utilizou-se o MDT SRTM, elaborando-se as delimitações de 

cada sub-bacia e microbacias hidrográficas da BHCR, onde existem mananciais 

hídricos efêmeros, intermitentes e perenes. Essa proposta metodológica segue os 

preceitos de Spiridonov (1981). 

Mapa de Dissecação Vertical 

O mapa de dissecação vertical consiste da identificação das altimetrias 

dessas rampas do relevo, pois quanto maior a sua altitude, maior a força 
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gravitacional dos processos erosicionais e, consequentemente, maior sua energia 

potencial erosiva do relevo. Para tanto, utilizou-se o MDT SRTM, com as mesmas 

delimitações das sub-bacias e microbacias, mas levando em conta as curvas de 

nível e sua intersecção com os mananciais efêmeros, intermitentes e perenes. Essa 

proposta metodológica também segue os preceitos de Spiridonov (1981). 

Mapa de Energia Potencial Erosiva do Relevo 

A energia potencial erosiva do relevo da BHCR, consiste na interpolação, 

segundo metodologia de Mendes (1993), da declividade, dissecação horizontal e 

dissecação vertical, onde é demonstrado, em apenas um documento síntese, a 

geometria do relevo, com seus aspectos morfométricos, apresentando as áreas mais 

frágeis perante aos processos erosivos. Segundo Medeiros (2016), isso demonstra a 

capacidade potencial de erosão que a bacia pode estar submetida, ou seja, a 

quantidade de perda de solo que a bacia é capaz de promover ao ambiente.  

Essa interação é realizada por meio do ArcGis 10®, no módulo Spatial Analyst 

Tools > Overlay > Weighted Overlay. Este módulo indica a interpolação dos dados 

de maneira igual, identificando, através dos pesos empregados, qual elemento 

desempenha maior influência sobre determinada área da BHCR, Tabela 1. 

 

Tabela I – Classes de energia potencial erosiva do relevo da BHCR. 

Classe de Energia Potencial  
Erosiva do Relevo 

Declividade 
(%) 

Dissecação Horizontal 
(metros) 

Dissecação Vertical 
(metros) 

Muito Suave 0,00 a 1,00 > 2.000,00 0,00 a 20,00 

Moderadamente Suave 1,01 a 2,00 1.500,01 a 2.000,00 20,00 a 40,00 

Suave 2,01 a 3,00 1.000,01 a 1.500,00 40,01 a 60,00 

Suavemente Fraca 3,01 a 5,00 900,01 a 1.000,00 60,01 a 80,00 

Moderadamente Fraca 5,01 a 7,00 800,01 a 900,00 80,01 a 100,00 

Fraca 7,01 a 9,00 700,01 a 800,00 100,01 a 120,00 

Suavemente Média 9,01 a 12,00 600,01 a 700,00 120,01 a 140,00 

Moderadamente Média 12,01 a 15,00 500,01 a 600,00 140,01 a 160,00 

Média 15,01 a 20,00 400,01 a 500,00 160,01 a 180,00 

Suavemente Forte 20,01 a 30,00 300,01 a 400,00 180,01 a 200,00 

Moderadamente Forte 30,01 a 45,00 200,01 a 300,00 200,01 a 220,00 

Forte 45,01 a 75,00 100,01 a 200,00 220,01 a 240,00 

Muito Forte > 75,01 0,00 a 100,00 > 240,00 

Org.: Elaborado pelos autores (2018). 

3. Resultados 

Os resultados encontrados demonstraram a geometria do relevo, bem como, 

as áreas mais frágeis perante aos processos erosivos, Figura 2, compreendendo as 
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diferenças altimétricas existentes, as inclinações do relevo, comprimentos das 

rampas e altimetria dessas rampas, auxiliando na análise e interpretação das feições 

existentes do relevo, bem como sua quantificação, Tabela 2. 

Figura 2. Energia Potencial Erosiva do Relevo da Bacia Hidrográfica do Córrego 
Retiro (BHCR). 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Tabela II – Dados da Energia Potencial Erosiva do Relevo da BHCR. 

Variáveis Classes 
Área 
(km²) 

Área 
(%) 

Limitação de Uso das Terras para a 
Energia Potencial Erosiva do Relevo 

Declividade 

0,00% a 3,00% 16,63 27,10 

Expressa pela energia potencial 
erosiva do relevo 

3,01% a 8,00% 32,57 53,06 

8,01% a 20,00% 11,76 19,16 

20,01% a 45,00% 0,41 0,67 

45,01% a 75,00% 0,01 0,02 

Dissecação 
Horizontal 

0,00 a 100,00 metros 3,82 6,22 

100,01 a 200,00 metros 10,07 16,40 

200,01 a 300,00 metros 11,14 18,15 

300,01 a 400,00 metros 9,48 15,45 

400,01 a 500,00 metros 6,18 10,07 

500,01 a 600,00 metros 5,01 8,16 

600,01 a 700,00 metros 4,15 6,76 

700,01 a 800,00 metros 3,62 5,89 

800,01 a 900,00 metros 1,46 2,38 

900,01 a 1.000,00 metros 0,80 1,31 

1.000,01 a 1.500,00 metros 2,48 4,05 

1.500,01 a 2.000,00 metros 2,48 4,05 

> 2.000,00 metros 0,68 1,11 

Dissecação 
Vertical 

0,00 a 20,00 metros 40,92 66,67 

20,01 a 40,00 metros 17,21 28,04 

40,01 a 60,00 metros 2,92 4,77 

60,01 a 80,00 metros 0,26 0,43 

80,01 a 100,00 metros 0,04 0,06 

100,00 a 120,00 metros 0,02 0,03 

Energia 
Potencial 

Erosiva do 
Relevo 

Muito Suave 0,13 0,21 Apta a qualquer uso agrícola, 
entretanto, deve-se levar em conta 
as demais variáveis físicas da bacia 
hidrográfica, como solos e rochas. 

Moderadamente Suave 2,46 4,01 

Suave 5,52 8,99 

Suavemente Fraca 9,94 16,19 Apta para as pastagens, desde que 
seja feita ações de controle erosivo, 
como curvas de nível e divisão das 
pastagens em piquetes para o gado. 
Apta também para o 
desenvolvimento de culturas 
temporárias e permanentes, desde 
que seja feita as mesmas ações de 
controle erosivo. 

Moderadamente Fraca 20,10 32,74 

Fraca 18,12 29,52 

Suavemente Média 4,42 7,20 Apta apenas para pastagens com 
controle erosivo, pois já é mais 
susceptível à erosão e perda da 
competência produtiva do solo , 
permitindo assim, o pastoreio e o 
reflorestamento é necessário, 
sobretudo próximo aos mananciais 
hídricos e nas áreas de declive mais 

Moderadamente Média 0,39 0,64 

Média 0,18 0,30 
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acentuado. 

Suavemente Forte 0,12 0,20 
Não está apta a nenhum uso da 
terra, apenas a conservação da 
cobertura vegetal original. 

Org.: Elaborado pelos autores (2018). 

O mapa hipsométrico demonstrou uma amplitude altimétrica de 220 metros, 

sobretudo, devido aos morros residuais que existem no alto curso da BHCR, 

proporcionando assim, um desnível médio de 3,58 m/km², valores relativamente 

baixos, porém, em alguns locais específicos da bacia hidrográfica, há processos 

erosivos em estágio avançado. 

O córrego Retiro apresenta, ao longo de seu canal, um desnível de 7,42 

m/km, destacando que o presente córrego, apresenta um grande volume de agua, 

mas uma baixa velocidade de fluxo, Figura 3. 

Esses fatores também ocorrem devido às demais características físicas da 

BHCR, como os solos rasos e recentes de neossolo rêndzico órtico, que é muito 

pedregoso e frágil. Outro fator que vale destacar, é o pisoteio do gado e a falta de 

manejo de suas terras, que eleva a fragilidade das mesmas e auxilia no aumento 

dos processos erosicionais. 

Figura 3. Córrego Retiro com grande volume de água, pouca velocidade de fluxo e 

turbidez elevada.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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É possível identificar que os comprimentos das rampas do relevo (dissecação 

horizontal) possuem grande variedade, os maiores comprimentos, ou seja, as 

rampas menos inclinadas estão presentes no médio e baixo curso, trazendo consigo, 

uma menor energia potencial erosiva do relevo. 

Nessas áreas ficaram nítidas sua declividade reduzida, chegando ao máximo 

de 8%, não oferecendo grandes restrições de uso, se for levada só em consideração 

seu relevo, sendo classificado como suave ondulado e segundo Ramalho Filho e 

Beek (1995), essa classe de declive apresenta um desprendimento do solo, já 

necessitando de pequenas ações de controle erosivo. 

As curvas de nível por exemplo seria uma ação importante para essas áreas, 

sobretudo em locais com um solo pedregoso e frágil como o neossolo, que somadas 

as pastagens com criaçao de gado, é extremamente importante que essas ações 

sejam realizadas. 

As áreas com maior declive da região da BHCR apresenta-se em morros 

residuais do alto e médio curso, principalmente em áreas onde o comprimento das 

rampas do relevo é estreito (dissecação horizontal) e possuem uma altitude elevada 

(dissecação vertical). 

A interação entre esses mapeamentos temáticos trouxeram consigo, uma 

interpetação sobre o potencial erosivo dessa BHCR. Logo, a classe Muito Suave 

apresentou-se em apenas 0,13 km² da BHCR, principalmente em áreas do baixo 

curso, próximo à estrada vicinal, sentido leste. É uma área com pouca amplitude de 

rampa, com um comprimento elevado da mesma e declive de 0 a 3%, favorecendo 

assim, essa classificação. 

A classe Moderadamente Suave foi encontrada nas proximidades das 

estradas vicinais do alto e médio curso, pelos mesmos motivos supracitados, porém 

em maior abrangencia, sobretudo devido à alguns locais, apresentarem maiores 

declives, chegando ao máximo de 8%, já com certas restriçoes de uso, 

principalmente em solos frágeis. 

A classe Suave foi encontrada em áreas próximas as mesmas estradas 

vicinais, porém, em áreas com declive de 3 a 8% e rampas mais estreitas (de 900 a 

1.000 metros). Até a presente classe, as terras estão aptas a qualquer uso agrícola, 

entretanto, deve-se levar em conta as demais variáveis físicas da bacia hidrográfica, 
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como solos e rochas, onde sua porosidade e grau de intemperismo, poderá acarretar 

em processos erosivos. 

Elevando as classes de energia potencial erosiva do relevo, apresenta-se a 

classe Suavemente Fraca, com 9,94 km², estando disposta ao longo de toda a 

BHCR, não obtendo uma característica definida com relação a declividade e 

comprimento de rampas, apenas consta a pouca amplitude dessas rampas, fazendo 

com que, na interpolação dos mapeamentos, seja localizada em todas as regiões da 

bacia hidrográfica. 

A classe Moderadamente Fraca foi encontrada em 20,10 km² ao longo de 

toda a BHCR, com classes de declive já alcançando 20%, além de rampas abaixo 

dos 900 metros de comprimento. Essas variáveis começam a trazer impactos sobre 

a aptidão das terras, necessitando que as mesmas possuam determinadas 

restrições de uso, bem como, formas de controle dos processos erosicionais. 

A classe Fraca abrange 18,12 km², estando localizada em áreas maior 

declive, mais próximos de 20% e, em alguns casos, como ao norte da BHCR, áreas 

que alcançam 45% de declive, mas que, por apresentar pouca amplitude das 

rampas, reduz sua energia do relevo.  

Contudo, essas classes ―fracas‖, estão aptas para as pastagens, desde que 

sejam feitas ações de controle erosivo, como curvas de nível e divisão das 

pastagens em piquetes para o gado. É também, apta para o desenvolvimento de 

culturas temporárias e permanentes, desde que seja feita as mesmas ações de 

controle. 

A classe Suavemente Média foi encontrada em locais com declives mais 

acentuados, dentro do intervalo de 20 a 45 %, além de comprimentos de rampas dos 

700 metros, apenas as amplitudes (dissecação vertical) se mostraram reduzidas, 

diminuindo seu potencial erosivo e deixando-as nas classes ―médias‖. 

Essas classes já demonstram maior preocupação com os processos erosivos, 

visto que, a inclinação das vertentes é mais elevada e, em alguns casos, o 

desprendimento do solo é inevitável, ainda mais em épocas chuvosas, provocando 

assim, erosões laminares e ravinas, como foi encontrado no alto curso da BHCR, 

Figura 4. 
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Figura 4. Processos erosicionais encontrados na BHCR. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

A classe Moderadamente Média apresentou-se em regiões próximas aos 

morros residuais do alto e médio curso, bem como, em áreas onde o declive alcança 
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45%, além de seus comprimentos de rampas mais estreitos. Chegando assim, a 

apresentar 0,39 km², valores pequenos se comparados à extensão da BHCR, 

porém, destaca-se a importância da manutenção de sua vegetação, pois as classes 

―médias‖ apresentam diversas limitações de uso. 

A classe Média abrange 0,18km², sendo encontradas em áreas com declive 

acentuado, classificando o relevo como forte ondulado a montanhoso, estando 

localizada nas bordas dos morros residuais do alto e médio curso, chegando a 

declives sempre acima de 45%. Essas áreas estão aptas apenas às pastagens com 

controle erosivo, pois já é mais susceptível a erosão e perda da competência 

produtiva do solo, permitindo assim, o pastoreio, e o reflorestamento é necessário, 

sobretudo próximo aos mananciais hídricos e nas áreas de declive mais acentuado. 

Finalizando, a classe Suavemente Forte, foram as áreas com maior 

fragilidade perante aos processos erosivos, estando localizadas apenas no morro 

residual do médio curso da BHCR, Figura 5, até por esse motivo que apresentou 

somente 0,12 km² de abrangência. 

Figura 5. Área com maior energia potencial erosiva do relevo da BHCR. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

As áreas com maior potencial erosivo encontrados na BHCR, não estão aptas 

a uso da terra, sendo imprescindível apenas a conservação da cobertura vegetal 

original, bem como, o reflorestamento se a mesma apresentar pastagens e/ou solo 

exposto. 
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4. Considerações Finais 

Conclui-se que a metodologia trabalhada nessa pesquisa, atendeu à 

conferência com a realidade terrestre, visto que, as áreas que apresentam maiores 

potencial erosivos, inevitavelmente, são onde existem processos erosicionais na 

BHCR, bem como, indícios de problemas ambientais futuros, como morros residuais 

sem uma cobertura vegetal considerável que proteja o solo contra os processos do 

intemperismo.  

Logo, os mapeamentos realizados mostram que a BHCR não possui grandes 

variações altimétricas, apenas os morros residuais do alto e médio curso 

apresentam-se com maiores desníveis, trazendo consigo, uma declividade mais 

elevada nestes locais. 

Nos demais, a declividade e as amplitudes altimétricas das rampas do relevo 

(dissecação vertical) se mostraram reduzidas, diminuindo também sua energia do 

relevo, entretanto, quando são interpolados com dados de comprimento das rampas 

(dissecação horizontal), ocorre uma elevação da energia, pois existem muitos fundos 

de vale com rampas estreitas, onde o relevo tende a ser mais ondulado. 

A energia potencial erosiva do relevo se mostrou suave a fraca, em grande 

parte da BHCR, existindo poucas áreas com energia média a forte, contudo, há de 

se destacar, que os processos erosivos existentes na bacia hidrográfica, estão 

localizados justamente nessas áreas e, em muitas delas, há a falta de vegetação de 

maior porte que proteja o solo. 

Assim, é necessário um monitoramento dessas áreas com seu 

reflorestamento, sobretudo nos morros residuais do médio curso, onde a pastagem 

já adentrou suas terras, que somadas ao pastoreio nessas áreas e aos processos 

erosicionais existentes, podem trazer impactos negativos ao ambiente como um todo 

e, mais precisamente, aos mananciais hídricos. 
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RESUMO  

Dentre os aspectos de contaminação ambiental, a poluição por metais tóxicos é importante 
devido a sua elevada resistência à degradação, toxicidade em baixas concentrações e 
potencial de bioacumulação, onde a concentração do metal é gradualmente aumentada e 
consequentemente absorvida pelos organismos e/ou no sedimento. As briófitas (musgos, 
antoceros e hepáticas) têm demonstrado ser um dos mais aptos bioindicadores no 
ecossistema terrestre, cumprindo todos os critérios de bom indicador, exibindo uma 
correlação simples entre a concentração de metal acumulado e a concentração no meio 
circundante. Este estudo foi realizado ao longo do perímetro urbano de Guarapuava, Estado 
do Paraná, tendo por objetivo avaliar a variabilidade espacial e temporal da ocorrência e 
concentração de total de Manganês (Mn), Chumbo (Pb), Cr (Cromo), Magnésio (Mg) e 
Níquel (Ni) analisada conforme AAS – Atomic Absorption Spectrometry, em briófitas no meio 
urbano do referido município. A informação prévia de áreas com índices de metais pesados 
é uma ferramenta útil nos estudos que avaliam a relação entre poluição atmosférica e uso 
de briófitas como bioindicadores. Apesar de não ter se encontrado níveis significativos de 
metais pesados em briófitas na área proposta de estudo, a metodologia utilizada mostrou-se 
um instrumento eficaz de pesquisa e avaliação ambiental, podendo os musgos serem base 
para estudos de biomonitoramento de ambientes impactados por metais pesados.  

RESUMEN 

Entre los aspectos de contaminación ambiental, la contaminación por metales tóxicos es 
importante debido a su elevada resistencia a la degradación, toxicidad en bajas 
concentraciones y potencial de bioacumulación, donde la concentración del metal es 
gradualmente aumentada y por consiguiente absorbida por los organismos y / o el 
sedimento. Las briófitas (musgos, antoceros y hepáticas) han demostrado ser uno de los 
más aptos bioindicadores en el ecosistema terrestre, cumpliendo todos los criterios de buen 
indicador, mostrando una correlación simple entre la concentración de metal acumulado y la 
concentración en el medio circundante. Este estudio fue realizado a lo largo del perímetro 
urbano de Guarapuava, Estado de Paraná, teniendo como objetivo evaluar la variabilidad 
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espacial y temporal de la ocurrencia y concentración de total de Manganeso (Mn), Plomo 
(Pb), Cr (Cromo), Magnesio (Mg) y Níquel (Ni) analizada según AAS - Atomic Absorption 
Spectrometry, en briófitas en el medio urbano del referido municipio. La información previa 
de áreas con índices de metales pesados es una herramienta útil en los estudios que 
evalúan la relación entre contaminación atmosférica y uso de briófitas como bioindicadores. 
A pesar de no haber encontrado niveles significativos de metales pesados en briófitas en el 
área propuesta de estudio, la metodología utilizada se mostró un instrumento eficaz de 
investigación y evaluación ambiental, pudiendo los musgos ser base para estudios de 
biomonitoramiento de ambientes impactados por metales pesados. 
 

1. Introdução  

Dentre os aspectos de contaminação ambiental, a poluição por metais tóxicos 

é importante devido a sua elevada resistência à degradação, toxicidade em baixas 

concentrações e potencial de bioacumulação (AHMAD et al., 2014), onde a 

concentração do metal é gradualmente aumentada e consequentemente absorvida 

pelos organismos e/ou no sedimento (ARAI et al., 2007). 

Existem vários métodos que permitem avaliar a concentração e efeitos de 

contaminantes no meio ambiente. Um dos métodos mais usados nas últimas 

décadas tem sido a bioindicação (VILLARES et al. 2001). Estudos realizados (NIMIS 

et al. 2002, etc.) comprovaram que o uso de briófitas (musgos, hepáticas e 

antóceros) como acumulador tem sido uma das poucas técnicas efetivas para a 

detecção da poluição intermitente, esporádica e sazonal e no fornecimento de 

informações relativas à fração biodisponível do metal (PALMIERI, 2015). 

As briófitas (musgos, antoceros e hepáticas) têm demonstrado ser um dos 

mais aptos bioindicadores no ecossistema aquático. PHILLIPS (1980) constatou que 

as briófitas cumprem todos os critérios de bom indicador: fácil colheita, tolerância a 

elevadas concentrações de metal, fácil manipulação em laboratório, acumulação de 

quantidade de metal suficiente para uma análise sem pré-concentração, exibindo 

uma correlação simples entre a concentração de metal acumulado e a concentração 

no meio circundante (MARTINS e BOAVENTURA, 2002). Possuem, além disso, 

capacidade para concentrar metais pesados até valores notavelmente elevados, 

devido à ausência de cutícula nos seus tecidos, à elevada razão entre a área 

superficial e o peso e à abundância de grupos carregados negativamente na parede 

das células para permuta de catiões (TYLER, 1990). 

Segundo Soria & Ron (1995), as espécies mais bem adaptadas às zonas 

urbanas desenvolveram estratégias adaptativas que permitem sua sobrevivência 
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nesses locais inóspitos. Além destas estratégias, o desenvolvimento das espécies 

em zonas urbanas é fortemente influenciado pelos hábitats e pelas propriedades 

químicas do substrato, uma vez que normalmente o solo no meio urbano é de 

caráter básico, formado pelo acúmulo de materiais de construção e resíduos ricos 

em nitrogênio. Ainda com relação às espécies que melhor se desenvolvem nas 

áreas urbanas, Soria & Ron (1995) indicam o predomínio das colonizadoras de vida 

curta, que se enquadram muito bem ao papel das briófitas de pioneiras nas fases 

iniciais da sucessão ou colonizadoras de ambientes hostis e submetidos a 

perturbações.  

Este estudo foi realizado ao longo do perímetro urbano de Guarapuava, 

Estado do Paraná. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a variabilidade 

espacial e temporal da ocorrência e concentração de total de Manganês (Mn), 

Chumbo (Pb), Cr (Cromo), Magnésio (Mg) e Níquel (Ni) analisada conforme AAS – 

Atomic Absorption Spectrometry, em briófitas no meio urbano de Guarapuava. Essas 

briófitas obtêm os nutrientes e conseqüentemente os contaminantes através da 

água, da deposição atmosférica e do solo (substrato) e, portanto serão usadas 

nesse estudo para a avaliação integrada da presença de elementos químicos em 

cada local amostrado.  

A ausência de dados sobre a concentração desses metais pesados no 

ambiente e poluição atmosférica pode representar para o meio urbano e seus usos 

motivou a proposta deste projeto. Deste modo, considera-se a hipótese de que a 

entrada de metais decorrente pode vir a comprometer a qualidade ambiental e 

saúde humana a médio e longo prazo, sendo possível sua mensuração pela análise 

da ocorrência de briófitas. A coleta nos trechos determinados, identificação, 

catalogação, preparação das amostras e resultado preliminar levou em consideração 

processos laboratoriais adequados no Laboratório de Hidrologia (LABHIDRO) do 

Departamento de Geografia e Laboratório de Traços e Instrumentos, do 

Departamento de Quimica, ambos locados na UNICENTRO – Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, município de Guarapuava, PR. 

Estudos com briófitas urbanas são de fundamental importância, pois fornecem 

dados sobre a ocorrência e distribuição geográfica de espécies que suportam o 

convívio com a ocupação humana (BASTOS & YANO, 1993) e fornecem subsídios 
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para futuras pesquisas ecológicas, principalmente na área de biomonitoramento 

ambiental (YANO & CÂMARA, 2004). 

2. Metodologia 

Este artigo possui como recorte espacial a área do perímetro urbano de 

Guarapuava (67,86 km²). O município localiza-se na região Centro-Sul do estado do 

Paraná, no Terceiro Planalto Paranaense ou Planalto de Guarapuava (MAACK, 

2002) e conta com uma área territorial de 3.117,598 km². A população total do 

município é de 167.328 habitantes, dos quais 152.993 (91,43%) residem na área 

urbana (IPARDES, 2017). O município de Guarapuava, segundo Thomaz e Vestena 

(2003), é área de atuação da zona extratropical, o que favorece temperaturas com 

caráter mesotérmico, predominando médias anuais entre 16º e 20ºC, com inverno 

frio e verão amenizado pelas altitudes. Pela classificação de Köppen, o tipo climático 

é o ―Cfb‖ correspondente ao clima temperado, chuvoso e verões moderadamente 

quentes (AYOADE, 1998). 

Com o objetivo de verificar a variação espacial da concentração de metais em 

briófitas no perímetro urbano de Guarapuava foram escolhidos 5 trechos de coleta 

em meio urbano, sendo o Ponto 1, Praça Cleve, localizada na Rua XV de Novembro, 

Centro (25°23'24.84"S  51°27'43.36"O); Ponto 2- Praça 9 De Dezembro, Alto da XV 

(25°23'37.30"S  51°27'55.18"O); Ponto 3- Praça Juscelino Kubitschek, Santa Cruz 

(25°24'20.57"S  51°28'9.65"O); Ponto 4- Praça Santa Terezinha, Bairro dos Estados 

(25°23'27.32"S  51°28'42.63"O); Ponto 5- Lagoa das lágrimas, Centro 

(25°23'41.87"S  51°27'45.70"O), estrategicamente localizados considerando as 

diferentes configurações e usos do espaço urbano, assim como o fluxo de veículos 

(Figura 1).  
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      Figura 1: Pontos de coletas de briófitas.  

 

Foram coletadas 20 amostras de briófitas em 5 trechos urbanos em outubro 

(primavera) de 2017 e janeiro de 2018 (verão), levando-se em consideração as 

estações do ano; realizada com a utilização de luvas e material inerte para coleta do 

material, que será armazenado em sacos plásticos, catalogados e identificados no 

Laboratório de Hidrologia. Antes de serem submetidas às determinações analíticas 

as amostras serão lavadas, secas em estufa com circulação de ar à temperatura de 

50°C por 24-48 horas e moídas manualmente com a utilização de gral e pistilo. As 

briófitas após coletadas e secas serão preparadas por digestão via úmida com ácido 

nítrico em bloco digestor para posterior quantificação dos metais pesados.  

Para analisar a presença de metais pesados, os procedimentos serão 

realizadas utilizando a técnica AAS – Atomic Absorption Spectrometry no Laboratório 

de Análise de Traços e Instrumentação, vinculada ao Departamento de Química – 

UNICENTRO. A determinação dos metais foi realizada por espectrometria de 

absorção atômica com atomização em chama (FAAS) em equipamento da Varian 

modelo SpectraAA220, equipado com lâmpada de cátodo oco.  

Os dados referentes das amostragens foram submetidos à estatística 

descritiva para encontrar os valores médios de tais variáveis e avaliar a sua variação 

ao longo do perfil longitudinal. 

3.Resultados e discussões 

Os padrões de qualidade do ar (PQAr) segundo publicação da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 2005, variam de acordo com a abordagem adotada 
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para balancear riscos à saúde, viabilidade técnica, considerações econômicas e 

vários outros fatores políticos e sociais, que por sua vez dependem, entre outras 

coisas, do nível de desenvolvimento e da capacidade nacional de gerenciar a 

qualidade do ar. As diretrizes recomendadas pela OMS levam em conta esta 

heterogeneidade e, em particular, reconhecem que, ao formularem políticas de 

qualidade do ar, os governos devem considerar cuidadosamente suas circunstâncias 

locais antes de adotarem os valores propostos como padrões nacionais (BRASIL, 

2018). 

As briófitas possuem grande importância na dinâmica dos ecossistemas 

terrestres por apresentarem características que possibilitam a sucessão ecológica, 

além da capacidade de contenção de água (Rebelo et al,1995). Estando assim 

diretamente relacionados com qualidade do ar, de modo que os estudos da bioflora 

urbana apresenta grande importância ecológica e biogeográfica, pois pode revelar 

alterações ocorridas na vida das espécies nativas em consequência da urbanização. 

(VISNADI & MONTEIRO, 1990). 

Os metais pesados, além da densidade elevada, o que, em números, equivale 

a mais de 4,0 g/cm³, também se caracterizam por apresentarem altos valores de 

número atômico (acima de 20), massa específica e massa atômica (CARDOSO, 

2008). A partir do contato com o organismo humano, podem representar diferentes 

riscos à saúde, podendo ser imediatos, como também podem ter efeitos nocivos em 

médio ou longo prazo, visto que sua contaminação é progressiva e cumulativa 

(MACEDO, 2012). Os seres vivos necessitam de pequenas quantidades de alguns 

desses metais, incluindo cobalto, cobre, manganês, molibdênio, vanádio, estrôncio e 

zinco para a realização de funções vitais no organismo. Porém níveis excessivos 

desses elementos podem ser extremamente tóxicos. Outros metais pesados como o 

mercúrio, chumbo e cádmio não possuem nenhuma função dentro dos organismos e 

a sua acumulação pode provocar graves doenças. 

A poluição pela queima de hidrocarbonetos (que são inclusos como MP10) 

eliminados por veículos que utilizam deste combustível são eliminados diretamente 

na baixa atmosfera. No grupo dos hidrocarbonetos encontram-se muitos compostos 

tóxicos que podem causar sérios danos à saúde humana e podem ser lançados no 

meio devido à queima por processos naturais, queimas industriais e combustão de 

automotores como carros, caminhões e ônibus (USEPA, 2011). Além dos danos à 
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saúde humana, tais como a intensificação das doenças respiratórias (BAKONYIA et 

al. 2004), concentrações elevadas de poluentes atmosféricos representam riscos de 

destruição de monumentos históricos e de danificação da flora e da fauna (KLUMPP 

et al. 2001). 

De forma geral, as possíveis causas da poluição atmosférica no município de 

Guarapuava dividem-se em três grupos: concentração do tráfego de veículos num 

espaço cada vez mais limitado, devido à atividade econômica da população urbana 

e ausência de um planejamento urbano eficiente da cidade; consumo de 

combustíveis fósseis e a ausência de equipamento para reduzir as emissões, 

situação comum que caracterizam os países mais pobres; trechos das vias intensas 

de circulação próxima a residências ou locais de trabalho. 

As concentrações de metais encontradas nas amostras de briófitas estão 

apresentadas na tabela 1 e tabela 2. Todas as amostras foram analisadas em 

duplicata e mensuradas por média simples. A concentração de metais pesados 

neste estudo decresceu na ordem: Mn> Mg> Pb>Zn>Ni>Cr, sendo que somente as 

amostras com Pb tiveram níveis de quantificação dentro do limite de tolerância. Na 

tabela 1 as amostras apresentaram níveis mais elevados de Mg comparado aos 

outros elementos, que variaram entre os pontos de 188 mg/kg a 178 mg/kg.  

Tabela 1: Valores encontrados em briófitas coletadas no município de Guarapuava, 

PR e limites de tolerância para contaminantes em alimentos no Brasil (BRASIL, 

1998) e no exterior (*FAO, 1992; **Kabata-Pendias & Pendias, 1992; ***Malavolta, 

1994). **** sem parâmetro de referência. Primavera de 2017. Obs: n\s não 

significativo.  

 

Metal Parâmetr
o 

(mg\kg) 

25°23'24.84"
S  

51°27'43.36"
O 

25°23'37.30"
S  

51°27'55.18"
O 

25°24'20.57
"S  

51°28'9.65"
O 

25°23'27.32"
S  

51°28'42.63"
O 

25°23'41.87"
S  

51°27'45.70"
O 

Cromo(Cr) 01 a 02** n\s n\s n\s n\s n\s 

Niquel (Ni) 5 - 30** n\s n\s n\s n\s n\s 

Zinco (Zn) 30 - 100 
* 

65 55 52 47 64 

Chumbo(Pb) 30 - 
300** 

65 64 109 90 64 

Manganês(M
n) 

500 *** 71 120 109 110 52 

Magnésio **** 188 147 163 155 178 
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(Mg) 

Organização: os autores. 

Os resultados apontaram presença de Mn (manganês), Pb (chumbo), Zn 

(zinco), Mg (magnésio), Ni (níquel) e Cromo (Cr). Mg e Mn apresentaram os maiores 

valores de concentração em todas as amostras, seguidos pelo Zn. Sugerimos a 

presença desses metais na poeira ressuspensa do solo local e poluentes 

atmosféricos. São comumente encontrados no ar, proveniente da emissão de 

particulados, poeiras, fumos e aerossóis, liberados durante os processos de 

jateamento, tratamento de superfície, corte do aço, solda e pintura. A exposição ao 

manganês, chumbo, zinco são alguns dos riscos mais comuns para a saúde dos 

trabalhadores. Não se encontrou diferenças significativas entre os pontos de 

referência estudados. 

Tabela 2) Valores encontrados em briófitas coletadas no município de Guarapuava, 

PR e limites de tolerância para contaminantes em alimentos no Brasil (BRASIL, 

1998) e no exterior (*FAO, 1992; **Kabata-Pendias & Pendias, 1992; ***Malavolta, 

1994). **** sem parâmetro de referência. Verão de 2018. Obs: n\s não significativo.  

Metal Parâmetro 
(mg\kg) 

25°23'24.84"S  
51°27'43.36"O 

25°23'37.30"S  
51°27'55.18"O 

25°24'20.57"S  
51°28'9.65"O 

25°23'27.32"S  
51°28'42.63"O 

25°23'41.87"S  
51°27'45.70"O 

Cromo(Cr) 01 a 02** n\s n\s n\s n\s n\s 

Niquel (Ni) 5 - 30** n\s n\s 0.02 0.018 n\s 

Zinco (Zn) 30 - 100 * 84 45 11 30 25 

Chumbo(Pb) 30 - 300** 33 26 13 49 58 

Manganês(Mn) 500 *** 231 161 81 168 70 

Magnésio (Mg) **** 33 35 11 31 26 

Organização: os autores. 

Na tabela 2 as amostras apresentaram níveis mais elevados de Mn 

comparado aos outros elementos, que variaram entre os pontos de 231 mg/kg a 70 

mg/kg. O limite tolerável de Mn, segundo Malavolta (2004) é de 500 mg\kg. O Zinco 

foi o segundo microelemento de maior concentração quantificação nas amostras. 

Seus níveis variaram de 84 mg/kg a 45 mg/kg.  Os microelementos Pb, Cr e Ni (em 

ambas as coletas) tiveram níveis de detecção abaixo do limite máximo permitido 

para alimentos ou dados não significativos. 

5. Considerações Finais  

A informação prévia de áreas com índices de metais pesados é uma 

ferramenta útil nos estudos que avaliam a relação entre poluição atmosférica e uso 
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de briófitas como bioindicadores. Apesar de não ter se encontrado níveis 

significativos de metais pesados em briófitas na área proposta de estudo, a 

metodologia utilizada mostrou-se um instrumento eficaz de pesquisa e avaliação 

ambiental, podendo os musgos serem base para estudos de biomonitoramento de 

ambientes impactados por metais pesados.  
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RESUMO  
Metais pesados são um dos poluentes mais comuns em ambientes aquáticos, sendo os 
córregos urbanos um dos exemplos mais claros de como as atividades humanas podem 
modificar tal meio. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a variabilidade espacial e 
temporal da ocorrência e concentração de total de Mn (Manganês), Chumbo (Pb), Cr 
(Cromo) e Ni (Niquel) analisada conforme AAS – Atomic Absorption Spectrometry, na planta 
aquática Egeria densa, na referida bacia, bem como discutir preliminarmente as principais 
fontes potenciais de contaminação no meio urbano. A concentração total de metais pesados 
foi analisada conforme AAS – Atomic Absorption Spectrometry. A coleta nos trechos 
determinados, identificação, catalogação, preparação das amostras e resultado preliminar 
levou em consideração as estações do ano e processos laboratoriais específicos no 
Laboratório de Hidrologia – LABHIDRO e Laboratório de Análise de Traços e 
Instrumentação – DEQ UNICENTRO. A bacia hidrográfica (BH) do Rio Cascavel, apontou 
alguns pontos com níveis críticos de contaminação de metais pesados como o manganês 
(Mn), atingindo 296.5 mg/k, sendo considerado nível crítico os valores de 150 a 300mg/kg-1. 
As fontes antropogênicas de metais pesados na área de estudo são provenientes de 
resíduos sólidos industriais (galvanoplastia e metalurgia) e urbanos (lixo doméstico, lodo de 
esgoto), águas residuais de postos de combustíveis, oficinas mecânicas, lava car; além de 
resíduos de aterros sanitários, pesticidas, fertilizantes e combustão de combustíveis fósseis. 
Apesar de não ter se encontrado níveis significativos de metais pesados em amostras de 
Egeria densa na área proposta de estudo, a metodologia utilizada mostrou-se um 
instrumento eficaz de pesquisa e avaliação ambiental, podendo as macrófitas aquáticas ser 
base para estudos de biomonitoramento de ambientes impactados por metais pesados. 
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RESUMEN 
Los metales pesados son uno de los contaminantes más comunes en ambientes acuáticos, 
siendo los arroyos urbanos uno de los ejemplos más claro de cómo las actividades humanas 
pueden modificar tal medio. El presente trabajo tiene por objetivo evaluar la variabilidad 
espacial y temporal de la ocurrencia y concentración de total de Mn (Manganeso), Plomo 
(Pb), Cr (Cromo) y Ni (Niquel) analizada conforme AAS - Atomic Absorption Spectrometría, 
en la planta acuática Egeria densa en dicha cuenca, así como discutir preliminarmente las 
principales fuentes potenciales de contaminación en el medio urbano. 
La concentración total de metales pesados fue analizada conforme AAS - Atomic Absorption 
Spectrometry. La recolección en los extractos determinados, identificación, catalogación, 
preparación de las muestras y resultado preliminar tuvo en cuenta las estaciones del año y 
procesos de laboratorio específicos en el Laboratorio de Hidrología - LABHIDRO y 
Laboratorio de Análisis de Trazos e Instrumentación - DEQ UNICENTRO. La cuenca 
hidrográfica (BH) del Río Cascavel, apuntó algunos puntos con niveles críticos de 
contaminación de metales pesados como el manganeso (Mn), alcanzando 296.5 mg / k, 
siendo considerado nivel crítico los valores de 150 a 300mg / kg-1. Las fuentes 
antropogénicas de metales pesados en el área de estudio proceden de residuos sólidos 
industriales (galvanoplastia y metalurgia) y urbanos (basura doméstica, lodo de 
alcantarillado), aguas residuales de puestos de combustibles, talleres mecánicos, lava car; 
además de residuos de rellenos sanitarios, pesticidas, fertilizantes y combustión de 
combustibles fósiles. 
A pesar de no haber encontrado niveles significativos de metales pesados en muestras de 
Egeria densa en el área propuesta de estudio, la metodología utilizada se mostró un 
instrumento eficaz de investigación y evaluación ambiental, pudiendo las macrófitas 
acuáticas ser base para estudios de biomonitoramiento de ambientes impactados por 
metales pesados. 
 

1. Introdução  

Dentre os diversos aspectos de contaminação ambiental resultante de 

atividades industriais, agrícolas e urbanas; a poluição por metais tóxicos é 

importante devido a sua elevada resistência à degradação, toxicidade em baixas 

concentrações e potencial de bioacumulação no sistema aquático (AHMAD et al., 

2014). A liberação de metais por meio de atividades humanas para o ambiente tem 

aumentado ao longo dos anos (OLOWOYO et al., 2012), onde suas concentrações 

são gradualmente aumentadas e consequentemente absorvidas pelos organismos 

e/ou no sedimento (ARAI et al., 2007).  

Metais pesados são um dos poluentes mais comuns em ambientes aquáticos, 

sendo os córregos urbanos um dos exemplos. Os metais pesados são originados 

pelo intemperismo geológico, ocasionado pela lixiviação e desagregação de rochas 

ígneas ou metamórficas, águas de drenagem de terrenos marginais aos cursos de 

água ou fontes antropogênicas, sendo o lançamento de efluentes não tratados e 
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escoamento superficial urbano a principais fontes de metais para os recursos 

hídricos.  

Metais pesados são contaminantes inorgânicos e poluentes e podem alterar 

as características físicas, químicas ou biológicas de águas naturais, ar, solo, plantas 

e alimentos (KARNITZ JÚNIOR, 2007), podendo ser absorvidos em sedimentos 

fluviais ou acumulados em organismos bentônicos, às vezes em níveis tóxicos 

(ARIAS et al., 2007), e contaminar a cadeia alimentar por meio da lixiviação para 

águas subterrâneas ou pela absorção vegetal bioacumulação, (BATISTA e FREIRE, 

2010), sendo associados à neurotoxicidade, nefrotoxicidade e hepatotoxicidade em 

seres humanos (DIVAN JUNIOR, 2009). 

Os metais pesados são elementos que ocorrem naturalmente no solo, sendo 

alguns essenciais para diversas funções fisiológicas nos seres vivos. A entrada 

destes metais pesados na cadeia alimentar e sua bioacumulação os tornam 

potencialmente muito perigosos não apenas para o ambiente, mas principalmente, 

para o homem, sendo que os metais pesados atingem o sistema nervoso e órgão 

hepático (fígado) e, ainda, o grau de toxicidade depende da solubilidade, do 

transporte, da absorção pelas células e de reações químicas com outros metais. De 

modo geral, diversas plantas possuem a habilidade de adaptação e sobrevivências 

em ambientes altamente contaminados (PIO et al., 2013), podendo absorver e, ou 

acumular metais pesados fitotóxicos presentes em solos, águas ou atmosfera 

contaminados, manifestando sintomas variados, geralmente, específicos de cada 

tipo de contaminação. Plantas aquáticas têm demonstrado ser um dos mais aptos 

bioindicadores no ecossistema aquático, podendo acumular estes metais em todos 

os tecidos, podendo transferi-los para a cadeia alimentar, e esta acumulação é um 

dos temas de interesse ambiental atualmente, não apenas pela fitotoxicidade de 

muitos destes metais, mas também pelos potenciais efeitos nocivos na saúde animal 

e humana (MAIGA et al., 2005).  

Plantas aquáticas possuem relevância nos ecossistemas continentais, pois, 

em condições naturais, mantêm a oxigenação da água, protegem as margens contra 

a erosão, servem como local de abrigo, alimentação e reprodução para diversos 

animais, bem como atuam como substrato para a comunidade perifítica, 

influenciando a química da água, atuando como substrato para algas, sustentando a 

cadeia de detritos e de herbivoria e funcionando como compartimento estocador de 
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nutrientes (WETZEL, 1981).  Destacam-se como a principal comunidade produtora 

de biomassa, podendo interferir na estrutura e dinâmica desse ambiente (ESTEVES, 

1998), fornecem dados sobre a ocorrência e distribuição geográfica de espécies que 

suportam o convívio com a ocupação humana e subsídios para futuras pesquisas 

ecológicas, principalmente na área de biomonitoramento ambiental. Plantas 

aquáticas possuem reconhecida importância na estruturação e na dinâmica dos 

ecossistemas aquáticos, em particular os tropicais sul-americanos (POMPÊO, 2017). 

Para compreender o papel das macrófitas aquáticas para dado reservatório 

são importantes estudos de avaliação da variação de biomassa, composição 

química (COSTA; HENRY, 2010); produtividade primária (SANTOS; ESTEVES, 

2004), área de colonização (BATISTA et al., 2013), crescimento (HENARES; 

CAMARGO, 2014), decomposição (SANTINO; BIANCHINI Jr, 2015), mas não se 

pode esquecer estudos mais abrangentes, por exemplo, sobre o meio físico 

(ALBERTONI et al., 2014) ou mesmo de cunho mais fisiológico com as macrófitas 

aquáticas (BIZZO et al., 2014), ou mesmo de outras abordagens não tão regulares, 

principalmente nos estudos ocorridos no Brasil (PINTO et al., 2013). 

Dentre as várias espécies que proliferam na bacia do rio Cascavel, município 

de Guarapuava, PR destaca-se Egeria densa, também conhecida como ―elódea 

brasileira‖, macrófita de água doce submersa e enraizada, de ambiente limnético e 

perene (OLIVEIRA et al., 2005), planta nativa da costa sudeste do Brasil 

(ALFASANE et al., 2010), que multiplica-se, principalmente, por fragmentação do 

caule, sendo a reprodução por sementes muito rara (RODELLA et al; 2006), 

possuindo uma taxa de crescimento relativamente elevada em condições ideais.  

Neste trabalho consideramos a hipótese de que a entrada de metais pesados 

no perímetro urbano na bacia hidrográfica do Rio Cascavel, município de 

Guarapuava, PR; decorrente da poluição urbana possa vir a comprometer os 

diferentes usos ambientais dessa bacia hidrográfica no médio e longo prazo. Sua 

bacia hidrográfica drena quase todo o escoamento desta cidade (PERES, et al; 

2008). Deste modo, considera-se que a análise de ocorrência de metais pesados em 

Egeria densa ao longo da bacia urbana do Rio Cascavel, que apresenta diferentes 

formas e intensidades de degradação e assoreamento, com fontes poluidoras 

residências localizadas nas proximidades, atividades agropecuárias, indústrias, 
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despejos irregulares de resíduos e lixo urbano, pode ser uma medida eficaz de 

monitoramento ambiental. 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a variabilidade espacial e 

temporal da ocorrência e concentração de total de Mn (Manganês), Chumbo (Pb), 

Cr (Cromo) e Ni (Niquel) analisada conforme AAS – Atomic Absorption 

Spectrometry, na planta aquática Egeria densa na referida bacia, bem como discutir 

preliminarmente as principais fontes potenciais de contaminação no meio urbano. A 

concentração total de metais pesados foi analisada conforme AAS – Atomic 

Absorption Spectrometry, uma das técnicas mais utilizadas na determinação de 

elementos em baixas concentrações, que estão presentes numa variedade de 

amostras, sejam estas líquidas, sólidas, em suspensão e até mesmo gasosas, 

podendo estar associada a sistemas de análise em fluxo e permitir estudos de 

especiação (AMORIM et al, 2008). A coleta nos trechos determinados, identificação, 

catalogação, preparação das amostras e resultado preliminar levou em consideração 

as estações do ano e processos laboratoriais específicos no Laboratório de 

Hidrologia – LABHIDRO e Laboratório de Análise de Traços e Instrumentação – 

DEQ UNICENTRO. 

Sendo assim, torna-se necessário um programa de monitoramento ambiental 

de metais pesados pela análise da ocorrência desses metais em macrófitas 

aquáticas em seu leito urbano, pois visa a proteção da saúde humana, determinação 

de tendências espaciais e temporais de processos de contaminação e de seus 

efeitos nos ecossistemas, além da obtenção de dados para o manejo ambiental 

adequado, contribuindo com informações a órgãos governamentais e instituições 

interessadas para implementação de estratégias de controle da contaminação 

ambiental. 

2. Metodologia e materiais 

Este trabalho possui como recorte espacial o perímetro urbano da Bacia do 

Rio Cascavel, localizado no centro Oeste do Paraná, no Município de Guarapuava – 

PR, durante o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. O Rio Cascavel 

possui uma área de drenagem de 81,03 km², com uma hierarquização fluvial de 4ª 

ordem, e conta com mais de 40% de sua Bacia ocupada em área urbana de 

Guarapuava (67,86 km²). O município localiza-se na região Centro-Sul do estado do 
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Paraná, no Terceiro Planalto Paranaense ou Planalto de Guarapuava (Maack, 2002) 

e conta com uma área territorial de 3.117,598 km². A população total do município é 

de 180.364 habitantes (IPARDES, 2018), dos quais 152.993 (91,43%) residem na 

área urbana. O município de Guarapuava, segundo (Thomaz e Vestena, 2003), é 

área de atuação da zona extratropical, o que favorece temperaturas com caráter 

mesotérmico, predominando médias anuais entre 16º e 20ºC, com inverno frio e 

verão amenizado pelas altitudes. Pela classificação de Köppen, o tipo climático é o 

―Cfb‖ correspondente ao clima temperado, chuvoso e verões moderadamente 

quentes (AYOADE, 1983). 

Com o objetivo de verificar a variação espacial da concentração de metais 

potencialmente tóxicos no Rio Cascavel foi escolhido trechos de coleta de macrófitas 

aquáticas em meio urbano, estrategicamente localizados considerando as diferentes 

características geomorfológicas, assim como o uso e ocupação do solo. 

Foram coletadas 12 amostras da planta aquática Egeria densa, em seis 

pontos ao longo do trecho urbano do Rio Cascavel, amostrados em novembro 

(primavera) de 2017 e janeiro (verão) de 2018 (figura 1); sendo realizada com a 

utilização de luvas e material inerte para coleta do material. Amostras foram 

retiradas onde nível da água era suficientemente alto para manter a planta submersa 

e presas a um substrato estável, em bom estado fisiológico. Segue figura da coleta. 

Figura 1: Pontos de coleta de Egeria densa, na Bacia do Rio Cascavel em 

Guarapuava-PR, no período de novembro de 2017 e janeiro de 2018 
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Procedeu-se à sua lavagem em laboratório, diretamente na água corrente, de 

forma a remover sedimentos e invertebrados, sendo posteriormente armazenado em 

sacos plásticos, catalogados e identificados no Laboratório de Hidrologia, 

Departamento de Geografia - UNICENTRO. Antes de serem submetidas às 

determinações analíticas as amostras foram lavadas, secas em estufa com 

circulação de ar à temperatura de 30°C por 48 horas e moídas manualmente com a 

utilização de gral e pistilo. A pesagem da biomassa foi realizada em uma balança 

analítica (Bioprecisa, FA-2104N). 

Cerca de 20 mg de amostra foram dissolvidas em 1 ml de ácido nítrico P.A. 

(Merck) previamente bidestilado para retirada de qualquer impureza inorgânica. Esta 

solução foi levada a banho de ultra-som durante 30 minutos e, em seguida, colocada 

em estufa (60 °C) durante uma hora. O sobrenadante foi então diluído em água 

ultrapura até atingir as concentrações da curva padrão. Três diluições foram 

preparadas e analisadas para cada amostra. 

Para analisar a presença de metais pesados, os procedimentos foram 

realizados utilizando a técnica AAS– Atomic Absorption Spectrometry no Laboratório 

de Análise de Traços e Instrumentação, vinculada ao Departamento de Química – 

UNICENTRO, em duplicata. As macrófitas foram preparadas para digestão via 

úmida com ácido nítrico em bloco digestor para posterior quantificação dos metais 

por AAS. A determinação dos metais foi realizada por espectrometria de absorção 

atômica com atomização em chama (FAAS) em equipamento da Varian modelo 

SpectraAA220, equipado com lâmpada de cátodo oco, em chama de ar/acetileno, 

pelo método direto e corretor de fundo em análise de chama com lâmpadas de 

cátodo oco, procedimento realizado de acordo com (Santos et al,2006) sendo as 

concentrações destes metais expressas em função do peso seco (mg/kg-1). A 

escolha da análise dos metais pesados Manganês (Mn), Chumbo (Pb), Cromo (Cr) e 

Ní (Níquel) levou em consideração (Dean, 1972); (Braile & Cavalcanti, 1993), e 

(Santos, 2012), sendo estes metais comumente presentes em efluentes industriais. 

Os parâmetros utilizados para mensuração de metais pesados em matéria 

orgânica foram conforme (KABATA-PENDIAS A., & PENDIAS, H. 2001); (BRASIL, 

1998; FAO, 1992) e (MALAVOLTA, 1994). A definição da qualidade da água faz 

referência ao tipo de uso ao qual se destina, e estipula os padrões de qualidade na 

resolução 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005) e suas 
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modificações nas resoluções 410 de 2009 e 430 de 2011. Os parâmetros são 

definidos em limites aceitáveis das substâncias presentes de acordo com o uso da 

água. 

 

3. Resultados da pesquisa 

 

A bacia hidrográfica (BH), unidade topograficamente formada pelo conjunto 

de vertentes drenada por uma rede fluvial, tem sido utilizada como recorte espacial 

nos estudos geográficos. Vários autores a apontam como a unidade ambiental 

adequada para a análise do comportamento de um sistema natural (antropizado ou 

não), possibilitando tratar dos componentes e da dinâmica das inter-relações 

necessárias ao planejamento e à gestão ambiental. Trata-se de um sistema aberto 

com entrada de energia (ciclo hidrológico) e exportação de matéria (água, solutos, 

sedimentos, etc.).  

A intensificação de atividades antrópicas nas bacias hidrográficas, 

normalmente sem planejamento ou controle, associada ao carregamento de 

nutrientes para o leito dos rios, através do aporte de despejos domésticos, industriais 

e fertilizantes químicos empregados nos cultivos ao longo de toda a bacia 

hidrográfica, tem levado a uma condição de desequilíbrio no sistema, caracterizado 

pela grande disponibilidade de nutrientes, acelerando o crescimento de organismos 

autotróficos, particularmente algas plantônicas (fitoplâncton) e macrófitas aquáticas 

(VELINI, 2000). 

As macrófitas aquáticas também acumulam metais, podendo ser empregadas 

para avaliar a saúde do corpo de água, como remediadores dos ecossistemas ou 

mesmo em sistemas construídos (wetlands), podendo ainda ser utilizadas para tratar 

efluentes domésticos e industriais (SIPAÚBA-TAVARES, 2012). Por exemplo, 

(Molisani et al. 2006), demonstraram que cinco espécies de macrófitas aquáticas 

encontradas nos reservatórios Santana e Vigário (Rio de Janeiro, Brasil) apresentam 

substanciais concentrações de mercúrio, seja nas folhas, ou mesmo na raiz. Com 

base nos dados levantados, esses autores sugerem que, ao remover 20% da 

biomassa total de macrófitas aquáticas presente nesse reservatório, seria possível 

retirar de 5 a 13 kg de mercúrio, ou seja, cerca de 10% do mercúrio que circula no 

sistema.  
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As plantas aquáticas também podem apresentar crescimento intenso 

alterando a qualidade da água e interferindo nos usos múltiplos do sistema. 

(Pompêo, 2017), analisou o crescimento de macrófitas aquáticas flutuantes no braço 

Rio Grande, principalmente de Salvinia auriculata e em menor intensidade de Pistia 

estratiotes, ocorrido após junho de 2004, causou preocupações à comunidade local. 

Além do efeito estético negativo, a presença dessas plantas suscitou discussões 

referentes à qualidade da água e a problemas de doenças de veiculação hídrica. 

 

 

 

 

Tabela 1. Valores encontrados de Cr, Ni, Pb e Mn em Egeria densa coletadas no 

município de Guarapuava, PR e respectivos teores normais e concentração crítica 

(Kabata-Pendias & Pendias, 1992). N\D sem parâmetro de referência. Coletas 

realizadas na primavera de 2017 e verão de 2018. 

PONTO 
  
  

Cr (mg/kg) 
média 

Teor normal n\d 
Conc. Crítica 

75-100 

Ni 
(mg/kg)média 
Teor normal 

0.02-5 
Conc. Crítica 

10-100 

Pb 
(mg/kg)média 
Teor normal 

0.20-20 
Conc. Crítica 

30-300 

Mn 
(mg/kg)Média 

Teor normal 30-
100 

Conc. Crítica 
150-300 

 25°22'53.43"S  
51°28'56.54"O 50 – 40 160 - 36.5 75.5 - 50.5 48 – 113 

 25°22'57.75"S  
51°29'14.40"O 33 – 63 26 - 43.5 72.5 – 55 96 - 143.5 

 25°24'10.96"S 
51°29'17.48"O 63.5 - 45.5 11.5 – 59 70 – 47 124.5 - 105.5 

 25°23'46.47"S  
51°29'34.57"O 12 - 59.5 17.5 - 49.5 88.5 - 52.5 137.5 – 260 

 25°23'44.06"S  
51°29'56.36"O 77 – 65 12.5 – 38 86.5 - 48.5 166.5 – 221 

 25°24'26.47"S  
51°30'29.98"O 62 - 44.5 68.5 – 71 75 - 61.5 296.5 – 232 

Organização: os autores. 

Em relação à ocorrência de Cr, todos os valores encontram-se abaixo da 

concentração crítica para as plantas. As amostras de Ni e Pb encontra-se em 

quantidade dentro do limiar crítico de ocorrência e somente os três últimos pontos 

encontram-se em quantidade crítica de Mn. Convém ressaltar que os três últimos 
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correspondem à menor topografia da área de estudo, com presença de horta urbana 

e saída da bacia do Rio Cascavel para ETE-Estação de Tratamento de Esgoto. 

Evidenciamos que a dispersão desses elementos no ambiente tem 

ocasionado a sua entrada na cadeia alimentar, pois tais metais podem atingir e 

contaminar as plantas por meio da água e do solo durante o cultivo (MAHMOOD et 

al., 2013). Nas plantas, o acúmulo de metais pesados depende de uma série de 

fatores como: reação do solo, natureza do metal, teor de matéria orgânica e 

capacidade do solo em reter cátions (MCBRIDE, 1995). A ingestão de elementos 

não essenciais tais como Pb e Cr, pode causar efeitos deletérios sobre a saúde 

humana. 

A acumulação de metais pelas plantas é uma preocupação ambiental 

crescentemente, pois a contaminação por metais pesados em ambientes agrícolas 

pode ocorrer por meio das formulações de pesticidas, por fertilizantes químicos e 

irrigação com água de má qualidade (YANG et al., 2014), sendo que os metais 

pesados estão entre os principais contaminantes de legumes e plantas medicinais 

(CARVALHO et al., 2010). 

 

4. Considerações finais 

 

A informação preliminar de áreas com índices de metais pesados é uma 

ferramenta útil nos estudos que avaliam a relação entre poluição hídrica e uso de 

bioindicadores. Apesar de não ter se encontrado níveis significativos de metais 

pesados em amostras de Egeria densa, na área proposta de estudo, a metodologia 

utilizada mostrou-se um instrumento eficaz de pesquisa e avaliação ambiental, 

podendo as macrófitas aquáticas ser base para estudos de biomonitoramento de 

ambientes impactados por metais pesados.  
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RESUMO 
Quando se utiliza a bacia hidrográfica como unidade de ordenamento e gestão ambiental e 
territorial efetuamos um recorte espacial da paisagem, sendo possível identificar as 
principais ações antrópicas que proporcionam alterações em sua dinâmica, além de facilitar 
na gestão dos recursos hídricos, possibilitando a criação de medida capazes de minimizar 
os conflitos existentes e os que podem vir à acontecer entre Estados e entre países. O 
objetivo do presente trabalho é abranger a importância do planejamento ambiental em 
bacias hidrográficas internacionais e discutir o cenário atual do Córrego Laranja Doce/MS, 
tendo como foco verificar se o Estado em suas várias instâncias (Federal, Estadual e 
Municipal) estão adotando modelos de planejamento e gestão apontados em estudo e 
diretrizes de bacias internacionais. Os procedimentos metodológicos que permitiram 
compreender a situação que se encontra do Córrego Laranja Doce em relação aos 
planejamentos e gestões de Bacias Transfronteiriças e Fronteiriças são: revisão 
bibliográfica; exposição dos principais instrumentos adotados no planejamento de Bacias 
Hidrográficas Transfronteiriços e Fronteiriços; trabalho de campo e verificar se há 
coincidência com os planejamentos e gestões abordadas em estudos e diretrizes de bacias 
internacionais com manejo e planejamento identificados na Bacia Hidrográfica do Córrego 
Laranja Doce/MS. O Estado é o responsável em gerir e administrar o corpo d‘água do 
Laranja Doce/MS, mas os dados indicam que o mesmo não está atuando e/ou planejando 
os usos e ordenamentos da bacia, ou seja, observa-se que a realidade está em desacordo 



 

701 
 

com as exigências legislativas. Além de levantar a hipótese das dificuldades do Estados em 
gerir e manejar a área apontada, evidencia-se a falta cobrança pela utilização da água, 
setores econômicos como agroindústria e a agropecuária não pagam pelo uso do recurso, 
assim perde-se a oportunidade de arrecadar recursos financeiros para investimentos em 
melhorias na bacia hidrográfica do Córrego Laranja Doce/MS. 

 

RESUMEN 
Cuando se utiliza la cuenca hidrográfica como unidad de ordenamiento y gestión ambiental y 
territorial efectuamos un recorte espacial del paisaje, es posible identificar las principales 
acciones antrópicas que proporcionan cambios en su dinámica, además de facilitar en la 
gestión de los recursos hídricos, posibilitando la creación de medidas capaces de minimizar 
los conflictos existentes y los que pueden suceder entre Estados y entre países. El objetivo 
del presente trabajo es abarcar la importancia de la planificación ambiental en las cuencas 
hidrográficas internacionales y discutir el paisaje actual del Corriente Laranja Doce / MS, 
teniendo como foco verificar si el Estado en sus varias instancias (Federal, Estatal y 
Municipal) están adoptando modelos de planificación y gestión apuntados en estudio y 
directrices de cuencas internacionales. Los procedimientos metodológicos que permitieron 
comprender la situación que se encuentra del Corriente Laranja Doce en relación a los 
planes y gestiones de Cuencas Transfronterizas y Fronterizas son: revisión bibliográfica; 
exposición de los principales instrumentos adoptados en la planificación de cuencas 
hidrográficas transfronterizas y fronterizas; trabajo de campo y verificar si hay coincidencia 
con las planificaciones y gestiones abordadas en estudios y directrices de cuencas 
internacionales con manejo y planificación identificados en la Cuenca Hidrográfica del 
Corriente Laranja Doce / MS. El Estado es el responsable en gestionar y administrar el 
cuerpo de agua del Laranja Doce / MS, pero los datos indicam que el mismo no está 
gestionando y / o planificando los usos y ordenamientos en el área de acuerdo con las 
exigencias legislativas. Además de plantear la hipótesis de las dificultades de los Estados en 
gestionar y manejar el área apuntada, se registra la falta cobranza por la utilización del 
agua, sectores económicos como agroindustria y la agropecuária no pagan por el uso del 
recurso, así se pierde la oportunidad de recaudar financeiros para inversiones en mejoras en 
la Cuenca Hidrográfica de la Corriente Laranja Doce/MS. 
 

1.Introdução 
Os recursos naturais, ao longo da história do homem, são a base de 

desenvolvimento e sustentação de uma sociedade, sendo esses explorados 

intensamente, de maneira predatória, a partir da primeira Revolução Industrial, 

ocorrida no final do século XVIII, havendo pouca preocupação com a conservação 

dos recursos naturais. De acordo com Santos (2004), somente na década de 1960 

que se intensificou a preocupação com o meio ambiente nos Estados Unidos, 

surgindo debates, conferências, simpósios, grupos de estudos, etc., os quais se 

espalharam pelo mundo.  Para minimizar os impactos negativos ocasionados pelo 

modelo de exploração desenfreado, foram desenvolvidos diversos tipos de 

planejamentos e processos de gestão, visando a conservação e preservação 

ambiental e ordenamento no território, quase sempre atrelados as exigências 

impostas pelo Estado por meio de leis, medidas provisórias, decretos e resoluções. 
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O planejamento foi direcionado a transformação dos sistemas 
ambientais e ao desenvolvimento, deve ser integral e sistêmico, 
superando a concepção tradicional baseada exclusivamente no 
manejo de umas poucas variáveis econômicas. (MAGALHÃES JR., 
2007 apud CARVALHO, R.G. 2014, p.27). 

 

No que se refere ao planejamento ambiental, principal ferramenta que se 

preocupa em elaborar estruturas, etapas e instrumentos voltados a preservação e 

proteção ambiental,  

é um meio sistemático de determinar o estágio em que você está, 
onde deseja chegar e qual o melhor caminho para chegar lá. É um 
processo contínuo que envolve a coleta, organização e análise 
sistematizadas das informações, por meio de procedimentos e 
métodos, para chegar a decisão ou escolhas acerca das melhores 
alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis, é visto 
como o estudo que visa a adequação do uso, controle e proteção ao 
ambiente, além do atendimento das aspirações sociais e 
governamentais expressas ou não em uma política ambiental 
(SANTOS, 2004) 

 

A partir das observações da interação e relação das temáticas abordadas em 

determinados estudos em um planejamento, isto é, um estudo complexo e dinâmico, 

fica possível identificar as principais atividades que são capazes de proporcionar 

alterações na área a ser pesquisada. É comum que a equipe planejadora defina a 

bacia hidrográfica – um espaço desenhado pela natureza – como unidade de 

trabalho (SANTOS, 2004).  

Bacia hidrográfica é uma unidade fisiográfica, limitada por divisores 
topográficos, tal que recolhe a precipitação, age como um 
reservatório de água e sedimentos, é drenada por um curso d‘água 
ou um sistema conectado de cursos d‘água, e toda vazão efluente é 
descarregada em uma seção fluvial única, denominada seção 
exutória ou exutório. Os divisores topográficos são condicionados 
pela topografia e limitam a área de onde provém o deflúvio superficial 
da bacia. (FREIRE,C.C.; OMENA, S.P.F de, 2005) 

 

Quando utiliza-se a bacia hidrográfica como unidade de ordenamento e 

gestão ambiental e territorial efetuamos um recorte espacial da paisagem, tendo 

como objetivo analisar, em uma escala menor, um maior detalhamento dos 

componentes da área abordada, observando sua interação e relação, sendo 

possível identificar as principais ações antrópicas que são capazes de proporcionar 

alterações em sua dinâmica, além de facilitar na gestão dos recursos hídricos, 
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possibilitando a criação de medida capazes de minimizar os conflitos existentes e os 

que podem vir à acontecer entre Estados e entre países.  

O conceito de Bacia Hidrográfica (BH) tem sido cada vez mais 
expandido e utilizado como unidade de gestão da paisagem na área 
de planejamento ambiental. Gerir uma BH não significa submeter ou 
restringir a análise apenas às determinações da realidade interna à 
dinâmica da mesma. Há uma multiplicidade de relações internas e 
externas à BH que deve ser computada na análise, sem que isso 
implique em contradição com o recorte adotado para gestão. As 
abordagens metodológicas utilizadas para estudar e gerenciar o 
espaço físico, compreendido pela BH, devem estar relacionadas às 
teorias e modelos que possam explicar, predizer e organizar 
adequadamente as informações úteis ao processo de gestão 
ambiental. (PIRES, J.S.R.; SANTOS, J.E. dos; DEL PRETTE, M.E., 
2002) 

 

Um dos recursos naturais que modificaram suas características naturais, 

devido ao uso intenso e sem o devido planejamento e gestão na maioria das bacias 

hidrográficas brasileiras foram os recursos hídricos, acarretando a poluição, 

contaminação, eutrofização, assoreamento, etc. dos mesmos em quase todo o 

território. Hoje no Brasil, os recursos hídricos têm sua gestão organizada por bacias 

hidrográficas em todo o território nacional, seja em corpos hídricos de titularidade da 

União ou dos Estados (PORTO, M.F.A.; PORTO, R.L.L, p.45). Ao posicionar a Bacia 

Hidrográfica como unidade de planejamento, torna-se as posições dos Estados a 

montante e as jusantes dependentes entre si (SILVA, L.R.S. da, 2015, p.5).  

Há diferentes uso da água na sociedade e no mercado, sendo este elemento 

de fundamental importância na sustentação da sociedade e um recurso essencial 

em diversas escalas do setor econômico. Segundo os incisos I e II do Artigo 1° da 

Política Nacional de Recursos Hídricos (9433/97), a água é um bem de domínio 

público e um recurso natural limitado, dotado e valor econômico. Estes múltiplos 

usos da água podem acarretar diversos conflitos, como apropriação do recurso por 

empresas privadas (mineradoras, industrias, fazendas); construção de barragens; 

despejos indevidos de resíduos, prejudicando a população a jusante; etc. O 

planejamento tem como objetivo, também, evitar e minimizar os conflitos 

supracitados, elaborando-se estratégias por meio de ―políticas, metas, diretrizes, 

planos, programas, projetos e/ou técnicas que devem ser pensados de forma 

integrada‖ (SANTOS, 2004). Além de haver conflitos entre Estados, caso não haja 
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um planejamento e uma gestão adequada à realidade do local a ser planejado, pode 

haver também, em épocas de escassez, conflitos entre países.  

A tendência é que cada vez precisaremos de mais água com 
qualidade e em quantidade suficiente para o abastecimento, para 
produção e a sobrevivência da humanidade. Isso permite afirmar que 
esta demanda compreende boa parte das águas transfronteiriças e 
que os países envolvidos devam adotar diretrizes e práticas 
consistentes de gestão compartilhada. (PEREIRA, M.C.D, 2013) 

Silva (2015) classifica os rios internacionais em fronteiriços ou contíguos e 

transfronteiriços ou sucessivos. 

Os rios internacionais contíguos são aqueles que servem para 
delimitar a fronteira entre os Estados vizinhos; já os sucessivos, são 
aqueles que atravessam as fronteiras dos Estados correndo de um 
país para outro (SILVA, L.R.S. da, 2015, p.6) 

 

De acordo com a Agencia Nacional das Águas (ANA), o Brasil possui 83 rios 

fronteiriços e transfronteiriços, sendo a Bacia Hidrográfica do Prata e do Amazonas 

representantes dos maiores rios transfronteiriços do nosso país (Mapa 1). A soma 

das áreas do território brasileiro inserido em ambos os sistemas hidrográficos com 

águas transfronteiriças, fica algo em torno de 62% da área total do Brasil (PEREIRA, 

2013), a partir desta dimensão territorial enxerga-se a necessidade de um 

planejamento eficiente e equitativa entre países. Ainda segundo as citações de 

Pereira (2013), no Brasil o tema das águas transfronteiriças ainda é tratado de forma 

distante, como coisa de visionário, devido ao fato de não apresentar conflitos com 

países vizinhos.  

[...] quando se trata de uma bacia internacional, o conceito de bacia 
hidrográfica como unidade de gerenciamento territorial deixa de 
existir nos marcos legais da gestão de recursos hídricos nacionais, 
prevalecendo os limites territoriais geopolíticos, o que confere uma 
visão seccionada para a bacia hidrográfica e que não respeita a 
integridade da bacia. (SILVA, 2015) 

Mesmo que o planejamento não abarque o país vizinho, é importante que o 

mesmo prevaleça para que haja equilíbrio dos elementos presente na Bacia, 

evitando-se atritos, pois caso o país a montante possua alguma atividade poluidora, 

geradora de efluentes de difícil depuração, pode-se prejudicar o país a jusante, 

podendo acarretar conflitos entre si.  

[...] os processos que regem o funcionamento da bacia hidrográfica, 
inclusive a propagação de impactos resultantes da interferência em 
um ponto qualquer da bacia hidrográfica, seja ele localizado na calha 
principal da rede de drenagem, num afluente, ou mesmo no solo da 



 

705 
 

bacia, podem se fazer sentir em todo o seu contexto, e portanto, 
influir negativamente nos países que a partilham, a fragmentação da 
bacia se verifica no plano internacional [...] (SILVA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Localização das bacias hidrográficas transfronteiriças no Brasil 

 

Fonte: Saito, C.H.; Steinke, V.A. 2010, p.193 

 

Como exposto no mapa 1, a Bacia Hidrográfica Internacional do Prata, que 

abrange oito Estados Brasileiros e o Distrito Federal, abarca o Estado do Mato 

Grosso do Sul, e seus principais tributários correspondem ao rio Paraná, Paraguai e 
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Uruguai (MMA, s/d), dos quais Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai fazem 

parte.  

Naquilo que se refere a bacia hidrográfica do Córrego Laranja Doce/MS, área 

de estudo do projeto de mestrado que está sendo desenvolvido no Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da UFGD e no âmbito do Laboratório de Geografia 

Física (www.lgf.ggf.br), a mesma está incluída na bacia internacional, inserida na 

sub-bacia do Paraná, um dos principais tributários do Prata. Em tese a localização 

da bacia e suas características torna necessário elaborar planos, projetos, metas, 

decretos, etc. capazes de cooperar com o planejamento e a gestão compartilhada, 

pois se tem clareza que a bacia é um elemento integrado e que deve ser analisada e 

estudada de maneira sistêmica. 

O fórum intergovernamental de negociações de âmbito regional é o 
Comitê Intergovernamental Coordenador dos países da Bacia do 
Prata (CIC), integrado por Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e 
Uruguai e criado em 1968. O documento legal básico é o Tratado da 
Bacia do Prata, que entrou em vigor em 1970, com o objetivo de 
desenvolver esforços conjuntos para promover o desenvolvimento e 
a integração física da Bacia e suas áreas de influência direta. 
(PERH-MS, 2010). 

Dessa forma o objetivo do presente trabalho é abranger a importância do 

planejamento ambiental nas bacias hidrográficas internacionais e discutir o cenário 

atual do Córrego Laranja Doce/MS, tendo como foco verificar se o Estado em suas 

várias instâncias (Federal, Estadual e Municipal) estão adotando modelos de 

planejamento e gestão apontados em estudo e diretrizes de bacias internacionais, 

em bacias localizadas em áreas de fronteira. 

2. METODOLOGIA E MATERIAIS 

Os procedimentos metodológicos que permitiram compreender a situação que 

se encontra do Córrego Laranja Doce em relação aos planejamentos e gestões de 

Bacias Transfronteiriças e Fronteiriças são: 

a) Revisão bibliográfica referente ao planejamento e gestão de bacias 

hidrográficas internacionais, gestão dos recursos hídricos, Bacias Hidrográficas 

Internacionais e águas transfronteiriças e fronteiriças; 

b) Expor os principais instrumentos adotados para o planejamento de Bacias 

Hidrográficas Transfronteiriços e Fronteiriços, como o Plano de Recursos Hídricos; 

Lei das águas, resolução n°467/2006, que dispõe critérios técnicos de pedidos de 

http://www.lgf.ggf.br/
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outorgas em lagos, reservatórios e rios transfronteiriços e fronteiriços; Resolução n° 

10/2000, que institui a Câmara Técnica Permanente de Gestão dos Recursos 

Hídricos Transfronteiriços; e a resolução CNRH/MMA  n°95/2008, mas vigente 

em 09/11/2017, que estabelece a nova composição para Câmara Técnica 

Permanente de Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços – CTGRHT. 

c) Realizou-se um trabalho de campo da Bacia Hidrográfica do Córrego Laranja 

Doce/MS, observando, na paisagem, os conceitos, características e elementos do 

que foi explanado nas pesquisas bibliográfica a fim de identificar os principais usos e 

cobertura da terra da área supracitada; 

d) Após o levantamento bibliográfico e o trabalho de campo, apontaremos se há 

alguma coincidência com os planejamentos e gestões abordados em estudo e 

diretrizes de bacias internacionais com o manejo e planejamento identificados na 

Bacia Hidrográfica do Córrego Laranja Doce/MS, ou seja, se o que foi observando 

em campo se encaixa nos planos e gestões de bacias hidrográficas internacionais. 

As etapas supracitadas são de fundamental importância para se concluir o 

objetivo apontado na presente pesquisa, isto é, realizar uma análise comparativa 

entre o que se espera de gestões e planejamentos de Bacias Hidrográficas 

Internacionais e a real situação da Bacia Hidrográfica do Córrego Laranja Doce, ou 

seja, um córrego que faz parte da dinâmica de uma bacia internacional, ou seja, a 

Bacia Hidrográfica do Prata. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

A Bacia Hidrográfica do Córrego Laranja Doce/MS, está inserida na Bacia 

Hidrográfica Internacional do Prata, situado em uma faixa de fronteira, sendo o 

córrego em estudo um subafluente do Rio do Paraná, isto é, um dos principais 

tributários. De acordo com a Lei n° 6.634, de 2 de maio de 1979, a faixa de fronteira 

interna corresponde a 150 Km de largura, paralela à linha divisória terrestre do 

território nacional. 

O rio principal de uma bacia é a maior linha de fluxo de água que liga 
uma nascente ao exutório e os drenos secundários, que conduzem a 
água diretamente ao rio principal, são denominados seus afluentes e, 
da mesma forma, os rios que confluem para os afluentes são 
subafluentes do rio principal (BRAGA et al., 2005; TUCCI, 1993 apud 
SILVA, 2015). 
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Segundo o parágrafo 2°, do artigo 39°, da lei 9433, nos Comitês de Bacia 

Hidrográfica de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a 

representação da União deverá incluir um representante do Ministério das Relações 

Exteriores. Segundo o inciso IV, do Artigo 20 da Constituição Federal de 1988, é 

reponsabilidade da União ―os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos 

de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 

países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 

terrenos marginais e as praias fluviais‖ (BRASIL, 1988). O gerenciamento de uma 

bacia transfronteiriça segue um acordo internacional (PERH-MS, 2010). 

Os acordos multilaterais da ONU têm ajudado o desenvolvimento de boas 

relações entre as nações detentoras de uma mesma bacia hidrográfica (SILVA, 

2015), tendo como exemplo as Regras de Helsinque e a Conferência de Mar del 

Plata. 

Na 52ª Conferência da International Law Association (ILA), em 1966, 
realizada na cidade de Helsinque, Finlândia. Nela, foram discutidas e 
aprovadas as chamadas Regras de Helsinque, que estabeleceram o 
conceito de bacia de drenagem internacional. Segundo aquele 
documento, ―uma bacia de drenagem internacional é uma área 
geográfica que cobre dois ou mais Estados, determinada pelos 
limites fixados pelos divisores de água, inclusive as águas de 
superfície e as subterrâneas, que desembocam num ponto final 
comum‖. Por este conceito, não apenas o rio é internacional, mas 
sim, toda a bacia da qual ele faz parte. Destarte, um curso d´água 
que esteja completamente em território nacional, mas pertença a 
uma bacia internacional, também será considerado como tal. Este 
conceito leva em conta, também, todo o ciclo d´água (Filho, 2005, p. 
2) 

A Conferência de Mar del Plata ocorreu na Argentina, tendo como principal 

objetivo estabelecer meios para evitar uma crise hídrica. Havia a expectativa de 

reforçar a cooperação internacional para a resolução de problemas vinculados aos 

recursos hídricos. (RIBEIRO, 2008) 

A Conferência de Mar del Plata, a primeira organizada pelas Nações 
Unidas sobre o tema água, recomendou aos Estados-membro que 
fossem criadas entidades para administrar bacias hidrográficas, a fim 
de permitir melhor planejamento integrado dos recursos hídricos 
(DOUROEANNI, 1997 apud PORTO, M.F.A.; PORTO, R.L.L p.44). 

 

Se tratando dos critérios técnicos para o requerimento da utilização do 

recurso natural água, isto é, a outorga em bacias internacionais, é a resolução ANA 

n°467, de 30 de outubro de 2006, à responsável. Mas é importante ressaltar que ―os 
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critérios estabelecidos se aplicam na falta de disposições específicas sobre outorga 

em lagos, reservatórios e rios fronteiriços e transfronteiriços em Tratados ou Acordos 

celebrados pelo Brasil e não modificam as já existentes‖ (RESOLUÇÃO 467/2006, 

Art. 4). Ainda se tratando desta resolução, a mesma considera,  

I - rio fronteiriço: rio que, em determinado trecho ou em toda sua 
extensão, forma a fronteira 
entre dois ou mais Estados nacionais; 
II - rio transfronteiriço: rio que atravessa o território de dois ou mais 
Estados nacionais; 
III - lagos e reservatórios transfronteiriços: corpos d'água que se 
estendem pelo território de dois ou mais Estados nacionais [...] 
(RESOLUÇÃO ANA n°467/2006) 

 

A Resolução n°10, de 21 de junho de 2000, institui, segundo o Art. 1°, a 

Câmara Técnica Permanente de Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços, de 

acordo com os critérios estabelecidos no Regimento Interno do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos (RESOLUÇÃO N°10/2000). É responsabilidade da equipe 

técnica, de acordo com o Art. 2: 

I - propor mecanismos de intercâmbio técnicos, legais e institucionais 
entre países vizinhos, nas questões relacionadas com gestão de 
recursos hídricos; 
II - analisar e propor ações conjuntas visando minimizar ou 
solucionar os eventuais conflitos; 
III - propor diretrizes para gestão integrada em bacias 
transfronteiriças; 
IV - discutir os problemas visando desenvolver ações e implementar 
soluções comuns, buscando otimização e alocação de recursos 
humanos e financeiros; 
V - propor ações mitigadoras e compensatórias; e 
VI - as competências constantes do Regimento Interno do CNRH e 
outras que vierem a ser delegadas pelo seu Plenário. (RESOLUÇÃO 
N°10/2000). 

 

Por fim, a resolução n°95/2008 estabelece a composição sobre quais são os 

membros que fazem parte da equipe técnica da resolução n°10/2000 e dá outras 

providências. Segundo o inciso IV do Artigo 1°, a Câmara Técnica de Gestão dos 

Recursos Hídricos Transfronteiriços são: 

a) Governo Federal: 1. Ministério das Relações Exteriores; 2. 
Ministério dos Transportes; 3. Ministério da Defesa; 4. Ministério 
do Meio Ambiente - Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 
Urbano; 5. Ministério do Meio Ambiente - Agência Nacional de 
Águas; e 6. Ministério de Minas e Energia; b) Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos: 1. Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina; c) Usuários de Recursos Hídricos: 1. Irrigantes; 2. 
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Prestadores de Serviço Público de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário; 3. Concessionárias e Autorizadas de 
Geração Hidrelétrica; e 4. Pescadores e Usuários de Água para o 
Lazer e Turismo; d) Organizações Civis de Recursos Hídricos: 
1. Comitês; 2. Consórcios e Associações Intermunicipais de 
Bacias Hidrográficas; 3. Organizações Técnicas; 4. Organizações 
de Ensino e Pesquisa; 4 5. Organizações Não-Governamentais; e 
6. Organizações Não-Governamentais (RESOLUÇÃO n°95, 
2008) 
 

A partir destas normativas apresentadas percebe-se a importância do 

planejamento nas bacias hidrográficas internacionais, pois é a partir destes 

instrumentos legislativos e de diversos outros instrumentos que pode-se garantir a 

integração, interação e cooperação entre países, mitigando e/ou evitando conflitos.  

As dificuldades de ordenamento dos usos múltiplos, das diferenças 
de legislação existentes, das disputas políticas ou culturais de 
enraizamento histórico. Para lidar com isso o estabelecimento de 
tratados e instituições comuns para a gestão de recursos hídricos 
compartilhados permite que os países consigam cooperar para o 
benefício mútuo. Nesse sentido, os grandes obstáculos seriam as 
diferenças ou lacunas existentes entre as diversas políticas, planos e 
práticas entre os ribeirinhos. (SILVA, 2015) 

 

Cabe ao planejador identificar as forças que governam a trajetória das 

mudanças na paisagem e despender esforços nos caminhos críticos que afetam a 

qualidade do ambiente (SANTOS, 2004), ou seja, cabe ao planejador identificar as 

principais necessidades da população que faz parte das Bacias Transfronteiriças e 

Fronteiriças, a fim de atender a real necessidade da população, se preocupando em 

desenvolver projetos capazes de serem suportados pela Bacia, sendo um 

planejamento elaborado de baixo para cima, e não ao contrário, trabalhando, 

sempre, de maneira integrada e cooperativa entre países. Ainda segundo as 

colocações de Santos (2004) 

Os atores sociais são os tomadores de decisão, pois são eles que 
escolhem, rejeitam e decidem sobre as alternativas apresentadas. 
Para tomar uma decisão é necessário estar atento aos problemas 
centrais, ás causas reais dos problemas e à importância de atingir 
cada objetivo proposto (SANTOS, 2004) 

 

Um dos instrumentos capazes de estudar com maiores detalhes a dinâmica e 

os múltiplos usos da água em uma Bacia Hidrográfica são os Comitês de Bacias 

Hidrográficas, ―que tem a importante atribuição de aprovar os Planos de Recursos 
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Hídricos de Bacias Hidrográficas, estabelecendo as prioridades dos usos e 

sugerindo os valores de cobrança pelo uso (arts. 7° e 38° da Lei n° 9433/97)‖ 

(YOSHIDA,2007, p.44). Comitê de Bacia Hidrográfica significa o fórum em que um 

grupo de pessoas se reúne para discutir um interesse comum – o uso d‘água na 

bacia (ANA, 2011).  

Os comitês de bacia, previstos no artigo 32 e seguintes da Lei das 
Águas, têm papel importante na gestão de rios transfronteiriços para 
identificação de conflitos de uso ou de gestão originários ou 
relacionados ao país vizinho, bem como, para sinalizar os usos que 
possam impactar a gestão da água do outro lado da fronteira, a 
despeito disso, o Brasil ainda não possui comitês de bacia em rios 
transfronteiriços ou fronteiriços (BRASIL, 2013 apud SILVA, 2015). 

 

O Estado de Mato Grosso do Sul instituiu a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

mediante a Lei nº 2.406 de 29 de janeiro de 2002, seguindo os mesmos princípios 

da 9433/97 (PERH, 2010), sendo esta política responsável em aprovar o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos do Mato Grosso do Sul. As Unidades de Planejamento 

e Gerenciamento (UPGs) de Recursos Hídricos mencionados no PERH (2010), aponta que 

Dourados e Douradina, municípios em que o Córrego Laranja Doce/MS abrange, fazem 

parte do UPG do Ivinhema.  Os planos são  

princípios e diretrizes estabelecidas planos de longo prazo, com 
horizonte de planejamento compatível com o período de implantação 
de seus programas e projetos e devem apresentar um diagnóstico da 
situação atual dos recursos hídricos; a análise de alternativas de 
crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de 
modificações dos padrões de ocupação do solo; propostas para a 
criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas a proteção 
dos recursos hídricos, entre outras informações. (CARVALHO, R.G., 
2014, p.33) 

A partir das Regras de Helsinque, citadas por Filho (2005), pode-se afirmar 

que a Bacia Hidrográfica do Córrego Laranja Doce também é um curso d‘água 

internacional por fazer parte da Bacia Internacional do Prata, como mencionado 

anteriormente, e a partir desta colocação é importante gerir e planejar o 

ordenamento territorial da área supracitada de acordo com que foi explanado ao 

longo deste artigo, isto é, ordenar e planejar o território de acordo com a real 

necessidade da população que nela reside, realizando estudos sistêmicos e 

integrados a fim de manter o equilíbrio natural da mesma e elaborando planos, 

diretrizes, etc. aptos à de eliminar e/ou minimizar impactos nos corpos d‘água 



 

712 
 

capazes de prejudicar de forma qualitativa ou quantitativamente os recursos 

hídricos. Mas, segundo a Constituição Federal, apenas a calha do rio que serve de 

limite entre os países ou que os atravessa é que são considerados rios 

internacionais e, portanto, sujeitos a competência da União os demais cursos d´agua 

afluentes são de competência estadual (SILVA, 2015). Mesmo com  

[...] um tanto óbvio dizer que a relação entre o que se faz numa bacia 
hidrográfica em termos de ocupação, uso dos recursos naturais, 
movimentação de solo, erosão, impermeabilização, desmatamentos, 
emissão de poluentes, exerce impactos diretos na quantidade e 
qualidade da água disponível na bacia. (LIMA, 2006, p. 143 apud 
CARVALHO, R.G., 2014, p.34) 

 

A partir do que foi explanado no presente trabalho, apontando a importância 

do planejamento ambiental e o estímulo para desenvolver a cooperação entre os 

países em relação a utilização dos recursos hídricos, no trabalho de campo, 

realizado no dia 17 de novembro de 2017, percebeu-se outra realizada, ou seja, uma 

realidade que atende, principalmente, o setor econômico e não o ambiental e social 

(Figura 1). Ao longo do campo observou-se a precariedade de manejo na área 

estudada, sendo às planícies de inundações ―cobertas‖ por monocultura de arroz e a 

supressão das matas de galeria, não respeitando os limites de proteção dos 

recursos hídricos estabelecidos pelo novo Código Florestal. Além da supressão da 

vegetação e das irregularidades nas planícies, encontra-se na Bacia vários drenos 

artificiais, a fim de facilitar no desenvolvimento das monoculturas, mas esse tipo de 

manejo torna o Córrego Laranja Doce/MS vulnerável à contaminação por 

agroquímicos, pois não há elementos capazes de absorver ou diminuir a inserção 

destes contaminantes no corpo d‘água, como as matas de galeria e a infiltração 

destes elementos no solo. 

Além das irregularidades encontradas na área estudada, o Estado, no 

desenvolvimento da Política Estadual de Recursos Hídricos, isentou os 

agropecuários e os e os agroindustriais de pagarem pelo uso da água, sendo os 

mesmos responsáveis em devolve-la aos corpos d‘água com a mesma qualidade ou 

com uma qualidade superior da que foi coletada para o desenvolvimento da 

atividade. 

São considerados insignificantes e serão isentos da cobrança pelo 
direito de uso da água as captações e derivações empregadas em 
processo produtivo agropecuário, assim como os usos destinados à 
subsistência familiar rural ou urbana, mantida, em todos os casos, 
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entretanto, a obrigatoriedade de cadastramento no órgão outorgante, 
sendo que estas captações e derivações, quando devolvidas ao leito 
hídrico, deverão sê-lo em grau de pureza igual ou superior ao 
captado ou derivado. A cobrança deverá incidir sobre os usos de 
recursos hídricos sujeitos a outorga, nos termos dispostos pela Lei 
Nacional nº 9.433/1997. Entretanto, a Política Estadual de Recursos 
Hídricos isentou de cobrança as agroindústrias que dispuserem 
comprovadamente de sistema próprio de captação, tratamento e 
reciclagem de água, eficiente e em operação (art. 23º), bem como os 
produtores rurais que mantiverem sistema de irrigação de lavouras, 
desde que comprovado o aumento da produtividade agrícola do 
beneficiário e a não poluição da água (art. 24º) (PERH, 2010) 

 

Ou seja, os recursos financeiros que seriam coletados com a cobrança do uso 

da água poderiam servir para investir em melhorias na Bacia Hidrográfica, 

diminuindo os impactos negativos presentes, tornando a área de estudo menos 

vulnerável as atividades econômicas, mas com a isenção da cobrança torna-se difícil 

conseguir recurso para manter o equilíbrio da Bacia, sendo o conhecimento deste 

equilíbrio adquirido através de estudos da dinâmica do Córrego Laranja Doce/MS, e 

estes estudos necessita-se de investimentos em equipe técnica, equipamentos, 

análises laboratoriais, etc. 

 

Figura 1: Localização da bacia hidrográfica Córrego Laranja Doce/MS e a presença 

de impactos ambientais negativos. 

 
Fotos: SILVA, C.A, e ALVES, L. B. (2017) 
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O Córrego Laranja Doce/MS não possui um Comitê de Bacia Hidrográfica, 

existindo no Estado do Mato Grosso do Sul apenas dois comitês, isto é, o Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Miranda e do Ivinhema, sendo estes Comitês órgãos 

deliberativos e normativos. As águas do Laranja Doce é responsabilidade do Estado, 

pois 

Rios que não sejam formadores da linha divisória nacional ou que 
não a cruzem, são de dominialidade estadual, suscitando aqui um 
complicador, pois entre a União, os Estados e o país vizinho há 
competências concorrentes, requerendo-se intensa coordenação e 
harmonização de ações entre todas estas esferas (SILVA, 2015). 

 

A partir das colocações expostas pelos autores apresentados na presente 

pesquisa e do trabalho de campo realizado no dia 17 de novembro na Bacia 

Hidrográfica do Córrego Laranja Doce, percebeu-se a má gestão e a ausência de 

planejamento ambiental na área estudada, pois o uso e ocupação do território 

delimitado não condiz com os apontamentos dos autores que trabalham com águas 

transfronteiriços, isto é, um uso equitativo, equilibrado e com uma preocupação de 

preservação dos recursos hídricos a fim de não prejudicar os países a jusante. Mas 

o que se viu no Córrego Laranja Doce/MS foi um uso predatório, havendo o não 

cumprimento da legislação do novo Código Florestal e o uso inadequado, grandes 

extensões de soja, milho, cana de açúcar e na área das planícies de inundação 

plantio de arroz.  
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Figura 2: Dinâmica do uso e ocupação da bacia hidrográfica Córrego Laranja 

Doce/MS, uso em desacordo à legislação.  
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Fotos: SILVA, C.A, e ALVES, L. B. (2017) 

 

Como mencionado anteriormente, a Bacia Hidrográfica, ao ser estudada e 

analisada, deve ser abordada de maneira sistêmica e integrada, abarcando os 

principais elementos da natureza de acordo com cada objetivo, a fim de tentar 

entender sua complexidade, e a partir desta colocação vê-se a necessidade de 

planejar e ordenar os tipos de uso e ocupação da área abordada. É errôneo afirmar 

que os países que fazem parte da Bacia Internacional do Prata não irão sofrer com 

os impactos negativos ocasionados na Bacia Hidrográfica Córrego Laranja Doce/MS, 

por se tratar de uma bacia pequena, mas é importante ressaltar que a bacia 

hidrográfica é um elemento integrado e interligado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Observa-se que planejamento ambiental é de fundamental importância para 

manter o equilíbrio ambiental de uma bacia hidrográfica, ao mesmo tempo há 

clareza que caso haja um manejo inadequado e ineficiente poderá acarretar nos 

recursos hídricos alterações em sua qualidade e quantidade. O recurso água é um 

elemento essencial para a estruturação de uma sociedade e para os setores 

econômicos, sendo este recurso utilizado de forma predatória, então para que não 

ocorra conflitos e atritos entre países que compartilham de um mesmo curso d‘água 

o planejamento ambiental torna-se um instrumento chave. Gerir os recursos hídricos 

transfronteiriços exige um corpo técnico especializado, deve haver um cuidado de 
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selecionar os elementos corretos a serem apontados em um planejamento ou em 

um acordo entre países. Os mesmos possuem a responsabilidade de minimizar e/ou 

evitar conflitos, estudando a realidade e as necessidades da população que fazem 

parte da Bacia Internacional, tomando-se o devido cuidado de não se render à 

apenas aos setores econômicos, mas também ao social e ambiental.  

A Constituição Federal que os cursos d‘águas que são considerados 

internacionais são apenas aqueles que fazem divisa com outros países ou que os 

atravessam, mas é importante ressaltar que uma Bacia Hidrográfica é uma estrutura 

integrada, que seria precário não somar os impactos negativos identificados no 

Córrego Laranja Doce/MS com os impactos da Bacia Internacional do Prata, pois, 

como mencionado, a bacia é um elemento interativo, complexo e dinâmico, um 

sistema aberto no qual registra todos os impactos ambientais negativos que nela 

ocorrem, os quais se manifestam em curto, médio e longo prazos.   

O Estado, em suas várias instâncias, em tese, é o responsável em gerir e 

administrar o corpo d‘água do Laranja Doce/MS, mas dados e informações permitem 

concluir que o mesmo não está gerindo e/ou planejando os usos e ordenamentos na 

área de acordo com as exigências legislativas. Identificou-se supressão da 

vegetação de galeria, irregularidades nas planícies de inundação, atividades que 

expõe o córrego a poluição e diminuição da água disponível, isso devido a inúmeros 

drenos. Além de levantar a hipótese das dificuldades do Estado em gerir e manejar a 

área apontada, evidencia-se a falta de cobrança pela utilização da água, setores 

econômicos como a agroindústria e a agropecuária não pagam pelo uso do recurso, 

assim perde-se a oportunidade de arrecadar recursos financeiros para investimentos 

em melhorias na bacia hidrográfica do Córrego Laranja Doce/MS. 

A área estudada está situada na área de fronteira, a bacia do Córrego Laranja 

Doce é um tributário de uma das principais bacias internacionais do Brasil, e, vê-se, 

a necessidade de planejar e gerir os afluentes e subafluentes do Rio Prata a fim de 

não prejudicar os países a jusante, evitando-se conflitos e prejuízo às populações 

ribeirinhas por meio dos instrumentos do planejamento ambiental de forma efetiva. A 

ideia é que se compreenda, se atente, para dinâmica da bacia como um todo e não 

somente aos interesses geopolíticos de curto prazo. 
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RESUMO 
 A ocupação das áreas de Cerrado brasileiro sucedeu-se em tentativas de interligar porções do Brasil, 
visto sua magnitude continental, a abertura de caminhos e o estabelecimento de núcleos urbanos 
caracterizam as primeiras ações que expressam territorialidade que deram origem ao atual território 
do Brasil Central. O desconhecimento da complexidade ecológica dos domínios de Cerrado nos 
primeiros séculos da formação do Brasil foi responsável pela criação da imagem de "áreas pobres". 
As políticas de ocupação elaboradas durante o século XX, tiveram êxito no que tange a dinamização 
econômica destas áreas, porém o custo socioambiental de deste processo reflete na saúde de 
ecossistemas de alta complexidade biológica e sobre as populações que ocuparam essas áreas 
antes da intensa transformação ocorrida em nome do desenvolvimento econômico e soberania 
territorial. 
 
ABSTRACT 
The occupation of the Brazilian Cerrado areas was succeeded in attempts to interconnect portions of 
Brazil, since its continental magnitude, the opening of roads and the establishment of urban nuclei 
characterize the first actions that express territoriality that gave origin to the current territory of Central 
Brazil. The lack of knowledge of the ecological complexity of the Cerrado domain in the first centuries 
of Brazil's formation was responsible for creating the image of "poor areas". Occupational policies 
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developed during the 20th century were successful in the economic dynamization of these areas, but 
the socio-environmental cost of this process reflects on the health of ecosystems of high biological 
complexity and on the populations that occupied those areas before the intense transformation 
occurred in the name of economic development and territorial sovereignty. 

 

1. Introdução  

 A evolução dos usos do território brasileiro no decorrer do século XX, e início 

do século XXI, resultou na dinamização econômica de áreas que antes eram 

consideradas ―inativas‖. A alteração das formas naturais no interior do país a partir 

da expansão da fronteira agrícola e a ampliação da indústria, expressa a interação 

entre a política pensada e aplicada para estas áreas e o espaço, que por sua vez, 

exprime suas características de acordo com sua essência, estruturada na interação 

das características naturais com a percepção, uso e hábitos do homem para com 

essas caraterísticas.  

As áreas de Cerrado sofreram alterações significativas no decorrer do 

processo de expansão e ocupação do interior do Brasil. A reestruturação da rede 

urbana do interior do país atingiu diferentes regiões, incluindo Mato Grosso do Sul, 

expandindo-se até o município de Dourados, sul do estado. Esta reestruturação é 

fator de suma importância para a compreensão do processo que originou as 

condições do espaço nas áreas de Cerrado após o século XX.  

Por ser considerado um domínio natural sem potencial por si só, o Cerrado foi 

suprimido de forma intensa, rápida e extensa. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA), até 2009 restavam 51,16 % de vegetação 

remanescente, em um cenário de avanço das áreas de produtoras de soja (60% da 

produção nacional), 59% do café, 45% do feijão, 44% do milho, 81% do sorgo são 

produzidos em áreas desse bioma. A região ainda responde por 55% da produção 

nacional de carne bovina. 

Este trabalho tem como objetivo apontar e discutir as transformações do 

espaço, e suas consequências, nas áreas de Cerrado brasileiro; as políticas 

responsáveis pelo uso como recurso deste domínio; e os impactos nas dinâmicas 

ecológicas. A orientação metodológica tem como base a formação territorial do 

Brasil enquanto estado nação e a investigação das políticas responsáveis pela 

ocupação do interior do país durante o século XX. 
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2. Cerrado Brasileiro 

O Cerrado brasileiro está localizado nas áreas interioranas em sua maioria, 

nestas áreas encontram-se as nascentes que formam três das maiores bacias 

hidrográficas da América Latina, Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata. É o 

segundo maior bioma da América do Sul, ocupa 23,92% do território brasileiro, sua 

área incide sobre os estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Maranhão, Piauí, Bahia, Rondônia, Paraná, Goiás, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Distrito Federal, além de áreas isoladas nos estados de 

Amazonas, Roraima e Amapá, depois das áreas de Mata Atlântica, o Cerrado foi o 

bioma que mais sofreu alterações, sessenta e um milhões de hectares de pastagens 

cultivadas. 

A oeste de Minas Gerais e de Goyaz, o estado de Matto Grosso, onde se 
ergue o divisor das águas que separa os rios amazonicos dos que descem 
para o estuário do Prata, forma também uma região de feição distinta, 
contrastando pelos seus capões de matto, suas florestas esparças, suas 
orlas de verdura ao longo dos rios, com as selvas imensas da amazônia e 
com as campinas verdejantes das regiões platinas. (RECLUS, 1900, p.31) 

 

As áreas de Cerrado possuem em seu domínio ecológico as principais 

nascentes que dão corpo aos rios de maior importância do território nacional. 

 
O domínio dos chapadões recobertos por cerrados e penetrados por 
florestas-galeria de diversas composições constitui-se um espaço físico 
ecológico e biótico, de primeira ordem de grandeza, possuindo de 1,7 a 1,9 
milhão de quilômetros quadrados de extensão. O polígono dos cerrados 
centrais brasileiros, muito embora tenha uma posição zonal em relação ao 
grande conjunto de savanas da África Austral e da Maérica Tropical, em 
nível dos espaços fisiográficos e ecológicos brasileiros, é apenas mais um 
dos grandes polígonos irregulares que formam o mosaico paisagístico e 
ecológico do país. (AB‘SABER, 2003, p.117) 

 

A ocupação das áreas de Cerrado é datada do período colonial, quando 

caminhos eram abertos na porção central do Brasil com o intuito de reconhecer as 

características que compõem o território brasileiro, que até então não estava 

plenamente definido, com áreas pertencentes à colônia espanhola. 

 

No decorrer do século XVIII, os Paulistas, de todos os brasileiros os mais 
aventurosos, continuaram com suas bandeiras pelo sertão de Oeste, a 
procura de novas terras. Traziam dali ouro, diamantes, essências preciosas 
e para assinalarem o caminho, deixavam postos de guardas no alto das 
colinas a saída dos vales, na confluência dos rios. Goyaz e Matto-Grosso 
gradualmente foram se anexando ao Brasil oriental (RECLUS, 1900, p.9) 

 



 

723 
 

Durante o século XIX, a região do Triângulo Mineiro no estado de Minas 

Gerais desempenhava o papel de entrada para as regiões a extremo oeste do Brasil, 

de forma que esta região desempenhava papel de porta de entrada e saída para 

mercadorias e desbravadores. 

 

Toda a parte ocidental de Minas Gerais encravada como península entre os 
dois braços principais do Paraná, o Paranaíba e o Rio Grande, tem o nome 
de Triângulo Mineiro. É uma região geograficamente distinta do resto do 
estado [...] A cabeça dessa comarca, Uberaba, situada nos campos norte do 
Rio Grande, perto de terrenos alagadiços e insalubres é atualmente a 
cidade mais importante do grande oeste brasileiro. Ela espede para Mato 
Grosso e Goyaz as mercadorias que lhe leva a estrada de ferro, e em troca 
lhe envia gado e alguns produtos agrícolas para os portos do litoral. Nesta 
cidade aparelharam-se, em 1865 a invasão do Paraguai, em 1893 a 
exploração cientifica dos chapadões de Goyaz para a determinação da 
futura capital da república. (RECLUS, 1900, p.322) 
 

A transformação das áreas de Cerrado no decorrer do século XX, deram-se 

de forma mais intensa após a década de 1940, a partir da ação de agências criadas 

na intenção de criar condições estruturais para o desenvolvimento econômico no 

interior do país. Durante a primeira metade do século XX, os investimentos 

realizados se concentraram na construção de rodovias e no aumento do setor 

energético, estabelecendo condições de acesso as áreas do centro oeste de forma 

mais rápida. Estas ações configuram as primeiras transformações que possibilitaram 

posteriormente, maior integração do centro oeste do Brasil, e maior participação na 

balança comercial internacional. 

 

3. Supressão da biodiversidade 

Considerando que a temática ambiental ganhou força em escala mundial na 

década de 70 com as convenções internacionais sobre o meio ambiente, algumas 

áreas de países tropicais ganham a atenção de órgão políticos e passam a ser 

objeto de discussão das principais nações do mundo. Somente a partir do início da 

década de 1990 que a questão ambiental ganha força no Brasil, com a Rio 92 (eco 

92), neste momento existia a preocupação com a supressão da vegetação das 

superfícies do território brasileiro, preocupação está oriunda dos estoques de 

carbono e sua diminuição com a inserção da agropecuária extensiva, avançando 

sentido Amazônia nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.  
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A agricultura projetada para as áreas de Cerrado durante o século XX foi 

pensada com base nos parâmetros da revolução verde, de maneira a desconsiderar 

as possíveis consequências das práticas voltadas para o aumento da produção 

sobre os sistemas ecológicos. O interesse principal era a produção a baixo custo, o 

Cerrado visto como domínio natural sem potencial por si só, e com grande parte de 

suas áreas não ocupadas e pouco dinamizadas economicamente era o cenário ideal 

para a inserção de práticas intensas sobre a terra.  

A derrubada de vegetação para a criação de latifúndios no interior do país traz 

consigo a supressão da biodiversidade. A má utilização dos recursos disponíveis no 

Cerrado caracteriza a inserção do capitalismo nos moldes do mercado internacional, 

integrando o interior do Brasil a dinâmica econômica mundial posteriormente através 

da exportação de carne, soja, milho e biocombustíveis.  

Os atuais números mostram onde o desmatamento tem se intensificado, os 

estados do Maranhão, Tocantins e Bahia apresentam os maiores valores de 

desmatamento segundo o último relatório de monitoramento dos biomas brasileiros. 

 

Tabela I – Maiores valores de áreas desmatadas por município. 

Estado Município  Área Municipal (km²) Área desmatada (km²) 
PI Baixa Grande do Ribeiro 7.833,53 348,61 
PI Uruçuí 8.509,04 209,56 
BA Formosa do Rio Preto 16.433,52 195,40 
PI Gilbués 3.432.52 154,48 
BA São Desidério 14.715,22 149,62 
BA Correntina 12.116,99 110,77 
PI Manoel Emídio 1.616,75 104,77 
MT Paranatinga 24.114,59 96,80 
PI Currais 3.132,99 87,27 
BA Jaborandi 9.666,95 85,88 
Fonte: Relatório técnico de monitoramento do bioma Cerrado no período 2010 - 2011 

 

Tabela II: Calculo da área desmatada por unidade da federação 

 

Estado Área do Estado – 
IBGE (km²) 

Área Estadual coberta 
pelo bioma (km²) 

Área de 
desmatamento 

mapeada em 2011 
(km²) 

 

% 

MA 331.937,450 212.092 1.310,62 0,61 

PI 251.577,520 93.424 1.292,23 1,38 

TO 277.720,520 252.799 1.160,61 0,45 
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BA 564.733,177 151.348 1.002,61 0,66 

MT 903.366,192 358.837 797,92 0,22 

MG 586.522,122 333.710 720,56 0,21 

GO 340.111,783 329.595 640,67 0,16 

MS 357,145,532 216.015 311,81 0,11 

SP 248.222,801 81.137 4,87 0,006 

DF 5.779,999 5,802 2,32 0,04 

PR 199.307,922 3.752 2,07 0,05 

Fonte: Relatório técnico de monitoramento do bioma Cerrado no período 2010 - 2011 

 

No início da década de 1990 o projeto FLORAM, elaborado pelo instituto de 

estudos aplicados da USP, coordenado pelo Geografo Azziz Ab'Saber tinha o intuito 

de reflorestar áreas do interior do Brasil, com exceção da Amazônia e Pantanal, visto 

suas diferenças para o resto do Brasil, sob as perspectivas naturais e de ocupação. 

O projeto considerava as estruturas fundiárias já postas no Brasil e como a 

vegetação estavam dispostas nessas propriedades. O objetivo principal do projeto 

era reflorestar -- hectares em todo o Brasil, tornando a produção agropecuária uma 

atividade menos agressiva, garantindo a conservação da vegetação, de indiscutível 

importância nos processos de trocas de energia e manutenção dos ecossistemas. 

 

4. A transformação do espaço pela política 

A princípio, o conceito espaço não é sinônimo de paisagem. Em razão de a 

paisagem conter a base física e as relações sociais em seu cerne, por muito tempo 

os dois conceitos adquiriram mesmo significado, porém o espaço constitui um 

conceito mais amplo, contendo em si a paisagem, o lugar, a região e o território. 

Espaço é uma categoria residual, cuja definição é deduzida sem muita reflexão 

séria. Porém algo que emerge de tudo isso, eu argumentaria, é a interconectividade 

entre conceituações de espaço e conceituações de tempo (MASSEY, 2012). Para 

este trabalho o espaço é considerado a base física, aspectos naturais, em conjunto 

com os aspectos socioculturais, sendo transformado pelas atividades do homem que 

também o produz ao mesmo tempo, sua leitura pode ser feita por meio da 

transformação dos elementos que o compõe. O processo de criação dos territórios 

tem como base as características físicas que compõem o espaço, pois as 
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possibilidades dadas pelos elementos naturais, lidas como recursos, podem definir a 

capacidade de produção econômica e social de acordo com os níveis de relação do 

homem com o ambiente onde vive. 

O solo cultivável é, então, o primeiro recurso renovável a ser preservado. A 
relação de produção com a terra pode é claro, ser simétrica ou dissimétrica, 
dependendo da mobilização ou não das técnicas de preservação. Mas 
quase sempre, senão sempre, essa relação de produção só é dissimétrica 
porque é sustentada por uma relação de propriedade, por si mesma é 
dissimétrica. As relações de produção e propriedade interagem e constituem 
um sistema de relações de poder. (RAFFESTIN, 1993, P.230). 

 
 

A transformação do espaço se dá pela política, sendo estruturado e 

reestruturado pelas territorialidades ímpares, resultado da articulação de interesses 

regionais, nacionais e internacionais, no atual contexto de economia globalizada. 

Durante o processo de ocupação do Brasil, as áreas de Cerrado foram 

compreendidas como recurso ao passo que a agricultura passa a ser instalada a 

regiões a oeste do país. O homem não se interessa pela matéria como massa inerte 

indiferenciada, mas na medida em que ela possui propriedades que correspondem a 

utilidades. Nessas condições, não é a matéria que é um recurso (RAFFESTIN, 

1993). Existe no processo de ocupação das áreas de Cerrado uma dupla face em 

relação ao espaço, a primeira diz respeito a ―extração de uma potencialidade‖, visto 

como infértil a princípio, a utilização deste domínio concretiza a função do espaço 

dada pela política, a função econômica, representada pela produção agropecuária, e 

mais tarde de biocombustíveis. A segunda diz respeito à afirmação do território, 

como visto anteriormente, as terras a oeste do Brasil no decorrer dos últimos séculos 

foram disputadas, resultando em variações na posse do território em alguns 

momentos, a efetivação do uso e criação da dinâmica econômica nas áreas de 

Cerrado cria o território que dá feição ao espaço. Assim, a construção do que hoje é 

o Brasil Central, faz parte do processo de territorialidade. A tecnicidade, em relação 

à matéria, é o apêndice da territorialidade, é até mesmo um subconjunto da 

territorialidade. (RAFFESTIN, 1993, p.227)  

O atual contexto político, econômico e ambiental observado nas regiões 

brasileiras é resultado de uma gama de processos e tomadas de decisões do estado 

brasileiro durante o século XX, as transformações do caráter do estado em relação 

ao território levaram a execução de planos que se baseavam na ocupação e criação 

de infraestruturas no interior do país visto sua extensão, buscando efetivar sua 
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soberania frente ao território. As alterações causadas pela ocupação de áreas que 

antes eram consideradas um arquipélago político e social, moldaram novos espaços 

de produção e reprodução do capital tendo como base as atividades extrativistas e 

agropecuária. As políticas voltadas para o Centro-Oeste e Oeste do estado de Minas 

Gerais ganham destaque em razão da baixa densidade demográfica e por serem 

áreas compostas  

 

5. Considerações Finais 

A ocupação das áreas de Cerrado brasileiro sucedeu-se em tentativas de 

interligar porções do Brasil, visto sua magnitude continental, a abertura de caminhos 

e o estabelecimento de núcleos urbanos caracterizam as primeiras ações que 

expressam territorialidade que deram origem ao atual território do Brasil Central. O 

desconhecimento da complexidade ecológica dos domínios de Cerrado nos 

primeiros séculos da formação do Brasil foi responsável pela criação da imagem de 

"áreas pobres". 

Visto como sertão que separava as terras baixas da Amazônia da região 

sudeste, mais habitada do Brasil, os componentes, fauna, flora e populações 

indígenas constituíam obstáculos a serem vencidos na tarefa de desbravar o interior 

das terras brasileiras. 

As políticas de ocupação elaboradas durante o século XX tiveram êxito no 

que tange a dinamização econômica destas áreas, porém o custo socioambiental de 

deste processo reflete na saúde de ecossistemas de alta complexidade biológica e 

sobre as populações que ocuparam essas áreas antes da intensa transformação 

ocorrida em nome do desenvolvimento econômico e soberania territorial. As 

interpretações que damos ao espaço se baseiam no conhecimento prévio que 

possuímos, das características naturais, das potencialidades e fragilidades, e das 

comunidades humanas que utilizam e se relacionam com o extrato natural. Desta 

forma, a base cientifica compreende um conjunto de ferramentas teórico 

metodológico capaz de revelar os processos que constroem e destroem elementos 

da superfície terrestre. Desta forma, a técnica de análise e a perspectiva dada ao 

analisar os espaços de Cerrado tem sua base principal no que é o Cerrado, como é 

compreendido esse domínio, como é utilizado e qual legislação é dispensada à 

essas áreas de acordo com o que se entende de sua complexidade. 
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O comprometimento das nascentes reesposáveis pelos principais rios do país 

também compromete a soberania nacional. As áreas de Cerrado constituem um 

amplo mosaico de produção agropecuária de suma importância para a balança 

comercial, a alteração do ciclo hidrológico decorrentes da supressão da vegetação 

pode pôr em risco a continuidade da produção e o abastecimento de núcleos 

urbanos e comunidades rurais. 

A estabilidade e o posicionamento da Federação em relação as áreas de 

Cerrado é fator decisivo nos processos de uso e ocupação dessas áreas, 

interferindo diretamente na qualidade ambiental deste domínio e na forma como os 

recursos serão utilizados. 

Sob a perspectiva atual da situação política, econômica e ambiental das áreas 

de Cerrado Brasileiro, conclui-se que se faz necessário ã inserção de práticas que 

sejam opostas ao atual modelo de produção e uso da terra nestas áreas. A face 

irracional do atual uso do domínio Cerrado corrobora para a perda de 

biodiversidade, e automaticamente de possíveis produtos com maior valor agregado 

do que as atuais commodities. O movimento das forças políticas constituiu elemento 

que transforma e constrói o espaço, a cultura resultante da interação entre 

populações de diferentes regiões do Brasil com a integração das áreas de Cerrado 

cria espaços urbanos com aspectos distintos dos espaços já assentados no decorrer 

da evolução territorial do Brasil. Os aspectos do espaço são determinados pelas 

relações políticas que criam os territórios que se assentam sobre este. 

A técnica de territorialidade utilizada na construção do espaço pode implicar 

na perda de autonomia do território assentado sobre este, a supressão da 

biodiversidade diminui as possibilidades de criação de um espaço mais rentável com 

um ambiente equilibrado. Basicamente de Cerrado, que até era entendido como um 

domínio natural sem potencial por si só. 

A execução destas politicas ocorreram basicamente a partir da década de 

1930, quando alguns processos de modernização nas áreas de indústria e 

trabalhista foram iniciados no país pelo então presidente Getúlio Vargas, o interesse 

pelo o interior do Brasil e a visão nacionalista entendiam as regiões como áreas que 

poderiam estar articuladas produzindo de forma a substituir as importações. As 

ações neste período foram basicamente realizadas pela Fundação Brasil Central, 

que tinha como objetivo criar condições para o desenvolvimento econômico a partir 
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da criação de infraestruturas, como rodovias no interior do país. Ao fim do período 

Vargas, as políticas destinadas ao interior do Brasil tomaram uma face liberal, de 

forma racionalizar o uso do território a fim de produzir com menor presença do 

estado, e mais participação de empresas privadas.  

As ações realizadas a partir da década de 1950 deram início à efetivação da 

ocupação do território, a mudança da capital para Brasília foi seguida de projetos 

durante a década de 1960, com a finalidade de tornar as áreas adjacentes da capital 

do país economicamente ativas. O primeiro PND (Plano Nacional de 

Desenvolvimento) do regime autoritário nos anos de 1972-1974, constava o 

Prodoeste, destinado as áreas do centro oeste, o II PND, 1975-1979, apresenta uma 

reorientação oriunda do modelo econômico político do Brasil. O III PND, expressa 

esta reorientação ao estabelecer sete objetivos prioritários, melhoria da distribuição 

de renda, crescimento acelerado da renda e do emprego, redução das disparidades 

regionais, contenção da inflação, equilíbrio da balança de pagamento e controle da 

dívida externa, desenvolvimento do setor energético e aperfeiçoamento das 

instituições políticas, III PND, (1972).  

Durante o regime autoritário, cinco projetos foram criados buscando o 

desenvolvimento econômico das regiões e buscando integra-las, o Poloamazônica, 

Promat, Polocentro, Geoeconômica de Brasília, e Prosul, na tentativa de executar os 

objetivos propostos pelo III PND. Até o final dos anos 80, as ações vindas das 

políticas de planejamento para essas áreas se mostraram eficazes na ocupação do 

território, mas, com poucas respostas positivas nas áreas social e ambiental. No fim 

do regime ditatorial, tais projetos foram analisados na construção do I PND da nova 

república, e considerados inadequados em alguns segmentos de sua aplicação, de 

forma a ocasionar conflitos de interesses de diferentes projetos sobrepostos em uma 

mesma área. Com a redemocratização, e as mudanças nas políticas econômicas do 

Brasil no início da década de 1990, os projetos de desenvolvimento regional perdem 

força, e investimentos do estado, sendo substituídos por uma lógica de 

planejamento liberal. 
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RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo analisar o crime de ameaça, evidenciado dentro dos 
casos de violência contra a mulher nos três principais núcleos da área urbana do município 
de Marabá, estado do Pará. O mesmo discute os conceitos pertinentes ao contexto da 
materialização do crime referenciado e, descreve a realidade da área estudada a partir de 
dados oficiais coletados em órgãos de segurança responsáveis pelos levantamos de 
ocorrências registradas em toda região. O delineamento deste estudo de caso se alicerçou 
através das ferramentas de georreferenciamento, que possibilitaram espacializar o delito 
sobre a área estudada. Assim, este objeto possui representações por meio da utilização do 
software Qgis 2.18.16, que arquiteta espacialidades diversas. Dessa forma, a investigação 
deste trabalho utilizou-se de fontes de dados e pesquisa das ocorrências registradas em 
bairros dos núcleos Nova Marabá, Cidade Nova e Marabá Pioneira, apontadas pela 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará, Secretaria 
de Adjunta de Inteligência e Análise Criminal – SIAC e Comando Regional de Policiamento II 
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entre os anos de 2015 a 2017. A análise apresenta um desdobramento sobre onde acontece 
os menores e maiores índices de ameaças no perímetro urbano avaliado, enfatizando o 
contexto em que essas ocorrências se estabelecem, de modo que se compreenda a forma 
como o crime está evidenciado no município. Este estudo foi edificado a partir da tabulação 
e organização das informações coletadas. Os resultados da investigação se evidenciaram 
no gráfico e nos mapas confeccionados a partir da ferramenta de geoprocessamento. 
Portanto, a problematização do trabalho busca identificar em qual espaço o crime 
referenciado acontece em Marabá, através da representação cartográfica contextualizando 
perspectivas que colaboram para a compreensão desse fenômeno social.  
PALAVRAS-CHAVE: Violência contra Mulher. Ameaças. Representação Cartográfica. 
Espacialização.  
 
ABSTRACT 
This article aims to analyze the threatening crimes evidenced within the cases of Violence 
against Women, in the three main Nuclei of the urban area of the municipality of Marabá, 
state of Pará. The same one discusses the concepts pertinent to the context of the 
materialization of the crime referenced and describes the reality of the area studied from 
official data collected in security organs responsible for the occurrence of occurrences 
recorded in the entire region. The design of this case study was based on georeferencing 
tools, which made it possible to spatialize the crime over the studied area. Thus, this object 
has representations through the use of software Qgis (geotechnologies), which architect 
diverse spatials. In this way, the investigation of this work was made use of data sources and 
research of the occurrences recorded in the neighborhoods of Nova Marabá, Cidade Nova 
and Marabá Pioneira, pointed by the Secretary of State for Public Security and Social 
Defense of the State of Pará, Of Intelligence and Criminal Analysis - SIAC and Regional 
Policing Command II between the years 2015 and 2017. The analysis presents a breakdown 
of where the smallest and largest threats occur in the urban perimeter evaluated, 
emphasizing the context in which these occurrences occur. establish, in order to understand 
how the crime is evidenced in the municipality. This study was based on the tabulation and 
organization of the information collected. The results of the investigation were evidenced in 
the graph and maps made from the geoprocessing tool. Therefore, the problematization of 
the work seeks to identify in what space the crime referred to occurs in Marabá, through the 
cartographic representation contextualizing perspectives that collaborate to the 
understanding of this social phenomenon. 
KEY WORDS: Violence against Woman. Threats. Cartographic Representation. Space. 
 

1. Introdução  

A violência Contra Mulher desde o princípio se caracteriza por atingir níveis 

mundiais, e por se fazer presente em todos as classes sociais, religiões ou etnias. 

Esse contexto pode ser traduzido, pelo fato de que as mulheres desde de suas 

raízes, sempre foram descriminadas por um histórico cultural e social machista que 

se enraizou na sociedade.  

Assim, a Violência Contra Mulher de maneira óbvia é espólio da evolução da 

humanidade. E pode se concretizar nos mais diversos contextos e distintas formas.  

Sobre uma visão geral, 

[...] a violência contra mulher constitui uma violação aos direitos 
humanos e às liberdades fundamentais e limita total ou 
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parcialmente a mulher e o reconhecimento, gozo e exercício de 
tais direitos e liberdades [...] violência contra mulher é qualquer 
ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano 
físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público 
como no privado. (CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ, 1994). 
 

Dessa forma, a Violência Contra a Mulher torna-se um fenômeno social que 

assombra a sociedade, justamente por alcançar índices alarmantes em suas 

diversas faces, ou seja, de acordo com as ramificações ou tipificações existentes no 

crime de violência à mulher, pode-se aumentar os índices de ocorrências. 

Uma dessas ramificações é o Crime de Ameaça que é tipificado conforme o 

artigo 147 do Código de Processo Penal como: ―[...] ameaçar alguém por palavra, 

escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar – lhe mal injusto ou 

grave‖, podendo levar à detenção de um a seis meses de multa.  

De acordo com o Relógio da Violência do Instituto Maria da Penha, no Brasil a 

cada 6.3 segundos uma mulher é vítima de Ameaça. Contudo, esse delito ainda 

necessita ser mais denunciado pois, muitas vezes o crime se concretiza, mas o 

registro nas delegacias não; isso faz com que muitos autores fiquem impunes ou 

cometa novamente este ou algum outro delito contra à mulher.  

Fazer o boletim de ocorrência é necessário, para que haja a punição do autor 

do crime, uma vez que, para o crime de ameaça é preciso que a vítima manifeste a 

vontade de processar o autor.  

Assim sendo, no município de Marabá, localizado no sudeste do estado do 

Pará, os crimes de Violência Contra a Mulher estão entre os mais denunciados às 

Delegacias, juntamente com os crimes e Perturbação Domiciliar e o Tráfico de 

Drogas. Estes crimes contra o gênero feminino são classificados pelo Disque 

Denúncia como crime Contra a Pessoa e aparecem nos índices de denúncias 

recebidas pelo órgão em segundo lugar, perdendo apenas para o crime de 

Homicídio.  

Da mesma forma, entre os vários tipos de crimes registrados contra a mulher 

pelas delegacias da cidade, o delito Ameaça aparece em 2ª lugar num levantamento 

realizado pela Secretaria de Segurança de Estado e Segurança Pública e Defesa 

Social e Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal – SIAC, entre os anos 

de 2015 a 2017, registrando 153 casos no Município, o que compreende 9,6 % do 
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total de todos os tipos de delitos cometidos contra a mulher nesse período em 

Marabá – PA. O mesmo fica atrás apenas do crime de Lesão Corporal. 

A cidade possui 5 Núcleos Urbanos, no entanto, a análise espacial do delito 

ameaça no perímetro urbano de Marabá - PA se deu somente nos Núcleos: Nova 

Marabá, Cidade Nova e Marabá Pioneira por serem os maiores núcleos de influência 

dinâmica e social do município. E estes por sua vez, somaram um total de 144 

registros de ocorrências de Ameaças no período já mencionado. É de acordo com 

esse total que discorreremos nossa análise. 

 

1.2  O delito Ameaça em Marabá – PA.  

A cidade de Marabá - PA está localizada à pouco mais de 500km de distância 

da capital Belém do Pará e de acordo com o último censo demográfico realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, possuía um total 

populacional de 233.669 habitantes, com estimativa de 271.594 habitantes em 2017. 

Esta, ocupa a posição de 4ª maior do estado, em número de população. 

A mesma tem traços históricos marcantes desde de antes de sua 

emancipação, datada de 1913. Na região, Marabá é considerada a Metrópole do 

interior do Pará, e por receber pessoas vindas de vários outros lugares, também é 

vista como uma cidade acolhedora.  

Contudo, o estado do Pará aparece em matéria divulgada em junho de 2017 

pela revista Exame através de dados levantas pelo IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada) como sendo o 6º pior estado brasileiro para ser mulher. De 

forma geral, de acordo com o Atlas da Violência de 2017, divulgado também pelo 

IPEA, Marabá está no ranking das 30 cidades mais violentas do Brasil. 

Assim, no que concerne à Violência Contra Mulher o município marabaense 

nos três últimos anos registrou 533 casos de vários tipos de delitos contra o gênero 

feminino. Sendo deste total, 28,70% referente à Ameaças. 

Analisaremos como o crime de Ameaça está especializado neste perímetro 

urbano, uma vez que o mesmo aparece nos levantamentos oficiais como o segundo 

mais cometido contra a mulher.  

Conforme as informações coletas no Comando de Policiamento Regional II 

(CPR II) situado em Marabá, os três Núcleos comportaram entre 2015 a 2017 um 

total de 144 registros de ocorrências, sendo o Núcleo Nova Marabá o detentor da 
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maior parte, com 77 casos. O Núcleo Cidade Nova registrou 56 ocorrências e 

Marabá Pioneira com 11 registros. 

Desse modo, é importante ressaltarmos que o crime de Ameaça emana como 

um delito de menor importância, evidentemente por não causar uma alteração direta 

e automática na condição física, como por exemplo a Lesão Corporal, que evidencia 

o fato imediatamente em sua maioria. O delito de Ameaça se mascara, por ocorrer 

através de verbalizações ou gestos. Por isso, se faz necessário compreendermos o 

quão importante é registrar o crime pois, o agressor só pode ser autuado caso a 

vítima se manifeste.  

Nesse sentido, o levantamento revelou ainda que de todos os registros de 

Ameaças realizados de 2015 a 2017 os locais identificados com maiores índices de 

ocorrências foram: Residências Particulares, Vias Públicas e Condomínios 

Residenciais. De forma consoante, também verificamos que alguns logradouros se 

destacaram nos registros das ocorrências como sendo as Ruas/Vias/ 

Avenidas/Rodovias que mais ocorreram o delito de Ameaça no perímetro estudado. 

Portanto, é importante que a comunidade do Município se conscientize quanto 

ao registro das ocorrências. Pois, a Violência Contra Mulher, seja em qual forma se 

apresente, é uma violação aos Direitos Humanos e, à medida que se expande, dá 

margem para que as estatísticas cresçam. 

  

2. Metodologia e Materiais  

Os dados foram coletados na Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Defesa Social e Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal – SIAC através 

do Comando de Policiamento Regional II (CPR II). Após a coleta fez-se uma triagem, 

na qual foram utilizados dados referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017, 

realizando a tabulação das informações no programa EXCEL, separando-os por tipo 

de delito, no caso, o de ameaças sofridas por mulheres, nos respectivos anos 

citados, para que posteriormente, fosse feita a distribuição espacial graduada por 

bairros. Para a espacialização dos dados, confecção e finalização dos mapas, fez-se 

uso do programa QGIS 2.18.16. 

Utilizando o shape do setor censitário do município, disponível no site do 

IBGE, foi feita a extração dos bairros dos núcleos Cidade Nova, Marabá Pioneira e 
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Nova Marabá. O mesmo shape foi usado para a retirada do centróide de cada bairro 

e as coordenadas dos pontos. 

Com os arquivos tabulados em uma planilha e as coordenadas de cada bairro 

coletadas, os dados foram salvos em formato ―.csv‖, realizando a confecção do 

mapa. No programa QGIS 2.18.16, fez-se a utilização da ferramenta ―adicionar uma 

camada de texto delimitado‖ para que fossem introduzidos os pontos com os dados 

quantitativos de ocorrências registradas por bairros. 

Os pontos com os dados foram salvos em formato ―.shp‖, para que se 

tornassem editáveis no programa QGIS 2.18.16. Após isso, nas propriedades da 

camada do shape ―BAIRROS‖, utilizando-se da opção ―UNIÕES‖, uniram-se os 

dados de quantidade, presente nos pontos, com a camada de área dos bairros. 

Posteriormente, ao salvar esse novo arquivo para o formato ―.shp‖, com dados 

quantitativos de ocorrências de ameaças contra a mulher, mudou-se o estilo de 

cores abrindo as propriedades da camada e, manipulando a opção ―ESTILO‖, 

modificando-a para o modo ―graduado‖, no modo ―COLUNA‖, escolheu-se o atributo 

que contém os dados quantitativos referente ao ano, e no modo ―COR DA 

DECLIVIDADE‖, adotou-se a opção ―BuGn‖. 

O mapa ficou graduado, com uma coloração verde, partindo da mais clara 

para a mais escura, onde a cor mais clara é o indicador de menores registros de 

ocorrências por bairro, e a mais escura indica a maior quantidade de ocorrências 

registradas no ano, todos referentes a ameaças contra a mulher. 

3. Resultados e Discursões  

A partir da análise dos dados obtidos dos registros de ocorrências de 

Ameaças contra a mulher nos três principais núcleos do município de Marabá-PA, 

durante os anos de 2015 a 2017, verificamos o quantitativo de casos ocorridos e 

como esses números se alteram de acordo com o local e o momento. 

Assim, as figuras 01 e 02 são mapas de localização do município de Marabá-

PA e dos núcleos trabalhados durante a pesquisa, tendo como objetivo facilitar o 

entendimento dos leitores deste trabalho, assim como situá-los a respeito dos mapas 

conseguintes. 
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FIGURA 01: Mapa de Localização do Município de Marabá – PA. 
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FIGURA 02: Mapa de Localização dos Núcleos Urbanos utilizados no estudo de 

caso deste Trabalho. (Município de Marabá – PA.) 

 



 

738 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 03: Mapa do Quantitativo de casos de Ameaças no Perímetro Urbano de 

Marabá – PA em 2015. 
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A figura 03 refere-se à espacialização do delito de Ameaças no ano de 2015, 

evidenciando onde elas sucederam. Ao analisar o mapa verificamos que os maiores 

índices de ocorrências se deram nos Bairros Nossa Senhora Aparecida (Nova 

Marabá) e Velha Centro (Marabá Pioneira) constando entre 4 e 5 registros, 

superados apenas pelo Jardim Vitória (Cidade Nova), que registrou entre 5 e 6 

casos no ano.   

Segundo os dados coletados, o delito Ameaças, no ano de 2015, constou um 

número de 12 ocorrências no Núcleo Cidade Nova, 30 no Núcleo Nova Marabá e 5 

no Núcleo Marabá Pioneira, somando um total anual de 47 registros oficiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 04: Mapa do Quantitativo de casos de Ameaças no Perímetro Urbano de 

Marabá – PA em 2016. 
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Conforme o mapa do quantitativo de Ameaça em 2016 (Figura 03), podemos 

observar que o Bairro Jardim Vitória, pertencente ao Núcleo Cidade Nova, mais uma 

vez se sobressai em relação aos demais, registrando entre 08 e 10 boletins de 

ocorrências no ano. Atrás do Jardim Vitória, estão os bairros Nossa Senhora 

Aparecida e KM 07, do Núcleo Nova Marabá, registrando de 07 a 08 casos 

juntamente com o bairro Belo Horizonte, localizado no Núcleo Cidade Nova, também 

registrando a mesma quantidade.  

De maneira ampla, em 2016, foram registrados 52 casos de Ameaças à 

mulher na área analisada, 24 na Cidade Nova, 23 na Nova Marabá e 5 na Marabá 

Pioneira, sendo este quantitativo o maior entre o período estudado. 

 

 

 

 

 

FIGURA 05: Mapa do Quantitativo de casos de Ameaças no Perímetro Urbano de 

Marabá – PA em 2017. 



 

741 
 

 
 

Já em 2017, o mapa revela que o bairro Nossa Senhora Aparecida, 

componente do núcleo Nova Marabá, obteve o maior número registrado do ano, de 

07 a 08 registros. Deixando na segunda posição o Jardim Vitória, na Cidade Nova, 

com registros entre 05 e 07. Neste mesmo ano, confirmou-se o total de 45 

ocorrências registradas, tornando-se o ano com o menor índice de ocorrências 

oficiais dos anos trabalhados. 

Pelo exposto, através das informações obtidas e a partir da totalização de 

registros dos anos direcionados à análise, outrossim confirma-se que, o Núcleo 

Nova Marabá alcançou 55,47% dos casos oficializados nesse período, 

correspondendo ao maior índice do crime de Ameaças entre os três núcleos 

trabalhados.  

Em seguida, com 38,88% ficou o Núcleo Cidade Nova, e em terceiro, o 

Núcleo Marabá Pioneira, com 7,63% dos registros feitos entre 2015 a 2017.  

Nesse contexto, apresentou-se que o bairro Nossa Senhora Aparecida e 

Jardim Vitória estiveram com índices eminentes durante todo o período examinado, 

isso se justifica pela menção de que a principal via do bairro Nossa Senhora 

Aparecida, também conhecida como Rua Principal e a Rodovia Transamazônica no 
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trecho que corta o bairro Jardim Vitória, são as recordistas de ocorrências 

registradas, referente a todos os tipos de delitos contra à mulher no período. Na Rua 

principal, foram registradas 71 ocorrências, e destas, 17 foram de Ameaças e na 

Rodovia Transamazônica registram-se 40 ocorrências totais contra a mulher, sendo 

19 referentes à Ameaças.  

Semelhantemente, ratificou – se que, os locais onde mais ocorreram os 

delitos de Ameaças foram em Residência Particular, Via Pública e Condomínio 

Residencial conforme mostra o gráfico abaixo.  

GRÁFICO 01: Gráfico demonstrativo de quais locais aconteceram mais ocorrências 

de Ameaças entre 2015 a 2017. 

 
Fonte: Segurança Pública e Defesa Social e Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal – 

SIAC - Comando de Policiamento Regional II. Elaboração: SILVA, I.S. 

 

De acordo com demonstrativo do Gráfico, nos três anos pesquisados as 

maiores ocorrências aconteceram em Residências particulares, com 80 ocorrências. 

Seguido de ocorrências em Vias Públicas, com 31 casos e em seguida, os 

Condomínios Residências, com 16 números registrados no período.  Outros locais 

distintos somam juntos 20 registros contabilizados.  
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Nessa percepção, em Marabá o crime de ameaça se evidencia bruscamente 

em Locais ligados ao cerne familiar, o que já é característico de outros crimes 

acometidos contra as mulheres.  

 

5. Considerações Finais  

Ademais, cabe destacarmos que a ameaça ocorrida contra mulher, seja no 

âmbito familiar ou não, se equipara à violência psicológica que é tão grave quanto a 

violência física. E que não devemos nos omitir quanto à sua existência, pois o 

mesmo se faz presente em todos os lugares. 

Por fim, para eliminar esse estado de violência e submissão em que muitas 

mulheres ainda vivem, é preciso de um empenho coletivo para transformar a visão 

devastada que se instaurou na sociedade, buscando a igualdade social e concreta 

entre homens e mulheres, seja no âmbito privado ou público. 

Sob uma visão geral, verificamos que através da análise espacial do crime de 

ameaças no perímetro urbano de Marabá, foi possível compreender o quanto nossa 

comunidade está afetada por este tipo de delito. E onde ele mais acontece.  Isso nos 

possibilita dizer que, não de forma surpresa, os acontecimentos dos crimes estão 

ligados diretamente a questões sociais, financeiras e de desenvolvimento, uma vez 

que, os bairros que apresentaram os maiores índices são respectivamente periferia 

de seus núcleos.  

Nesse sentido, é de suma importância que o estado faça valer a igualdade 

entre todos, bem como a efetivação dos mecanismos e disposições legais que 

coíbem qualquer tipo de violência contra a mulher.  
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RESUMO 
Esta pesquisa propõe oferecer elementos para a análise da prática de violência contra a 
mulher, na perspectiva da espacialização e o quantitativo do delito lesão corporal, com foco 
na cidade de Marabá, mas especificamente nos núcleos da Nova Marabá, Cidade Nova e 
Marabá Pioneira, considerando os casos dos anos de 2015, 2016 e 2017. Mostra-se os 
dados coletados durante a pesquisa de campo na Secretaria de Estado e Segurança 
Pública e Defesa Social e Análise Criminal e no Comando de Policiamento Regional II (CPR 
II), os quais foram triados, condensados e posteriormente transformados em 
geoprocessamentos pelo software QGIS, através de tabulação feita no laboratório, 
complementando com leituras bibliográficas. Observa-se como fator contribuinte para a 
violência, a questão da segregação espacial, pelo fato das políticas públicas não atenderem 
a todas as pessoas da localidade, bem como a falta de estrutura para o acolhimento das 
vítimas e com isso achar maneiras de inibir o agressor. 
Palavras-chave: violência, lesão corporal, espacialização 
 
ABSTRACT 
This research proposes to offer elements for the analysis of the violence practice against 
women, from the espatialization perspective and the quantitative of corporal injury, focusing 
on the city of Marabá, but specifically on the point of Nova Marabá, Cidade Nova and 
Marabá Pioneira, considering the cases of the years 2015, 2016 and 2017. Emphasize the 
information collected during the fieldwork conducted at the State Secretariat of Public 
Security Social Defense and Criminal Analysis and at the Regional Policing Command II 
(CPR II), which were cataloged and later transformed into geoprocessing by the QGIS 
software through laboratory worksheets and bibliographical readings. It stands out as the 
main factor for the increase of violence, the delimitation of space by the fact that public 
policies do not serve all the people of the locality, the lack of structure for the care of the 
victims, and the difficulty to find ways to inhibit the aggressor. 
Keywords: violence, body injury, espatialization 
 

 1. Introdução  

A violência contra a mulher decorre de um processo histórico e cultural 

enraizado ao longo dos séculos. Sabe-se que a sociedade é patriarcalista e cheia de 

estereótipos que sempre coloca o homem em supremacia em relação à mulher.  
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Como resultado dessas questões de gênero que sobrepõe um em detrimento 

de outro, temos dados gigantescos de atrocidades com as ditas ―sexo frágil‖, mesmo 

considerando todas as conquistas femininas e os movimentos feministas de 

empoderamento, ainda assim, vivemos em um país onde é alarmante as taxas de 

feminicídios e agressões físicas. 

Os papéis impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao 
longo da história e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, 
induzem relações violentas entre os sexos e indica que a prática 
desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim do processo 
de socialização das pessoas. Ou seja, não é a natureza a 
responsável pelos padrões e limites sociais que determinam 
comportamentos agressivos aos homens e dóceis e submissos às 
mulheres. Os costumes, a educação e os meios de comunicação 
tratam de criar e preservar estereótipos que reforçam a ideia de que 
o sexo masculino tem o poder de controlar os desejos, as opiniões e 
a liberdade de ir e vir das mulheres (MOREIRA et al., 2011 Apud 
TELES e MELO, 2003, p. 18). 

Segundo pesquisas recentes a cada duas horas uma mulher é assassinada 

no Brasil e quando se fala em lesões corporais o panorama é gritante, mais de 500 

mulheres são agredidas por hora. Evidenciar esse tipo de problemática, é pôr em 

xeque a importância de denunciar e combater tais arbitrariedades, que muitas vezes 

são consideradas comuns e tratadas com descaso por aqueles que deveriam 

impedí-las.  

Partindo desse pressuposto a presente pesquisa tem como objetivo 

apresentar o número de delitos de lesão corporal sofrido pelas mulheres na cidade 

de Marabá, especificamente nos núcleos da Marabá Pioneira, Cidade Nova e Nova 

Marabá no período de 2015 a 2017. Procurando entender: Quais os motivos que 

levam as agressões? Qual é a relação espacial com a violência? 

 

2. Metodologia e materiais  

Os dados foram coletados durante pesquisa de campo realizada na 

Secretaria de Estado e Segurança Pública e Defesa Social e Análise Criminal e no 

Comando de Policiamento Regional II (CPR II). Após a coleta os dados foram 

analisados no laboratório fazendo-se uma triagem, na qual foram utilizados dados 

referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017, realizando a tabulação das informações 

no programa EXCEL, separando-os por tipos de delitos, no caso, o de lesão corporal 

sofridas por mulheres, nos respectivos anos citados para que, posteriormente, fosse 
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feita a distribuição espacial graduada por bairros. Para a espacialização dos dados, 

confecção e finalização dos mapas, fez-se uso do programa QGIS 2.18.16. 

Utilizado o shapefile do setor censitário do município, disponível no site do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi feita a extração dos bairros 

dos núcleos Cidade Nova, Marabá Pioneira e Nova Marabá. O mesmo shapefile foi 

usado para a retirada do centroide de cada bairro e as coordenadas dos pontos. 

Com os arquivos tabulados em uma planilha e as coordenadas de cada bairro 

coletadas, os dados foram salvos em formato ―.csv‖, realizando a confecção dos 

mapas. No programa QGIS 2.18.16, fez-se a utilização da ferramenta ―adicionar uma 

camada de texto delimitado‖ para que fossem introduzidos os pontos com os dados 

quantitativos de ocorrências registradas por bairros. 

Os pontos com os dados foram salvos em formato ―shp‖, para que se 

tornassem editáveis no programa QGIS 2.18.16. Após isso, nas propriedades da 

camada do shapefile ―BAIRROS‖, utilizando-se da opção ―UNIÕES‖, uniram-se os 

dados de quantidade, presente nos pontos, com a camada de área dos bairros. 

Posteriormente, ao salvar esse novo arquivo para o formato ―shp‖, com dados 

quantitativos de ocorrências de lesão corporal contra a mulher, mudou-se o estilo de 

cores abrindo as propriedades da camada e, manipulando a opção ―ESTILO‖, 

modificando-a para o modo ―graduado‖, no modo ―COLUNA‖, escolheu-se o atributo 

que contém os dados quantitativos referente ao ano. 

O mapa ficou graduado, na escala da cor cinza, partindo da mais clara para a 

mais escura, onde a cor mais clara é o indicador de menores registros de 

ocorrências por bairro, e a mais escura indica a maior quantidade de ocorrências 

registradas no ano, todos referentes à lesão corporal contra a mulher. 

Como complemento metodológico foi realizado leituras bibliográficas a 

respeito do tema violência contra a mulher, especificando o delito lesão corporal e 

um breve contexto sobre o município de Marabá, essas informações contribuem 

para análise dos dados coletados. 

 

3. Violência contra a mulher 

Desde o início da humanidade, a mulher logo vinha sofrendo graves violações 

em seus direitos mais primordiais, como direito à vida, à liberdade, e a disposição de 

seu corpo.  
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―A violência contra as mulheres é, talvez a mais vergonhosa entre todas as 

violações dos direitos humanos. Enquanto ela prosseguir, não poderemos dizer que 

progredimos efetivamente em direção à igualdade, ao desenvolvimento e à paz.‖ 

(JESUS, 2010 apud Kofi Annan, 1999). 

A violência contra a mulher atinge milhares de brasileiras, independente de 

idade, etnia e classe social, causando danos morais, físicos, psicológicos e 

patrimoniais; mostrando tamanha disparidade social em relação ao sexo feminino, 

acontecimento este que atravessa gerações. Estima-se, segundo a Agência Brasil 

(2003a apud Perseu Abramo, 2001), que ―a cada 15 segundos uma mulher é 

violentada no País‖ e ―o custo desta violência é de 10,5% do Produto Interno Bruto‖ 

(2003b apud Cladem Brasil, 2003). 

A disseminação da violência na família e na sociedade, talvez tenha ligação 

na maneira como foram educadas as meninas dos meninos, o que fez emergir uma 

enorme diferença de gênero, gerando o sentimento de posse e o machismo, um fato 

cultural.  

Sabe-se que a violência contra a mulher pode partir de um indivíduo qualquer 

ou de um parceiro (do esposo, do namorado, companheiro), por motivo de ciúmes, 

pelo fim do relacionamento, pelo controle e dominação por parte do homem, por 

questão cultural, entre outros; o medo de reagir a violência, ou seja, denunciar o 

agressor, se dá por alguns fatores: preocupação com os filhos, dependência 

emocional e financeira, esperança de que o agressor vai mudar, por sentir vergonha, 

medo, falta de informação e o agressor ser muito próximo da vítima.  

Conforme matéria divulgada (BANDEIRA, 2012), o número de denúncia de 

violência contra a mulher tem-se aumentado nos últimos anos, essas denúncias 

aumentaram após a criação da Lei Maria da Penha, (a qual tem por objetivo 

penalizar com mais rigor a violência doméstica praticada contra a mulher), com a 

campanha anual no dia Internacional da mulher, ao mesmo tempo pelo fato das 

informações a respeito do assunto estarem sendo massificadas em grande escala 

nas vias de comunicação televisiva, rádio ou internet, ressaltando ainda as políticas 

públicas que passaram a ser buscadas pela sociedade principalmente pelos 

movimentos feministas, encorajando assim as mulheres cada vez mais a 

denunciarem seus agressores. Mas é preciso muito mais, as mulheres necessitam 
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de Leis e de órgãos que as ampare, já que abafadas pelo medo e pela vergonha não 

se expõe facilmente perante os órgãos do Estado. 

 

4. Definição de lesão corporal 

Dentre as formas possíveis de agressões contra as mulheres, iremos nos ater 

a Lesão Corporal, ―que é o resultado de atentado bem sucedido à integridade 

corporal ou a saúde do ser humano, excluído o próprio autor da lesão‖ (DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO, 2017), isto é, a ofensa à integridade anatômica de outro, 

toda perturbação do equilíbrio funcional do organismo, ou seja, saúde física ou 

mental, do corpo ou do espírito de outrem. Sendo assim, mesmo a desintegração da 

saúde mental é lesão corporal, pois a inteligência, à vontade ou a memória estão 

ligadas a atividade funcional do cérebro, que é um dos mais importantes órgãos do 

corpo. Portanto toda modificação da integridade física, seja por perturbações do 

equilíbrio funcional do organismo (saúde), seja por lesão corporal resulta sempre 

violência exercida sobre a pessoa. 

Em relação ao contexto histórico, (NETO, 2012 apud SALLES JUNIOR, 

1986), cita que somente no final do século XVIII, que o crime de lesão corporal 

passou a existir como delito. Surgindo como ofensa à integridade física no Código 

Austríaco de 1803, nos Códigos Franceses de 1791 e 1810 e em 1813 no Código 

Bávaro. De acordo com a doutrina, a lesão pessoal surge primeiramente no Código 

Toscano de 1853. Daí em diante evoluindo para lesão corporal.  

Conforme o Código Penal Brasileiro – Decreto Lei 2.848/1940, a lesão 

corporal é caracterizada no ―Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de 

outrem: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano‖. Com a criação da Lei 

Maria da Penha, acrescentou-se o § 9º, ficando decretado pelo legislador o seguinte:  

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 
cônjuge, ou companheiro, ou com quem conviva, ou tenha convivido, 
ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de 
coabitação, ou hospitalidade:  

Pena-detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Incluído pela lei nº 
10.886/2004) 
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5. Análise da violência no espaço urbano de Marabá-PA 

A presente pesquisa foi realizada no município de Marabá-PA, conforme a 

figura 01, localizado no sudeste do Estado do Pará no Brasil, com sua área territorial 

de aproximadamente 15.128,058 km² (IBGE, 2016), e conforme artigo 5º da lei 

municipal nº 17.846/2018, a estruturação municipal é definida por 12 (doze) Distritos 

administrativos, um Distrito Sede Municipal e 11 (onze) Distritos que abrangem a 

zona rural. 

Definiu-se como área de estudo os núcleos Marabá Pioneira, Nova Marabá e 

Cidade Nova os quais estão inseridos no Distrito Sede Municipal, sendo como 

proposta analisar as ocorrências de violência contra a mulher no período de 2015 a 

2017, conforme figura 02. 
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Figura 1: Mapa de localização do município de Marabá-PA 

 

 

Figura 2: Mapa dos núcleos do perímetro urbano de Marabá-PA 
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Com 271.594 habitantes (IBGE, 2017), sendo parte dos movimentos 

migratórios dos Estados do Maranhão, Ceará, Tocantins e Goiás, vindos na 

perspectiva de melhoria de vida, através de atividades que foram sendo exploradas 

nessa região, desde a castanha-do-pará até a exploração mineral, ficando este 

último o que mais atraiu, pois segundo (VILLELA, 2015), ―com a instalação de 

diversas siderúrgicas criou-se um pólo siderúrgico‖ e consequentemente a expansão 

territorial com a ocupação das áreas adjacentes. 

Mas antes de aprofundarmos sobre os aspectos causadores da expansão 

territorial, vamos ponderar os dados sobre os crimes ocorridos no município, para 

isso, utilizou-se como base principal os dados fornecidos pela Secretaria de Estado 

e Segurança Pública e Defesa Social e Análise Criminal e no Comando de 

Policiamento Regional II (CPR II). Segundo informações no período de 2015 a 2017, 

houve cerca de 533 registros de ocorrência policial de violência contra a mulher no 

município de Marabá-PA, conforme a figura 03 que traz o quantitativo em cada mês. 

 

Figura 3: Gráfico dos registros de ocorrências policiais análise por mês 

 

Quando observamos a questão dos horários em que ocorreram os delitos, 

percebe-se elevado índice no intervalo de 18h |-- 24h (figura 4), principalmente entre 

os dias de domingo e sábado (figura 5), ou seja, períodos considerados de 

―festividade‖, ou momentos de lazer onde muitos fazem uso do álcool ou das drogas, 

porém estes não são a causa da violência, mas sim os instigadores dela.  



 

753 
 

 

Figura 4: Gráfico dos registros de ocorrências policiais análise por faixa de horário 

 

Figura 5: Gráfico dos registros de ocorrências policiais análise por dia da semana 

 

Conforme a Convenção de Belém do Pará (1994), entende-se por ―violência 

contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano 

ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na 

esfera privada‖. A figura 06 estratifica os tipos de delitos cometidos contra a mulher, 

dentre eles, o maior índice consiste nos casos de lesão corporal com 267 registros, 

na segunda posição aparece as ameaças com 153 casos, e em terceiro ―outros 

delitos‖. 
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Figura 6: Gráfico dos registros de ocorrências policiais crime contra mulher 

 

Após as mensurações acima, seguimos para a análise da espacialização do 

delito de maior ocorrência, ou seja, as lesões corporais ocorridas nos núcleos 

urbanos da Marabá Pioneira, Nova Marabá e Cidade Nova.  

Figura 7: Mapa do quantitativo de casos de lesão corporal no perímetro 

urbano de Marabá, no ano de 

2015.
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Podemos observar na figura 7, que no ano de 2015 o maior índice de lesão 

corporal é apontado para o bairro Nossa Senhora Aparecida de 12 a 15 registros, 

localizado no núcleo da Nova Marabá. Já na Cidade Nova, destacam os bairros 

Libferdade e Cidade Nova na faixa de 6 a 9 registros.  

Figura 08: mapa do quantitativo de casos de lesão corporal no perímetro urbano 

de Marabá, no caso de 2016 

 

Durante o ano de 2016 conforme a figura 08, novamente o bairro Nossa 

Senhora Aparecida é o destaque no cenário da lesão corporal seguindo o 

quantitativo de 8 a 10, sendo os demais locais estando na lista entre 0 a 2 e 2 a 4 

registros. 

Observa-se que na figura 09, referência os acontecimentos de 2017, novos 

locais acabam que entrando na estatística, o Novo Horizonte que está no mesmo 

patamar do Bairro Nossa Senhora de 6 a 7 registros, o km 07, Cidade Nova e Jardim 

Vitória entre 4 a 6. Diferenciado dos demais anos onde a concentração estava 

estabelecida em um único bairro, como já citado.  
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Figura 09: Mapa do quantitativo de casos de lesão corporal no perímetro urbano 

de Marabá-PA, no ano de 2017 

 

O resultado da espacialização do delito lesão corporal, destaca-se para o 

núcleo da Nova Marabá, observado maior número de registro dessa violência no 

bairro Nossa Senhora da Aparecida.  

Conforme declara (RUSSI, 2014), ―o bairro que teve seu processo de 

ocupação consolidado em litígio no ano de 2005, sendo antes propriedade privada 

desapropriada pelo Governo do Estado (antiga fazenda Bandeira) ‖, o local possui 

coleta do lixo doméstico, poucas ruas foram pavimentadas, em alguns locais em 

período chuvoso, os moradores sofrem com alagamentos, por conta da falta ou 

ineficiente sistema de drenagem. Além disso, algumas moradias ainda não possuem 

acesso direto a rede elétrica oficial, bem como a instalação de creches, escolas, 

áreas de lazer e até mesmo uma unidade básica de saúde, sendo estes direitos 

básicos e essenciais. 

Quando ocorre qualquer tipo de delito, para a vítima buscar ajuda e até 

mesmo denunciar o agressor, precisa ir para outro bairro, pois não existe um posto 

de atendimento policial, a delegacia especializada em atendimento à mulher fica na 

Nova Marabá, porém só funciona no horário comercial sendo que a maioria das 
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agressões conforme apresentada nas figuras anteriores ocorrem à noite e finais de 

semana, outra opção é prestar a denúncia na delegacia da polícia civil na Folha 30 

do mesmo núcleo, nesse caso acaba que por muitas vezes a vítima com vergonha 

desiste de prosseguir com a denúncia.  

Esses fatores de alguma forma contribuem para a segregação espacial, e 

esta coopera para a violência contra a mulher, pois de um lado estão moradores dos 

bairros assistidos pelas políticas públicas, e do outro lado famílias com alternativa de 

conseguir sua moradia optam pelas áreas de ocupação e com pouca assistência por 

parte do Estado, ficando visíveis desigualdades sociais e de renda, prevalecendo a 

sensação de insegurança.  

A pobreza ligada a outros fatores como já citados, contribuem para violência, 

e pelas dificuldades dos moradores no acesso as políticas públicas. ―Não porque os 

pobres sejam mais agressivos por natureza, mas, pelo contrário, porque a pobreza é 

por si só prejudicial e conduz a vários outros fatores de risco que estão associados à 

violência‖ (SANTOS; RAMIRES, 2009 Apud SANTANA, 2004). 

6. Considerações Finais  

O propósito deste trabalho é apresentar a espacialização dos números de 

casos de violência contra a mulher, especificamente o delito de lesão corporal no 

município de Marabá, nos correspondentes anos de 2015 a 2017. 

Durante a análise observa-se como um dos fatores da violência contra a 

mulher a questão da segregação espacial, proveniente da ocupação de áreas 

adjacentes. Pois o local de maior índice de lesão corporal foi pontuado no bairro 

Nossa Senhora Aparecida, uma localidade onde a atuação eficiente do Estado se 

faz necessária para amenizar as causas da violência e, portanto, garantir os direitos 

primordiais da mulher, direito à vida, à liberdade, e a disposição de seu corpo. . 

Com a pesquisa nota-se o quanto o tema é tão corriqueiro e recorrente, 

mostrando que apesar de tudo que se tem feito para combater esse tipo de violência 

ainda a muito que se fazer e conquistar, no que diz respeito à violação do direito da 

mulher, ou para ainda que ela tenha condições de se defender, simultaneamente 

dando uma atenção ao espaço e assim conseguir inibir as ações dos agressores. 
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RESUMO  
Este artigo apresenta um relato de experiência por meio de uma oficina fanzine, realizada 
com um grupo de mulheres no 13º Congresso Mundo de Mulheres no ano de 2017. A oficina 
teve por objetivo propor a reflexão sobre a temática gênero, sobretudo sobre o papel da 
mulher na sociedade, visando transformar o ―sofrimento‖ em ―empoderamento‖, estimulando 
a subjetividade e as identidades das participantes a partir de suas experiências e vivências 
de forma livre. A oficina produziu oito fanzines a partir de histórias de diferentes mulheres, 
apresentando as expectativas do evento e da própria vida de cada participante.  
Palavras-chaves: Mulheres, Vivências, Oficina Fanzine. 
 
ABSTRACT 
This article presents an experience report through a fanzine workshop held with a group of 
women at the 13th World Congress of Women in the year 2017. The aim of the workshop 
was to propose a reflection on the theme of gender, especially on the role of women in 
society, with a view to transforming "suffering" into "empowerment", stimulating the 
participants' subjectivity and identities based on their experiences and experiences free. The 
workshop produced five fanzines from stories of different women, presenting the 
expectations of the event and the life of each participant. 
Keywords: Women, Experiences, Fanzine Workshop. 
 
 

1. Introdução  

Este artigo apresenta um relato de experiência a partir de uma oficina Fanzine 

realizada num evento envolvendo participantes de diversas partes do mundo, em 

especial, mulheres de diferentes etnias, raças, crenças e classes sociais. Mulheres 

trabalhadoras do campo, dos movimentos sociais, pescadoras, artesãs, curandeiras 

e indígenas. Trata-se do 13º Congresso Mundos de Mulheres realizado juntamente 

com o 11º Seminário Internacional Fazendo Gênero, sediado na cidade de 

Florianópolis, estado de Santa Catarina entre 30 de julho e 4 de agosto de 2017, no 

campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

A oficina denominada Fanzine – Re(construindo) a subjetividade à partir das 

conexões de gênero foi idealizada por duas pesquisadoras da área de gênero, 

diversidade e feminismos do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Território, 

Diversidade e Saúde vinculado ao Programa de Pós-graduação em 
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Desenvolvimento Territorial Sustentável da Universidade Federal do Paraná. 

Discute-se o tema a partir das relações de poder de Joan Scott (1990), e das 

intersecções com a Educação apresentadas por Guacira Louro (1997), Margareth 

Rago (2012), Londa Schiebinger e Marília Gomes de Carvalho (2011), arraigadas 

hegemonicamente numa sociedade heteronormativa e sexista, em que homens e 

mulheres são tratados de forma desigual nos diferentes espaços sociais. 

A partir de uma linguagem livre e provocativa pela Didática-Zine é possível 

trilhar novos e diferentes caminhos, transformando e enfrentando as fobias, 

preconceitos, medos e violência(s) tão naturalizados e manifestados em nossa 

sociedade em nova forma de divulgação e comunicação, visando dar voz e vez às 

minorias político-sociais, como as mulheres. Mais do que apontar caminhos, a 

intenção da oficina foi propor à reflexão das experiências, das vivências, 

subjetividades e identidades de cada participante, sem cair no quesito ―terapia de 

grupo‖.  

Tratando-se do 13º Congresso Mundos de Mulheres (MM) que aconteceu 

conjuntamente ao Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 (FG), que propôs 

transformações, conexões e deslocamentos, nada mais oportuno que conectar a 

temática gênero a todas suas infinitas intersecções (gênero, sexualidade, raça 

etnia), visando a transformação do(s) sofrimento(s) e violência(s) em deslocamentos 

rumo ao empoderamento feminino – emotivo, mas crítico, questionável, mas 

questionador, passando de vítima(s) à interlocutoras de suas próprias vidas.  

Tal temática trabalhada nesta oficina e neste evento vai de encontro com a 

proposta do VIII Congresso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales, 

pois envolvem ambientes, sujeitos e territórios alternativos, e ao GT escolhido 

―Ambiente, saúde e território‖, pois são tripés similares à experiência vivenciada no 

MM, pois pensar sobre as conexões de gênero numa perspectiva mundial, requer o 

cuidado de não cair no mimetismo cultural e teórico, hegemonicamente americano e 

europeu, buscando valorizar perspectivas e saberes locais, latino-americanos, ibero-

americanos, como estes vivenciados no MM, contribuindo para uma transformação 

social territorial num movimento contra hegemônico ao capitalismo opressor e 

excludente das minorias sociais. Ademais, a discussão contida nesse artigo 

considera a saúde a partir dos seus determinantes socioambientais (Galvão, 

Finkelman & Henao, 2011), que inclui a reflexão a respeito de como as questões 
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sociais, culturais (inclusive as questões de gênero) e territoriais influenciam nos 

processos de produção de saúde. 

Conforme destaca Louro (2001, p.90), ―o processo de heteronormatividade, 

dá sustentação entre (sexo-gênero-sexualidade)‖, produzindo assim a norma 

compulsória da heterossexualidade. Pela vertente da saúde, por muito tempo, as 

pessoas tidas como diferentes (homossexuais, muito altas ou muito baixas, muito 

magras ou muito obesas, por exemplo), eram consideradas doentes e desviantes da 

norma vigente. E, embora o preconceito ainda persista na sociedade, no campo da 

saúde vem sofrendo mudanças paradigmáticas, em que estas pessoas não são mais 

vistas como doentes, e sim como seres humanos, sujeitos únicos dotados de 

diferenças que devem ser respeitadas, e a oficina fanzine traz à reflexão as nuances 

destas diferenças e no papel transformador das mulheres, contribuindo para uma 

social mais justa, igualitária, solidária e simétrica. 

Para Louro (2001, p.93), ―essa episteme dominante não dá conta da 

ambiguidade e do atravessamento das fronteiras de gênero e de sexualidade. A 

lógica binária não permite pensar o que escapa do dualismo‖. Os fanzines são 

propostos para este contexto, dar visibilidade aquilo que não se encaixa na norma, e 

no binarismo ditado pela sociedade excludente e sexista que considera ou um ou 

outro, (homem/mulher, heterossexual/homossexual, certo/errado, branco/negro, 

alto/baixo, gordo/magro). 

 

2. Metodologia e materiais 

Fanzine é um gênero textual usado para abordar diferentes temas e de forma 

interdisciplinar, aproximando assim, o conteúdo acadêmico dos espaços educativos 

formais e não formais, de uma maneira simplificada, ―o termo fanzine (neologismo) 

vem da junção de duas palavras do inglês: fanatic (fã) e magazine (revista), que 

traduzindo de forma literal significa a revista do fã‖ (FARIAS, 2014, p. 4). Os fanzines 

representam o pensamento de indivíduos, de associações e/ou de grupos que 

produzem seus próprios veículos de comunicação como forma de interação, troca de 

informações e opiniões (MAGALHÃES, 2009).  

Recorre-se a essa estratégia ―Didática Zine‖, como também é chamada, por 

ser um recurso alternativo, considerado de baixo custo, com a liberdade e o 

encorajamento de que qualquer pessoa pode criar e divulgar ideias e ao mesmo 
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tempo permitir mesclar variados temas (tais como música, comida, contos, poesias, 

documentários, gênero, diversidade, entre outros). São inúmeras as possibilidades 

artísticas a serem utilizadas na ilustração de uma história, desde desenhos livres, 

recortes de imagens, imagens sobre coladas umas as outras, além da possibilidade 

da utilização de cores naturais, de sementes, de folhas, entre diversas formas de 

compartilhar e criar. 

A oficina fanzine dentro do MM tinha como objetivo exercitar o livre recortar, 

rasgar e colar anúncios de revistas e jornais, para que assim, durante a confecção 

dos fanzines, as participantes alcançassem ―fendas da própria subjetividade‖ 

(MELO, 2015). Tais subjetividades serão descritas na sessão de resultados. Teve 

duração de quatro horas e foi desenvolvida em três partes, conforme destacado 

abaixo na tabela 1. 

Tabela 1 – Metodologia da Oficina 

Parte 1 - Apresentação da Proposta da Oficina e 
da Didática-Zine 

- Orientação da didática, exposição da temática 
e do gênero textual fanzine. 
- Vídeo para problematização: ―Brasileira foi 
essencial para menção à igualdade de gênero na 
carta da ONU‖. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4u2srNjgPHE 
- Resgate histórico sobre o papel da Mulher na 
sociedade (principalmente no mundo da ciência-
academia, trabalho e política). 

Parte 2 - Reflexão e provocação para iniciar a 
Didática-Zine e apresentação da pergunta-
chave. 
 

Pergunta-chave: Quando eu penso em 
empoderamento feminino e quando me 
proponho pensar sobre transformações, 
conexões e deslocamentos nessa temática de 
gênero e nas suas infinitas intersecções (de 
raça, de sexualidade, de etnia) o que eu sinto? 
- Atividade Fanzine. 

Parte 3 – Apresentação e fechamento da oficina - Apresentação dos grupos e considerações 
finais. 

 

Fonte: Os/as autores/as (2018). 

 
3. Resultados 

O presente relato de experiência se debruça sobre a reflexão referente a 

temática gênero utilizando o fanzine como ferramenta libertária de forma a 

transformar o ―sofrimento‖ em ―empoderamento‖, estimulando as subjetividades e as 

identidades das participantes a partir de suas experiências e vivências.  

A oficina fanzine aconteceu um dia antes do evento mais aguardado do MM, a 

―Marcha Internacional Mundo de Mulheres por Direitos‖, e as participantes puderam 

https://www.youtube.com/watch?v=4u2srNjgPHE
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expressar em seus fanzines todas as emoções e experiências que estavam 

vivenciando à espera da marcha e das atividades da semana no congresso. Nesta 

marcha, mulheres tidas como sujeitos únicos representavam seus territórios e 

reivindicavam diversas demandas, mas todas juntas por uma única causa, ter seu 

papel como mulher reconhecido nos diferentes espaços da sociedade. 

 

3.1 Discussão dos resultados 

Na primeira parte da oficina se deu a apresentação da metodologia e foi feito 

um breve resgate histórico sobre o papel da mulher na sociedade, principalmente no 

mundo da ciência, academia, trabalho e política, com a exibição do vídeo sobre 

Bertha Lutz. Em seguida, foi feita a apresentação da metodologia chamada Didática-

Zine, como uma forma/ferramenta de provocação à divulgação da complexa 

temática. Toda a apresentação foi feita já no formato de fanzine para estimular as 

participantes desde o início da oficina, conforme abaixo a figura 1, que traz parte do 

material utilizado como metodologia. 

Figura 1 – Slide da apresentação da oficina  

 
Fonte:  Os/as autores/as (2018). 

 
Ao todo, participaram vinte mulheres na oficina, número máximo permitido de 

acordo com a organização, e, na segunda parte as participantes foram divididas em 

quatro grupos. Foi distribuído um envelope para cada grupo com a seguinte 

pergunta-chave: Quando eu penso em empoderamento feminino e quando me 

proponho pensar sobre transformações, conexões e deslocamentos nessa temática 

de gênero e nas suas infinitas intersecções (de raça, de sexualidade, de etnia) o que 
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eu sinto? A pergunta foi disponibilizada no sentido de estimular o contato entre as 

participantes para que fizessem as interações e intervenções que achassem 

pertinentes de forma a expressar suas opiniões, vivências e subjetividades com 

imagens, cortes e recortes de forma livre.  E, na terceira parte foram realizadas as 

apresentações dos fanzines elaborados durante a oficina, com registro de imagens 

sob autorização das participantes e fechamento da oficina. 

Como recursos foram utilizados: computador (office, media player para 

exibição de vídeo mp3/mp4), projetor multimídia, caixas de som, sala de aula com 

cadeira e mesa. A equipe da oficina disponibilizou as participantes quites com o 

material necessário para desenvolver as atividades, tais como: canetas, lápis 

coloridos, papel, tesoura, revistas, gibis, jornais, fitas adesivas, fitas coloridas, giz de 

cera, cola, folhas em branco, entre outros materiais secos. 

Os grupos foram formados pelas próprias participantes, e observou-se que 

poucas delas já se conheciam previamente, e naquele momento estabeleceram 

contato para dar início as atividades. Inicialmente, muitas ficaram sentadas nas 

mesas investigando os materiais, porém, com o decorrer do tempo e da intimidade 

com as participantes do grupo, algumas delas sentaram-se e até mesmo deitaram-

se no chão, demonstrando estarem livres das formalidades exigidas em ambientes 

escolares e acadêmicos. Neste trecho, é importante destacar, que desde a escola, 

meninas e meninos são ensinados a se comportar de forma diferente com seus 

corpos, ―o modo de sentar e andar, as formas de colocar cadernos e canetas, pés e 

mãos acabariam por produzir um corpo escolarizado‖ (LOURO, 1997, p.61, grifo 

nosso), dando sinais do caráter e da virtude do educando. No contexto da oficina, 

este corpo escolarizado foi usado para subverter as regras implícitas do ambiente 

acadêmico, do congresso MM, e que na atitude daquelas mulheres rompidos, 

desconstruindo tais diferenças engessadas e dualizadas.  
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Figura 2: Fanzines elaborados durante a oficina 

 

 

 

Fonte:  Os/as autores/as (2018). 

 

Assuntos dos mais variados possíveis e polêmicos foram trazidos pelas 

participantes em seus fanzines, como destacado nos dois fanzines da figura 2 em 

que uma das participantes ao apresentar o fanzine trouxe à discussão o papel da 

mulher na sociedade, em que hegemonicamente é destacado como dona de casa, 

mãe de família, boa cozinheira e que o fato de poder escolher o que quer ser ou 

fazer, implica em muitas barreiras pré-estabelecidas, mas que estavam sendo 

colacadas em cheque no evento MM. Recorrendo ainda à Louro, (1997, p.20-21), 

destaca-se:  

O argumento de que homens e mulheres são biologicamente distintos e que 

a relação entre ambos decorre dessa distinção, que é complementar e na 

qual cada um deve desempenhar um papel determinado secularmente, 

acaba por ter o caráter de argumento final, irrecorrível. Seja no âmbito do 

senso comum, seja revestido por uma linguagem "científica", a distinção 

biológica, ou melhor, a distinção sexual, serve para compreender — e 

justificar — a desigualdade social. 
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Os fanzines da figura 2 apresentaram essa discussão, supracitada por 

Guacira Louro nesta obra em que aborda o tema gênero, sexualidade e educação 

numa perspectiva pós-estruturalista, ou seja, apresentadas pelos Estudos 

Feministas, que apesar de não serem pauta deste trabalho que está sendo 

apresentado, embasaram teoricamente os estudos para alcançar o objetivo final. E, 

é ainda dentro deste contexto, que a oficina fanzine foi proposta no Congresso MM. 

Figura 3: Fanzines elaborados durante a oficina 

 

 

 

 

 

Fonte:  Os/as autores/as (2018) 

 

Dentro dessa limitação imposta às mulheres na sociedade em seus diferentes 

campos, chamou a atenção o fato do uso da tesoura no momento da confecção dos 

fanzines, em que foi mantido nos kits de materiais apenas uma tesoura, e muitas 

das participantes aguardavam a colega terminar o recorte para somente em seguida, 

iniciar o seu. Quando comentado pelas duas proponentes da oficina que poderiam 

recortar ou rasgar as revistas sem o uso da tesoura, percebeu-se algo libertador 

acontecer, e algumas das participantes começaram a rasgar aquilo que lhes 
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interessava sem a preocupação em estar ―certo‖, o que remeteu a ditadura da 

beleza imposta na sociedade às mulheres. 

Um dos fanzines ilustrados na figura 3 trouxe a mensagem: ―Rumo à estação 

liberdade‖, fazendo referência às normas vigentes na sociedade no que tange a 

beleza feminina dentro de padrões (corpo magro, pele branca, cabelo liso, olhos 

claros, heterossexual, mulher bem-sucedida, mãe), e foram debatidos nos relatos de 

duas participantes que dividiram com as presentes os dramas vividos 

cotidianamente pelo simples fato de serem gordas e lésbicas. A chamada ditadura 

da beleza, midiatizada e também tida como norma, faz com que ―meninas sejam 

sensíveis, comportadas, gentis‖ e ―meninos viris, corajosos e expansivos‖ 

(CARVALHO, 2011). 

A oficina produziu ao todo oito fanzines, sendo quatro feitos nos grupos e 

mais três confeccionados individualmente, a partir de histórias de diferentes 

mulheres, que puderam apresentar de forma livre e descontraída as expectativas do 

evento e da própria vida de cada participante. Verificou-se que as mulheres 

presentes tanto na oficina quanto no evento reivindicavam seus direitos negados 

historicamente, mas que naquele evento, considerado território das mulheres 

estavam sendo reescritos. 

O oitavo fanzine foi elaborado por uma das integrantes de um grupo de 

maneira individual, no início da atividade a participante se isolou e fez um livreto 

intitulado ―Sapata‖ com uma imagem de duas mulheres uma de costas para a outra. 

Dentro do livreto apareciam questões como ―bem ou mal‖, ―culpa‖, ―devagar da 

certo‖, ―outro ângulo‖ e ―violência‖. Cada uma destas frases foram ilustradas com 

imagens que traziam a reflexão do momento que a participante se encontrada, que 

segundo ela, se apresentava em um dilema de se autoprojetar ao mundo, à sua 

família e aos seus amigos a sua escolha sexual. Demonstrou suas fraquezas e força 

para enfrentar uma sociedade que julga, critica e que se apresenta como violenta 

para os/as que são considerados/as diferentes. O livreto termina com frases 

recortadas de diferentes tamanhos, fontes e recortes ―vida e amor o paradoxo 

essencial‖, emocionando todas as participantes da oficina no momento da 

apresentação. 
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5. Considerações Finais 

A oficina fazine permitiu às participantes a reflexão sobre o papel da(s) 

mulher(es) na sociedade e da revolução histórica que vem causando, diante das 

reivindicações por seus direitos. Por meio dos relatos foi possível perceber a 

autonomia e as subjetividades de cada mulher ali presente, e, sobretudo o 

empoderamento com que falavam e apresentavam em seus fanzines. A intenção era 

justamente torná-las sujeitos de suas próprias histórias, resgatando suas biografias, 

de maneira independente, diferente e digna, sem a preocupação com o 

―certo/errado‖, a proposta era uma confecção livre. 

Após a apresentação de todos os fanzines foi debatido que o empoderamento 

da mulher deve ser diário, para além das portas da academia. Sua ação consiste em 

todos os campos sociais, políticos e econômicos de forma a garantir a saúde, 

segurança e bem-estar das mulheres, promovendo progressos na promoção da 

equidade de gênero entre mulheres e homens em todas as camadas da sociedade. 
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RESUMO: 
A maioria dos autores que se dedicam ao tema definem desenvolvimento como progresso, 
melhora, produtividade, modernização, entre outros. Até mesmo na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, o desenvolvimento ―é um direito humano inalienável em virtude do 
qual toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar‖ (RECH, 2010). 
Nessa perspectiva esse trabalho se propõem discutir a relação entre desenvolvimento 
humano, liberdade e direitos humanos no que tange às pessoas trans, com base na revisão 
de literatura e análise de políticas públicas e diretrizes nacionais e internacionais. Usando de 
uma pesquisa documental e descritiva realizada por meio de consulta e analise de políticas 
públicas e diretrizes nacionais e internacionais adotadas para garantia dos direitos humanos 
de pessoas trans. Para tal, usou-se os posicionamentos da ONU, da carta dos direitos 
humanos e dos Princípios de Yogyakarta como diretrizes internacionais e a consulta de 
dados nacionais usou-se de consulta do ministério da saúde, educação e justiça, além de 
dados fornecidos por ONGs e instituições Brasileiras que acompanham a realidade das 
pessoas trans (transgêneros, travestis e transexuais) no Brasil. Os resultados mostram que 
os parâmetros nacionais e internacionais, propõem meios de se corrigir essa desigualdade 
provocada pela discriminação e exclusão das pessoas trans, contudo ainda há muito a se 
caminhar, pois os números mostram que a realidade na qual essa população está exposta 
ainda é discrepante quando analisada. Por fim, com oportunidades sociais adequadas, os 
indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros. 
Palavras-chave: transgêneros; pessoas trans; identidade de gênero; liberdade; 
desenvolvimento humano; liberdade individual. 

 

1. Introdução 

 A maioria dos autores que se dedicam ao tema definem desenvolvimento 

como progresso, melhora, produtividade, modernização, entre outros. Até mesmo na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, o desenvolvimento ―é um direito 

humano inalienável em virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos estão 

habilitados a participar‖ (RECH, 2010). Nessa perspectiva de desenvolvimento, o 
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crescimento econômico vinha então como prioridade, principalmente na elevação de 

índices tais como PIB (Produto Interno Bruto), PNB (Produto Nacional Bruto), renda 

per capita e modernização. Isso resultou em uma busca desenfreada da 

industrialização em muitos países, com um sistema de produção em massa e o 

incentivo ao grande consumo. 

 Na mesma perspectiva, Esteva aponta que o desenvolvimento passou a 

constituir um simples crescimento da renda per capita nas áreas economicamente 

subdesenvolvidas. Para o autor, isso fez com que o termo ficasse empobrecido 

ainda mais nas mãos de seus primeiros defensores, que o reduziram a crescimento 

econômico. É enfático ao afirmar que o termo desenvolvimento é carregado de 

conotações e está destinado à extinção (ESTEVA, 2000). 

 Então, se o crescimento econômico somente, não garante o desenvolvimento 

e uma melhor distribuição de renda, a tendência é o agravamento na concentração 

de renda. Não se trata somente de negar a importância da tecnologia e do capital no 

processo de desenvolvimento, mas de redefinir a sua orientação e função. 

 Seguindo nessa perspectiva Amartya Sen, no seu livro Desenvolvimento 

como Liberdade (2000), demonstra que o desenvolvimento pode ser visto como um 

processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. O 

crescimento do PIB ou das rendas individuais pode ser muito importante como um 

meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas as 

liberdades dependem também de outros determinantes, como as disposições sociais 

e econômicas, tais como os serviços de educação e saúde, e os direitos civis, p.ex., 

a liberdade de participar de discussões e averiguações públicas. Ver o 

desenvolvimento como expansão de liberdades substantivas dirige a atenção para 

os fins que o tornam importante, em vez de restringi-la a alguns dos meios 

(industrialização, inovação tecnológica, educação, etc.) que desempenham um papel 

relevante no processo. 

 Nesse contexto de liberdade, entram as discussões sobre o direito a 

identidade de gênero pleiteadas pelas pessoas transgênero, que devido ao 

preconceito e a baixa escolaridade, grande parte dessas pessoas não consegue 

uma oportunidade no mercado de trabalho. E, mesmo as graduadas e aptas a 

exercerem uma profissão de alto desempenho, por vezes são recusadas por sua 



 
 

773 
 

identidade de gênero, o que não deixa outra opção: muitas acabam na prostituição. 

 Segundo dados da ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) 

mais de 90% de travestis e transexuais vivendo unicamente da prostituição. Isso é 

um aprisionamento social. Amartya Sen (2000) relata que às vezes a ausência de 

liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza econômica, que 

rouba das pessoas a liberdade de saciar as necessidades básicas.  

2. Objetivo 

 Discutir a relação entre desenvolvimento humano, liberdade e direitos 

humanos no que tange às pessoas trans, com base na revisão de literatura e análise 

de políticas públicas e diretrizes nacionais e internacionais. 

3. Metodologia 

 Trata-se de uma pesquisa documental e descritiva realizada por meio de 

consulta e analise de políticas públicas e diretrizes nacionais e internacionais 

adotadas para garantia dos direitos humanos de pessoas trans. Para tal, usou-se os 

posicionamentos da ONU (Organização das Nações Unidas), da carta dos direitos 

humanos e dos Princípios de Yogyakarta como diretrizes internacionais e a consulta 

de dados nacionais usou-se de consulta do ministério da saúde, educação e justiça, 

além de dados fornecidos por ONGs (Organizações Não-Governamentais) e 

instituições Brasileiras que acompanham a realidade das pessoas trans 

(transgêneros, travestis e transexuais) no Brasil. 

4. Resultados da Pesquisa 

4.1 Transgêneros e os Conceitos de Sexualidade 

 Para a discussão dessa temática é indispensável para um melhor 

entendimento, observar a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. 

Define-se a orientação sexual como a expressão individual da sexualidade, que 

mostra qual o objeto da atração sexual e afetiva do indivíduo. Já no tocante ao 

conceito de identidade do gênero, importa a identificação do indivíduo com o sexo, 

ou melhor, como a pessoa se sente ao nascer, homem ou mulher, independente do 

sexo biológico (DE MATTOS,2015). A transexualidade diz respeito à condição do 



 
 

774 
 

indivíduo que possui uma identidade de gênero diferente da designada no 

nascimento, o que faz surgir o desejo de viver e ser aceito como sendo do sexo 

oposto (DE MATTOS,2015). Desta forma, fica claro que em relação aos transexuais, 

o sofrimento causado pela inadequação do nome e do gênero no registro de 

nascimento e demais documentos da vida civil, toma grandes proporções. 

4.2 Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. 

4.2.1 Diretrizes Internacionais. 

 A Segunda Guerra Mundial foi o grande marco para a construção dos Direitos 

Humanos universais. O tratamento dado aos seres humanos no Regime do Terceiro 

Reich, especialmente aos judeus, homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência 

e demais minorias, com aparato normativo direcionada à desumanização de um 

grupo, fez com que, após a guerra, os Estados criassem uma verdadeira Liga para a 

Paz, a ONU (SAYEG e BALERA, 2011). O Tribunal de Nuremberg, ocorrido nos 

anos de 1945 e 1946, julgou os crimes ocorridos no período do nazismo e os 

considerou como crime contra a humanidade. Logo após o julgamento, no ano de 

1948, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo aprovada 

por 48 países, com 8 abstenções e nenhum voto contrário. Para Bobbio (1990), a 

declaração foi o modo pelo qual os valores passaram a ser humanamente, e, 

portanto, universalmente fundados (BOBBIO,1996).  

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, já como o seu próprio nome 

diz, coloca os Direitos Humanos em um patamar universal, ou seja, para ter os 

direitos elencados na Declaração, basta ser da raça humana. Daí, abstraímos o 

primeiro grande pilar da Declaração Universal dos Direitos Humanos: a 

universalidade. Ocorre que, de acordo com o movimento internacional dos direitos 

humanos, na medida em que tal movimento flexibiliza as noções de soberania 

nacional e jurisdição doméstica ao consagrar um parâmetro internacional mínimo 

relativo à proteção dos direitos humanos (PIOVESAN, 2011). 

 Todos os países seguinatários a ONU, e a declaração dos direitos humanos e 

seus relatórios devem primar para o respeito aos direitos humanos e liberdades 

fundamentais e a Declaração de Viena sobre os Direitos Humanos de 1993 veio 
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esclarecer tal debate entre relativismo local e universalismo. Isto porque, logo no 

§5º., estabeleceu que: 

Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis 
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional 
deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, 
em pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora particularidades 
nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim 
como diversos contextos históricos, culturais e religiosos, é dever dos 
Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, sejam quais forem seus sistemas políticos, 
econômicos e culturais (ONU-Viena-1993).  

 Porém apenas em junho de 2011, pela primeira vez na história, a ONU 

declarou que os Direitos LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e 

intersexuais) são Direitos Humanos. Tal declaração foi pontuada na Resolução do 

Conselho de Direitos Humanos da ONU, de n. L9, na Assembléia Geral. Desta 

Resolução resulta na seguinte interpretação: o país que não cuidar dos seus 

cidadãos LGBT, não estará respeitando os Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos e tantos outros documentos internacionais que passaremos a apontar a 

seguir, já que em tal documento, a ONU interpreta e alarga o conceito de Direitos 

Humanos (ONU,2011). Nessa perspectiva de cuidado e de proteção da população 

LGBTI, onde os transgêneros estão incluídos, se mostra necessário que para o 

desenvolvimento humano destes grupos minoritários seja pleno, e para isso é 

preciso que o estado garanta sua proteção e sua liberdade manifestação e 

existência. 

 Amartya Sen (2000) descreve que para o desenvolvimento requer que se 

removam as principais fontes de privação de liberdade: "Pobreza e tirania; Carência 

de oportunidades econômicas e destituição social sistemática; Negligência dos 

serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos". 

 

4.2.2 Diretrizes Nacionais. 

 A Constituição Federal Brasileira de 1988 protege de forma explicita e 

inequívoca o direito a igualdade, liberdade e o pluralismo irrestrito a todos os 

brasileiros e estrangeiros que aqui residirem, sendo portanto todo o ordenamento 

jurídico brasileiro norteado por esses e outros princípios que buscam sempre 
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aproximar as diferentes classes e grupos sociais mas mantendo suas 

especificidades inerentes, promovendo de forma salutar a diferença e a união 

(VIEGAS,2015). 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL. 

 Tais princípios são base dos direitos humanos, esses muito importantes na 

medida em que viabilizam uma convivência harmônica, pacífica e produtiva entre os 

indivíduos de uma coletividade. Tais direitos são essenciais à formação de um 

Estado Democrático, pois, o governo que nega tais direitos basilares dá causa a 

revoluções, guerras e revoltas, sendo o reconhecimento de tais direitos instrumentos 

indispensáveis à proteção da dignidade da pessoa humana (VIEGAS,2015).  

 No art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 consta, como o estado 

democrático de direito, que o mesmo deveria estar sempre pautado na dignidade da 

pessoa humana, um dos princípios fundamentais da República. Este é parâmetro 

orientador de aplicação e interpretação de todas as leis da constituição e das leis 

infralegais. É um valor constitucional que irradia luzes sobre todo o ordenamento, 

em todos os âmbitos (civil, penal, administrativo, eleitoral, trabalhista e etc), 

orientando todas as atividades estatais, inclusive dos três poderes, executivo, 

legislativo e judiciário, bem como de todas as atividades privadas, atuando como 

piso protetivo mínimo (BOTTEON, 2015). 

 Por essas e outros dispositivos podemos observar que sempre é necessário o 

respeito as pessoas LGBTI, onde inclui as pessoas transgêneros, e dar tratamento 

de forma integra e plena, sem qualquer diferença que prejudique ou menospreze 

esse grupo que já passa por muitas dificuldades (VIEGAS,2015). 

 O estado portanto tem o dever de dar causa e adotar políticas para que sejam 

aplicados esses direitos inerentes do homem, tais políticas são mais evidentes e 

muito mais importantes quando se tratam de grupos sociais que estão em maior 
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risco, como os trangêneros, políticas sociais para inclusão social e a desmistificação 

do assunto perante a sociedade é essencial, possibilitando assim a liberdade e o 

respeito a identidade de gênero (BOTTEON, 2015). 

 Amartya Sen (2000) nessa discussão vem mostrar que a liberdade é central 

para o processo de desenvolvimento por duas razões: ―A razão avaliatória: a 

avaliação do progresso tem de ser feita verificando-se, primordialmente, se houve 

aumento das liberdades das pessoas; A razão da eficácia: a realização do 

desenvolvimento depende inteiramente da livre condição de agente das pessoas‖. 

 Há relações mutuamente reforçadoras entre liberdades de tipos diferentes. É 

devido a essas inter-relações que a condição de agente livre e sustentável emerge 

como um motor fundamental do desenvolvimento.  

 

4.3 Transgêneros as Políticas Públicas. 

4.3.1 Educação 

 Segunda a literatura o ambiente escolar deve funcionar como um espaço de 

socialização que agregue e estimule a convivência com a pluralidade e com as 

diferenças de maneira saudável, no entanto, para aqueles que não estão dentro 

desta lógica binária do sexo, a própria sociedade faz uso de enquadrá-los em 

grupos, os que são considerados ―normais‖ e os que são considerados ‗anormais‘. 

Por mecanismos sociais, esta lógica acaba se repetindo nas diversas instituições, 

não podendo ser diferente do meio escolar, onde é percebido através das próprias 

trajetórias escolares das pessoas transgêneras, onde suas relações com as 

instituições educacionais são marcadas pelo preconceito, discriminação, violência 

física e psicológica, seguida da evasão escolar já que não suportam o peso da 

diferença (SANTOS e SANTOS, 2011). 

 Crianças e adolescentes travestis e transexuais se vêem sem alternativa, a 

não ser abandonar as escolas em razão do profundo desrespeito à sua identidade 

de gênero (não permissão de se vestirem de acordo com o gênero com o qual se 

identificam, uso do banheiro de acordo com este etc). É indescritível o sofrimento 

que travestis e transexuais experimentam quando lhes é imposto viver de acordo 

com um gênero incompatível com sua identidade de gênero, donde este desrespeito 



 
 

778 
 

acaba sendo o grande responsável por sua evasão escolar (SANTOS e SANTOS, 

2011). 

 Em suma, falar em coibir a discriminação em razão de orientação sexual e 

identidade de gênero implica única e exclusivamente proteger as crianças LGBT nas 

escolas, respeitando sua sexualidade ou o gênero com o qual se identificam, ao 

passo que falar em coibir a discriminação por gênero significa proteger as meninas 

(cisgêneras ou transexuais) dos efeitos do machismo. Significa unicamente proibir o 

bullying homofóbico e transfóbico, impor o respeito às identidades LGBT (sem "fazer 

apologia" nenhuma orientação sexual ou identidade de gênero, apenas ensinar 

crianças e adolescentes que colegas LGBT devem ser respeitados/as) e enfrentar o 

machismo nas escolas. Quem se opõe a isso não se pode dizer verdadeiramente 

comprometido(a) com os direitos humanos (BRASIL, 2002). 

4.3.2 Trabalho 

Quando é dito que o trabalho é atividade fundamental para o desenvolvimento 

do ser humano, compreendemos a importância do direito ao trabalho. Travestis e 

transexuais não têm esse direito garantido devido ao preconceito. Segundo dados 

da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), 90% das travestis e 

transexuais estão se prostituindo no Brasil. ―Ainda que elas queiram arranjar um 

emprego com rotina, horário de trabalho e carteira assinada, o preconceito fica 

evidente quando elas se candidatam a uma vaga‖ (LAPA, 2013). 

 Segundo Berenice Bento a inserção no mercado formal é baixíssima. Esta 

socióloga acredita que o Estado é o principal agressor das transexuais por causa da 

ausência de políticas públicas e da ação violenta da polícia. Segundo ela: ―se faltam 

diretrizes básicas para a proteção física das transexuais, pensar em inserção no 

mercado de trabalho é algo muito distante‖ (CID, 2008). 

 Embora seja necessário o Brasil avançar na questão LGBT, observamos no 

presente artigo conquistas de direitos e políticas públicas. O Brasil é país membro 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desde a década de 1950. Em 1965, 

o país ratificou a Convenção nº 111 da OIT11 sobre discriminação em matéria de 

emprego e profissão. Segundo esta Convenção, os países membros que são 
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signatários devem proteger as pessoas contra a discriminação no ambiente de 

trabalho. Nosso país também adota os Princípios de Yogyakarta e com isto deverá: 

a) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras 
medidas necessárias para eliminar e proibir a discriminação com 
base na orientação sexual e identidade de gênero no emprego 
público e privado, inclusive em relação à educação profissional, 
recrutamento, promoção, demissão, condições de emprego e 
remuneração; 

b) Eliminar qualquer discriminação por motivo de orientação sexual 
ou identidade de gênero para assegurar emprego e oportunidades de 
desenvolvimento iguais em todas as áreas do serviço público, 
incluindo todos os níveis de serviço governamental e de emprego em 
funções públicas, também incluindo o serviço na polícia e nas forças 
militares, fornecendo treinamento e programas de conscientização 
adequados para combater atitudes discriminatórias (2007, p.20). 

4.3.3 Saúde 

 No Brasil que elas iniciaram a utilização de silicone industrial (um produto 

desaconselhável para humanos), as travestis encontraram nesta substância uma 

forma de construir formas femininas mais rápido que os hormônios. Travestis e 

transexuais sempre estiveram na ponta de lança dos preconceitos e das 

discriminações existentes no Brasil com a população LGBT. Isso acontece porque 

as pessoas transgênero os tentam uma identidade de gênero diversa da imposta 

pelos padrões heteronormativos, em que homem é homem e mulher é mulher, 

sendo qualquer coisa que fuja dessa norma é encarada com estranhamento, se 

traduzindo em assassinato dessa população (BRASIL, 2015). 

 Ainda as pessoas transgênero são vistas pela medicina como seres 

portadores de patologia e de uma Classificação Internacional de Doenças (CID) que 

lhes identifica. Por isso, são sempre tratadas por códigos de doenças. A entrada 

dessa população no SUS também requer uma análise mais profunda de como se 

deu essa entrada e de como se dará a permanência. Pensar em políticas de 

inclusão desta pessoas dentro dos serviços de saúde é muito importante já que 

muitas sempre recorrem à automedicação, procurando o médico ou os serviços de 

Saúde apenas quando já não havia mais como se automedicar ou quando as 

enfermidades não tinham cura com a automedicação. O processo de automedicação 

acontecia porque elas já sabiam que seriam discriminadas nos serviços. Por esse 
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motivo, nem procuravam os serviços de Saúde para constatar a veracidade da 

informação (BRASIL, 2015).  

 O SUS nunca compreendeu esse fenômeno como caso de saúde pública, até 

o movimento organizado pautar essas lutas em parceria com outros movimentos e 

com alguns atores governamentais.  A partir dos debates que o SUS iniciou muito 

timidamente algumas ações com médicos endocrinologistas sobre a questão de 

hormônios e com clínicos gerais e cirurgiões plásticos para lidar com os agravos da 

aplicação de silicone líquido industrial. Entretanto, mesmo com o trânsito mais 

assíduo no SUS, a realidade dessa população ainda é cercada de muito 

estranhamento, seja para ela que precisam dos serviços, seja para os profissionais 

que, alheios a essas mudanças sociais, não compreendem as especificidades de 

alguns grupos populacionais (BRASIL, 2015).  

 O movimento organizado LGBT tem ajudado muito no debate das políticas 

públicas e na inclusão dessa temática na saúde sendo fundamental para o 

desenvolvimento destas políticas, onde realizaram até conferencias. A primeira 

conferência, em 2008, o Ministério da Saúde (MS) foi o que mais efetivou as 

propostas de políticas para a população LGBT. Foi também no MS, na Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), por meio do Departamento de Apoio à 

Gestão Participativa (DAGEP), que a efetivação das políticas públicas para 

populações mais vulneráveis, em especial a LGBT, teve a sua maior efetividade. A 

partir daí a Política Nacional de Saúde Integral LGBT foi desenvolvida; em especial, 

o Processo Transexualizador do SUS, que é uma reivindicação antiga da população 

transgênero brasileira (BRASIL, 2015). 

 Esta política vem possibilitando que as pessoas transgênero transitem mais 

tranquilamente nas dependências do SUS, para que tratem da sua saúde em 

espaços que outrora era impensável encontrar esses dois grupos populacionais: 

travestis e transexuais. E nada disso seria possível se não houvesse a união dos 

movimentos sociais com o ministério da saúde (BRASIL, 2015).  

 Por fim, recomenda-se que travestis e transexuais possam ter cada vez mais 

a ampliação da sua permanência nos serviços de saúde, e que possam continuar 

contribuindo com diretrizes específicas para a criação de novas políticas e que os 

gestores e demais servidores da saúde sejam sensibilizados para que essas 
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populações sejam atendidas com humanidade e tenham suas identidades de gênero 

respeitadas e mais para frente possa desfrutar de igualdade de direitos em todos os 

Ministérios (BRASIL, 2015). 

4.3.4 Direitos Humanos 

 Quando pensamos no direito já nos vem à cabeça a retificação dos 

documentos, essa alteração é impedida pelo sistema jurídico brasileiro, que 

conserva o princípio da imutabilidade do nome, não aprovando a pretensão do 

transexual à mudança do prenome, como explica a Desembargadora Maria Berenice 

Dias (BRASIL, 2015): 

A Lei dos Registros Públicos diz que o prenome só pode ser alterado 
quando expuser ao ridículo o seu portado, sendo admitida à 
alteração somente a pedido do interessado, contanto que não 
prejudique o sobrenome da família. Outra objeção que impede a 
mudança do nome decorre da vedação do art. 1.604 do Código Civil: 
―Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro 
de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro‖. 
Esse é o fundamento que leva a Justiça, muito frequentemente, a 
indeferir o pedido de retificação. 

 A liberdade de existência a identidade em si, consiste em uma das maiores 

angústias da pessoa transgênero, primeiramente seu sexo psíquico não coincidindo 

com seu sexo biológico, e mesmo depois de se submeter a terapia hormonal e até 

ao procedimento cirúrgico, ainda sofre com as dificuldades de alteração do nome e 

gênero, sendo-lhe imposto, conviver com o nome antigo que não mais cabe, em 

relação à nova designação de gênero. Isso se apresenta como mais um obstáculo à 

efetivação da verdadeira dignidade humana, como afirma Tereza Vieira (DE 

MATTOS,2015): ―O direito à busca do equilíbrio corpo-mente do transexual, ou seja, 

à adequação de sexo e prenome, ancora-se no direito ao próprio corpo, no direito à 

saúde (art. 196 da Constituição Federal), principalmente, no direito à identidade 

sexual, a qual integra um poderoso aspecto da identidade pessoal. Trata-se, 

destarte, de um direito da personalidade‖. 

 Os países signatários da Convenção Européia dos Direitos do Homem, têm 

acolhido o pedido de adequação de sexo das pessoas transgênero, desde que 

esgotadas as vias internas de recursos. Os Juízes da Corte Européia têm entendido 

que o não acolhimento do pedido é uma transgressão ao art. 80 da Convenção (DE 
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MATTOS,2015). "Toda pessoa tem direito ao respeito à vida privada e familiar de 

seu domicílio e da sua correspondência‖. 

 Recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu ser possível a 

alteração de nome e gênero no assento de registro civil mesmo sem a realização de 

procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. A decisão ocorreu no julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, encerrado na sessão plenária 

realizada no dia 1 de março de 2018. A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da 

República (PGR) a fim de que fosse dada interpretação conforme a Constituição 

Federal ao artigo 58 da Lei 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, no 

sentido de ser possível a alteração de prenome e gênero no registro civil mediante 

averbação no registro original, independentemente de cirurgia de transgenitalização 

(BRASIL, 2018).  

 A presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, considerou que o 

julgamento ―marca mais um passo na caminhada pela efetivação material do 

princípio da igualdade, no sentido da não discriminação e do não preconceito‖. Ela 

baseou seu voto no direito à honra, à imagem, à vida privada, nos princípios 

constitucionais da igualdade material, da liberdade, da dignidade e no direito de ser 

diferente, entre outros. ―Cada ser humano é único, mas os padrões se impõem‖, 

afirmou. ―O Estado há que registrar o que a pessoa é, e não o que acha que cada 

um de nós deveria ser, segundo a sua conveniência‖ (BRASIL,2018). 

  

5. Considerações Finais 

 Segundo Amartya Sen (2000) a ligação entre liberdade individual e realização 

do desenvolvimento social vai muito além da relação constitutiva. O que as pessoas 

conseguem positivamente realizar é influenciado por oportunidades econômicas, 

liberdades políticas, poderes sociais e por condições habilitadoras como saúde, 

educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas. As disposições 

institucionais que proporcionam essas oportunidades são ainda influenciadas pelo 

exercício das liberdades das pessoas, mediante a liberdade de participar da escolha 

social e da tomada de decisões públicas que impelem o progresso dessas 

oportunidades. 
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Cinco tipos distintos de liberdade, vistos de uma perspectiva ―instrumental‖, 

são investigados particularmente nos estudos empíricos de Amartya Sen: 

―Liberdades políticas; Facilidades econômicas; Oportunidades sociais; Garantias de 

transparência e Segurança protetora‖.  

 Cada um desses tipos distintos de direitos e oportunidades ajuda a promover 

a capacidade geral de uma pessoa, além de atuar complementando-se mutuamente. 

Fica evidente que as políticas públicas visando ao aumento das capacidades 

humanas e das liberdades substantivas em geral podem funcionar por meio da 

promoção dessas liberdades distintas, mas inter-relacionadas. No contexto do 

―desenvolvimento como liberdade‖, as liberdades instrumentais ligam-se umas às 

outras e contribuem com o aumento da liberdade humana em geral. 

 Ainda estamos longe de ter uma saúde ou um atendimento com qualidade 

integral, universal e equânime, mas vale ressaltar a importância de políticas 

específicas, pois foi a partir delas que se trabalhou com a chamada inclusão de 

outros grupos já historicamente discriminados e excluídos. E não podemos esquecer 

que ainda as pessoas trans são as mais distanciadas dos serviços de saúde, e isso 

ocorre especialmente por falta de mecanismos específicos que venham a facilitar o 

acesso dessa população aos serviços.  Acompanhando os movimentos de 

liberalização sexual, e buscando o princípio liberdade, de desenvolvimento e da 

dignidade da pessoa humana, entendemos ser necessária uma desburocratização 

das instâncias que inviabilizam, ou atrasam, as mudanças dos registros civis dos 

transexuais a fim de provocarem o desenvolvimento. No campo das leis a 

jurisprudência tem tomado decisões favoráveis as pessoas trans indo de encontro 

ao reconhecimento dos direitos dos mesmos.  

 Ao concluir este artigo, apreendi o quão importante é se posicionar frente às 

questões sociais no Brasil. As pessoas assim como as empresas têm o dever de 

promover o bem social. E em se tratando de diversidade de orientação sexual e de 

gênero, é um dever se engajar na promoção de direitos ao segmento LGBT. O 

direito ao trabalho pode ser promovido pela sensibilização sobre o drama que é 

buscar emprego e não ser selecionado devido à orientação sexual e identidade de 

gênero. É um drama vivido por muitas pessoas e isto precisa ser revertido em 
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responsabilidade social nas empresas, do estado e da sociedade possibilitando um 

desenvolvimento com liberdade e respeitando as identidades dos seres humanos. 

 Essa concepção de economia, de saúde, segurança e do processo de 

desenvolvimento centrada na liberdade é em grande medida uma visão orientada 

para o agente. Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem 

efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros. Não precisam ser 

vistos sobretudo como beneficiários passivos de engenhosos programas de 

desenvolvimento. Se mostrando uma sólida base racional para reconhecermos o 

papel positivo da condição de agente livre e sustentável. 

Por fim, concluo que os países e estados, que as empresas que se engajarem nesse 

assunto estarão colaborando para um futuro melhor no mundo e no Brasil. Onde há 

espaço para o diferente, há a troca produtiva entre as pessoas e onde o trabalho, 

saúde, a segurança, é um direito garantido a todos os cidadãos, independentemente 

de suas condições biológicas, psicológicas ou socioculturais.  

6. REFERÊNCIAS 

BRASIL. Decreto 4.229 De 13 de Maio de 2002. Dispõe Sobre O Programa Nacional 
de Direitos Humanos – PNDH. Instituído Pelo Decreto 1.904 De 13 De Maio de 1996 
E da Outra Providencias. D.O.U 14 de Maio De 2002. 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. 
Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Transexualidade e Travestilidade na 
saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, 
Departamento de Apoio à Gestão Participativa. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2015.  
 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1996. 
 
BOTTEON, Viviane Jéssica. Proteção Jurídica de Identidade Sexual do Transexual, 
2015. Disponível em <www.ambito-jurídico.com.br>. Data de acesso: 25 de julho de 
2017.  
 
CID, Thiago. Pesquisa com transexuais mostra preconceito contra mulheres no 
trabalho. In: Revista Época. 2008.  
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI15117-15279,00-
PESQUISA+COM+TRANSEXUAIS+MOSTRA+PRECONCEITO+CONTRA+MULHE
RES+NO+TRABALHO.html acessado: 25 de julho de 2017. 
Declaração dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais e Declaração e 
Programa de Ação de Viena (1993)  

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI15117-15279,00-PESQUISA+COM+TRANSEXUAIS+MOSTRA+PRECONCEITO+CONTRA+MULHERES+NO+TRABALHO.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI15117-15279,00-PESQUISA+COM+TRANSEXUAIS+MOSTRA+PRECONCEITO+CONTRA+MULHERES+NO+TRABALHO.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI15117-15279,00-PESQUISA+COM+TRANSEXUAIS+MOSTRA+PRECONCEITO+CONTRA+MULHERES+NO+TRABALHO.html


 
 

785 
 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm 
acesso: 25 de julho de 2017. 
 
DE MATTOS, Isabella T. O Direito à Identidade do Transexual: O sofrimento dos 
transexuais causado pela inadequação do nome e do gênero no registro de 
nascimento e demais documentos da vida civil ganha grandes proporções. 
Disponível em <www.migalhas.com.br>. Data de acesso: 14 de outrubro de 2015. 
 
ESTEVA, G. Desenvolvimento. In: SACHS, Wolfgang (Ed.). Dicionário do 
Desenvolvimento. Guia para o conhecimento como poder. Petrópolis: Vozes, 2000. 
p. 59-83. 
 
LAPA, Nádia. O preconceito contra transexuais no mercado de trabalho. In: Carta 
Capital. 2013. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-
que/o-preconceitocontra-transexuais-no-mercado-de-trabalho-2970.html.  
 
PIOVESAN, FLAVIA. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional São 
Paulo: Saraiva,2011, p.215. 
 
PERES, Wiliam Siqueira. Travestis: Corpo, cuidado de si e cidadania. In: Anais on-
line do Seminário Internacional Fazendo Gênero 8-Corpo, Violência e Poder. 
Florianópolis, de 25 a 28 de agosto de 2008. 
 
PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA. Princípios sobre a aplicação da legislação 
internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de 
gênero. Tradução de Jones de Freitas. 2007. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios_de_yogyakarta.pdf acessado: 25 
de julho de 2017. 
 
RECH, Edemilso Pedro. Desenvolvimento e Território: uma análise da política 
pública do ministério do desenvolvimento agrário no território centro-sul do Paraná, 
2010.  
 
SAYEG, Ricardo e BALERA, Wagner. O Capitalismo Humanista. Petrópolis: KBR 
Editora Digital Ltda, 2011. 
 
Sen, A. K. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000. 
 
SANTOS A.S E SANTOS R.M.S, travestis e as dificuldades no cotidiano escolar, 
Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades, Direito, Relações Etnorraciais, 
Educação, Trabalho, Reprodução, Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura, 
2011. 
 
VIEGAS, Cláudia de A. R.; RABELO, Cesar L. De A.; POLI, Leonardo M. Os Direitos 
Humanos e de Personalidade Transexual: Prenome, Gênero e a Autodeterminação, 
2015. Disponível em <www.ambito-jurídico.com.br>. Data de acesso: 25 de julho de 
2017. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm
http://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-que/o-preconceitocontra-transexuais-no-mercado-de-trabalho-2970.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-que/o-preconceitocontra-transexuais-no-mercado-de-trabalho-2970.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios_de_yogyakarta.pdf


 
 

786 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOÇÃO DE SAÚDE: UMA EXPERIÊNCIA NO TEATRO 

CIENTÍFICO 

DO PAPEL PARA REALIDADE, DA REALIDADE PARA O LÚDICO 

  

Tainara Cristina Baságlia Goes, UFPR Setor Litoral tainaracristib@gmail.com   

Emerson Joucoski UFPR Setor Litoral  joucoski@gmail.com   

Rodrigo Arantes Reis UFPR Setor Litoral reisra@gmail.com 

 
Resumo 
Este relato de experiência tem como objetivo fomentar a relevância do teatro científico na 
área da saúde coletiva, por meio da promoção de saúde na educação básica. O projeto 
valoriza a arte e fomenta a educação alimentar tratando de assuntos importantes na saúde 
como doenças causadas pela má alimentação da população. O espetáculo descrito traz 
conceitos básicos de saúde, teatro e educação que podem ser aprofundados e discutidos 
através da divulgação científica e a promoção da saúde. 
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Abstract 
This experience report aims to foster the relevance of scientific theater in the area of 
collective health, through the promotion of health in basic education. The project values art 
and fosters food education by addressing important health issues such as diseases caused 
by the poor nutrition of the population. The show described brings basic concepts of health, 
theater and education that can be deepened and discussed through scientific dissemination 
and health promotion. 
 

1.Introdução 

  

 Descreve-se a importância do teatro enquanto agente transformador e 

viabilizador de processos educacionais alternativos. Dada a sua potencialidade 

enquanto instrumento que abrange linguagens e culturas diversas, temos utilizado o 

teatro e suas concepções e técnicas em projetos inseridos na comunidade escolar 

através de processos reflexivos que focam a importância da alimentação saudável e 

da ciência com relação a segurança alimentar e nutricional.  

 Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, 

em parceria com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população 

brasileira apresenta preferência por alimentos gordurosos, que são conhecidamente 

prejudiciais à saúde, e pouco se preocupa com a questão nutricional na hora da 

escolha dos alimentos (BRASIL, s/d). A partir disto, entende-se que esta é uma 

realidade que pode ser transformada através de ações junto à comunidade escolar. 

Em relação a despreocupação nutricional da maioria dos brasileiros para a escolha 

dos alimentos a realidade do Litoral do Paraná não difere, mas algumas 

particularidades dos locais tornam a questão ainda mais preocupante: a região 

vivencia cotidianamente problemáticas socioeconômicas, socioambientais, 

sociogeográficas e socioculturais que comprometem escolhas, principalmente em 

relação aos hábitos e as relações sociais (LOPES, 2014). 

 O Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral (LabMóvel) é um 

programa de extensão em divulgação científica que trabalha em parceria com o 

Núcleo Regional de Educação (NRE) e que tem levado a estudantes e professores 

da rede pública do ensino básico e superior peças de teatro científico. O LabMóvel, 

concebido a partir de um diagnóstico sobre a realidade do ensino das Ciências no 

litoral do Paraná (LabMóvel Diagnóstico, 2009) percebeu que, dada a realidade 
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local, os processos deveriam caminhar pela sensibilização e pela educação 

científica, ambiental e na área da saúde com o objetivo de conscientizar a população 

local para preservar e promover a saúde no ambiente natural da região inserida em 

um local de grande pressão antrópica e desenvolvimentista. O LabMóvel mostra-se 

comprometido com a política educacional para a formação permanente da cidadania 

e o aumento da qualificação científico-tecnológica da sociedade, buscando conciliar 

a aquisição do saber local acumulado com a construção do saber pelo estudante. O 

que se deseja garantir não é a formação de ―pequenos cientistas‖, mas a vivência 

para a aquisição do conhecimento, ao menos em nome de um referencial cultural a 

que tem direito o ser humano em seu espaço histórico. Nesse sentido, atividades 

como o teatro científico tornam-se significativas no contexto educacional e o ensino 

de ciências e promoção de saúde no litoral do Paraná. 

 O Teatro Científico e Ensino de Ciências no litoral do Paraná, tem como 

objetivo proporcionar um espaço de ciência diferenciado no qual a Ciência vinculada 

à Arte pode contribuir para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 

dinâmico e interativo. O teatro científico proporciona aos estudantes e professores 

da educação básica do litoral do Paraná um espaço dinâmico de ensino e com 

recursos que as escolas, em sua maioria, não possuem. O projeto de Teatro 

científico iniciou com seu primeiro espetáculo ―Blackout‖ realizado no ano de 2015 

com o objetivo de desenvolver o teatro científico de maneira contínua junto às 

escolas públicas no litoral do Paraná. Blackout é um espetáculo de teatro do gênero 

comédia cujo tema objetiva auxiliar no processo de aprendizagem de alguns 

conceitos relativos ao ensino de física, o roteiro tem como tema central o conceito de 

luz e a percepção das cores pelo olho humano.  

 No ano de 2016 o projeto LabMóvel buscou utilizar o teatro científico na 

temática sobre saúde alimentar ligado a temas científicos.  O tema foi ao encontro 

da temática da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento anual 

promovido, desde 2004, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI). 

Nosso tema permeou a promoção da saúde alimentar através do incentivo a 

construção de novos hábitos alimentares para a prevenção de doenças.  

 A intenção deste relato é demonstrar que vivências artísticas e culturais 

podem trabalhar questões científicas e temáticas mais densas como, por exemplo, a 
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promoção de saúde, de modo divertido e lúdico, o que contribui muito para a melhor 

apropriação de uma temática, principalmente para o público adolescente. Montar 

peças sobre hábitos alimentares foi uma experiência que apontou o Teatro Científico 

como potente ferramenta transformadora do processo de ensino-aprendizagem, pois 

intervém diretamente na mobilização do interesse e desperta novos tipos de 

relações entre a pessoa e a temática. 

 O teatro científico tem sido utilizado pela UFPR Litoral para trabalhar o 

conhecimento científico nas escolas do litoral paranaense a partir de diferentes 

linguagens e proporcionando espaços lúdicos e interativos para o ensino de 

ciências. 

  

2.Condicionantes para montar uma Peça de Teatro  

   Na montagem do espetáculo a escolha dos atores, das falas, do cenário e dos 

ensaios é indispensável o uso de métodos e técnicas teatrais. Sua construção 

demanda uma construção coletiva. Montar um espetáculo é um exercício de 

criatividade para obter um arranjo cênico que se exige esforços em conjunto, por 

exemplo, como a divisão de fases, as marcações, os agrupamentos dos 

movimentos em cena, o ritmo e as ações físicas. Para a criação de um arranjo 

cênico é necessário um conjunto de técnicas como a direção, criação, e a 

interpretação da montagem, onde os responsáveis pelo processo 

(direção/produção) necessitam se esforçar para imaginá-la pronta, que seria criar 

um ambiente em que ela se desenvolva, com uma boa iluminação da cena, um 

mobiliário fidedigno ao contexto da peça junto com as vestimentas e os adereços. 

Além do mais, um diretor precisa mentalmente ver a entradas e saídas de cena, o 

ritmo, das falas e da representação, os personagens que estão presentes e suas 

atitudes quando calados, e, sobretudo, incluir outras vivências trazidas pelos 

envolvidos no processo da criação. Ou seja, a encenação é o conjunto de fatores 

pelos quais uma peça escrita se transforma em uma peça interpretada.  

  Os métodos usados para a construção deste trabalho foram muito 

importantes para o resultado final, porém as técnicas teatrais estão longe de ser 

sagradas. Os estilos em teatro mudam radicalmente com o passar dos anos, pois as 

técnicas do teatro são técnicas de comunicação. A existência da comunicação é 
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muito mais importante do que o método usado. Os métodos se alteram para 

entender as necessidades dos envolvidos do tempo e espaço. Por isso é necessário 

que os envolvidos em uma montagem artística nunca parem de estudar, seja na 

prática ou na teoria pois uma completa a outra.  

   Para Stanislavsk, o ator tem obrigação de viver interiormente o papel e 

depois dar à sua experiência uma encarnação exterior: 

  

Não pode haver arte verdadeira sem vida. Ela começa onde o 
sentimento assume os seus direitos. E a atuação mecânica começa 
onde a arte criadora acaba. Na atuação mecânica não há lugar para 
um processo vivo, e quando este ocorre, é só por acaso. (2008, p. 44 
e 45)  

  

  O ator necessita imaginar seu corpo como instrumento de trabalho, nele é 

usado o seu rosto, sua mímica, sua voz e seus gestos, acompanhado de uma 

mistura de sentimentos e sensações já vividas e não vividas representadas em 

forma de um personagem. 

  As técnicas teatrais foram estudadas e desenvolvidas no decorrer do trabalho 

para facilitar e teorizar tudo que estava sendo estudado na prática. Existem estudos 

e teorias que facilitam o processo de criatividade de uma peça ou uma criação de 

personagem.  

  Iniciamos nosso trabalho pelas técnicas da voz, no trabalho de voz o ator 

segundo Roubine: 

[…] precisa enfrentar o seguinte paradoxo: ―na representação 
mimética, uma recitação rigorosamente calculada constitui ao mesmo 
tempo um objetivo a ser atingido e uma impossibilidade estética. Pois 
a voz precisa traduzir espontaneamente reações espontâneas, e é só 
assim que o personagem ganha existência‖ [...]. (1987, p.37)  

  

  Conforme essa ideia foi trabalhada com os atores exercícios de dicção96 e 

articulação das palavras97, pois era necessário estar muito bem implementadas, 

                                                           
96

 
   Arte ou modo de dizer no que se refere à estrutura e às escolhas das palavras certas e que 
objetivam uma comunicação eficiente - estilo. É o modo (individual) de falar, de pronunciar as 
palavras, observar as vírgulas, exclamações, etc.  
97
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permitindo o que os atores conseguissem passar veracidade no que estava sendo 

dito ao público.  

  Assim, podendo trabalhar também as modulações vocais98 porque é através 

dessas que conseguimos trazer emoção na voz. Stanislavski (2008) acredita que 

esses são modos fundamentais de se apresentar uma personagem. Por exemplo: 

usar tons exageradamente agudos ou graves nos momentos críticos do papel, 

executando-os com um tremolo especificamente teatral ou com especiais adornos 

declaratórios. Acompanhado dessas e outras técnicas estudadas foi que pensamos 

no processo de aprendizagem para a construção do espetáculo e seus 

personagens. Já nos processos de movimentação com o corpo, de gestos e ações, 

da movimentação plástica, existem métodos de desenvolver todos os sentimentos e 

paixões humanas, exemplos: mostrar os dentes, revirar o branco dos olhos quando 

se sente ciúmes, esconder os olhos e o rosto entre as mãos em vez de chorar, em 

momento de raiva arrancar os cabelos. Gestos que dependem do total domínio do 

corpo do ator, ou seja, é preciso assegurar a autenticidade expressiva dos seus 

gestos. 

  Portanto o ator tem que garantir uma adequação ou um equilíbrio entre sua 

fala (texto), seus gestos e seus movimentos corporais trazendo verdade e vida para 

a personagem que interpreta em um espetáculo (ROUBINE,1987). 

  

3.Do Papel para Realidade, da Realidade para o Lúdico  

  Quando se trata de montar uma peça de teatro científico é importante pensar 

no tema que seguiu a temática científica da 13º Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia, evento anual promovido, desde 2004, pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), da qual desde 2009 o Programa Laboratório  

Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral é representante regional, no ano de 

2016 abordou o seguinte tema "Ciência alimentando o Brasil".   

                                                                                                                                                                                     
   Articulação é uma técnica de expressão, é a movimentação muito bem definida nos lábios 
pois a mensagem precisa ser bem compreendida pelo receptor para isso é preciso pronunciar bem 
cada palavra ou frase.  
98

 
   É um processo usado para modificar a tonalidade da voz quando está transmitindo uma 
mensagem.  
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 Após a definição do tema, a equipe LabMovel, através de várias reuniões, a 

equipe discutiu a abordagem científica que foi realizada na peça, as possibilidades 

teóricas e artísticas que fizeram parte do espetáculo visando um olhar mais técnico 

na promoção de saúde pensando nos fatores determinantes e condicionantes da 

saúde e dispondo sobre as condições para a promoção alimentar do indivíduo como 

um todo. 

 Partindo daí o início da escrita do texto com os seguintes subtemas 

abordados:  

- Maus hábitos alimentares  

- Má distribuição de alimentos na população  

- Obesidade  

- Doenças (diabetes, hipertensão, Cardiovasculares)  

- Consumo de carne  sua produção  

- Agrotóxicos e transgênicos  

- Publicidade Infantil na Alimentação  

  Temas apresentados com o propósito a melhoria das condições de 

alimentação, nutrição e saúde da população, mediante sempre a promoção das 

práticas alimentares de saúde. 

  O desenvolvimento do roteiro da peça reuniu professores e alunos do projeto 

para discutir a abordagem de promoção de saúde e científica, a partir disso iniciou-

se a escrita do texto. Isso se deu no início do mês de agosto de 2016. Dada a 

finalização e a revisão (segunda quinzena de agosto) do texto demos início aos 

ensaios entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2016 com a equipe de 

alunos da UFPR Litoral que são bolsistas e voluntários do projeto LabMóvel sendo 

sua maioria professores de Licenciatura em Artes e Ciências. 

  Foi pensado um conjunto de técnicas para a criação, direção, montagem e 

interpretação de espetáculos. O profissional usa os movimentos corporais e a voz 

para representar personagens e transmitir ao público histórias, ideias e sentimentos. 

A produção de cenários e figurinos deu-se início de setembro de 2016. A equipe 

criou e produziu o cenário e figurinos a partir de materiais acessíveis e viáveis 

dentro da estrutura no projeto, com baixo custo e de fácil execução pela equipe. 

Criando a partir de uma estrutura simples visando semelhança com o tema  lúdico 
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para que crianças e adolescente se sintam atraídos pelo espetáculo, que tal aborda 

temas tão densos citados acima. Foi pensado um conjunto de técnicas para a 

criação, direção, montagem e interpretação da peça, pensando em pequenos 

detalhes como: os movimentos corporais e a voz para representar personagens e 

transmitir ao público de uma forma real e ao mesmo tempo lúdica.  

   Vale ressaltar, que a maioria dos estudantes nunca tiveram contato com 

teatro, criando-se assim um aprendizado mais completo da criação e de 

desenvolvimento de um espetáculo de teatro. Proporcionando aos estudantes 

envolvidos uma vivência de trabalho educacional junto à comunidade, bem como na 

construção de promoção saúde.   

   A criação e produção se dará entre os meses de agosto, setembro e outubro 

com média de três a quatro ensaios semanais com a carga horária de três à quatro 

horas por ensaio. Os ensaios aconteciam na UFPR Setor Litoral, na maioria das 

vezes em salas de aula do setor, com alguns ensaios no auditório do mesmo.  

     Os ensaios eram organizados com:  

-Exercícios de Concentração 

-Alongamento,  Exercícios  de  Postura 

-Preparação de Elenco  

-Exercícios de respiração  

-Preparação de Ator  

-Construção de Personagem  

-Estudo do texto (decorar texto)  

  Os ensaios aconteciam na UFPR Setor Litoral, na maioria das vezes em salas 

de aula do setor, com alguns ensaios no auditório do mesmo.  

Após todas essas atividades dávamos início a passagem da peça.  

  Na segunda quinzena do mês de outubro de 2016 é feita a primeira 

apresentação da peça (ensaio geral aberto), apenas para convidados, ideia dada 

para o elenco que em sua maioria era iniciante se desenvolvesse com mais 

qualidade para a estreia da peça que aconteceu na segunda semana mês de 

novembro de 2016.  

  Trazendo um pouco da visão das outras pessoas, que participaram do 

processo de criação do espetáculo temos foram entrevistados três membros do 
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elenco, com falas sobre o que cada um pode aprender e vivenciar com esta 

atividade.  

  Segundo entrevistado número 1: ―foi muito agradável, tive a honra de receber 

uma das personagens mais complicadas e significativas com que já trabalhei, poder 

dar vida a ela (personagem) foi maravilhoso! Durante as primeiras leituras eu sabia 

que seria um bom trabalho, porém, não fazia ideia de como seria o processo, cada 

dia era um aprendizado novo. Minha personagem vai mudando com o passar da 

história, ela oscila entre uma quase-adulta advogada e uma criança mimada, ela 

aprende muito durante o espetáculo, assim como eu, aprendi muito durante todo de 

montagem e construção do processo. Trabalhar com um grupo grande, criar uma 

personagem tão maravilhosa, foi trabalhoso, mas uma das melhores coisas que já 

fiz na vida. Um aprendizado e a satisfação eu vou levar para qualquer lugar. ‖  

   Para o entrevistado 2 ―o processo foi muito bem elaborado‖ com fases 

essenciais. Primeiro, as conversas para fazer com que cada um se familiarizassem 

com o projeto. Em seguida, as práticas teatrais, que auxiliaram na desenvoltura dos 

integrantes, algo de muita importância já que a timidez é algo presente na vida de 

muitas pessoas. Consequentemente, os ensaios vieram, leituras das falas, 

marcação das posições, um aprofundamento intenso e muito importante‖. 

  A maioria do elenco era composto por estudantes de licenciatura e o 

resultado foi muito positivo para os futuros professores, para o entrevistado 3    ―O 

processo foi bem interessante, pois eu pude perceber diversas formas de como 

ensinar com a ajuda do teatro, levando algo diferente para os alunos tornando o 

ensino de ciências mais interessante fora a incrível experiência que passei, eu 

nunca tinha parado pra pensar como era o processo de montagem de uma peça, 

mas eu não imaginava que fosse algo tão intenso, que exigia tanto de todos que 

estão participando, que cada pessoa é uma peça extremamente importante para 

que tudo saia com perfeição. 

  Foram três meses de muita dedicação com cerca doze pessoas na equipe 

divididas por atores, direção, produção e equipe técnica, um trabalho que resultou  

no espetáculo ―O Dia Em Que O Brócolis Salvou a Terra‖. 
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4.O Dia em que o Brócolis Salvou a Terra 

  O Dia Em Que O Brócolis Salvou a Terra escrita por Luis Gustavo Gonçalves 

de Souza, foi pensada em forma no gênero de comédia. É uma história que se  

passou na cozinha da casa da pequena Juliana (Ju). Uma criança muito mimada e 

birrenta que odeia comer qualquer alimento saudável, seus pais, sempre muito 

preocupados por alimentação que sempre preferia doces e produtos 

industrializados, procuram incentivar a pequena Ju a comer mais vegetais e 

alimentos mais saudáveis. Em uma de suas refeições Juliana foge para e comer os 

doces escondidos fora de seu alcance. Por conta de um momento de fúria de com o 

seu pai ela recebe uma visita inesperada do ―Senhor Vegetalien‖ mal sabia Juliana 

que por conta desses pequenos maus hábitos alimentares o destino do planeta 

Terra corre grande perigo. Em um clima de muita diversão e assuntos importantes 

sobre a má alimentação da população, Juliana recebe a visita de vários convidados 

desejados e indesejados em sua cozinha, tudo acontece através de um julgamento 

que pode ou não salvar a terra onde uma Vaca a Senhora Mumu é a juíza, Juliana é 

uma das advogadas de defesa e o Senhor Vegetalien e o outro advogado de 

acusação. 

  E no meio dessa grande confusão em que Juliana se meteu devido sua 

―rebeldia‖ alimentar ela percebe que realmente os hábitos alimentares do seres 

humanos precisam mudar e começa a incentivar as pessoas a mudarem suas 

atitudes com o planeta. 

  O Dia Em Que o Brócolis Salvou a Terra é um espetáculo para toda família, 

tratando de questões muito importantes sobre o que os seres humanos estão 

fazendo com o planeta, que tipo de alimentos eles estão comendo, como esse 

alimento é produzido e principalmente incentiva as pessoas a terem melhores 

hábitos alimentares.  

  

5.Resultados 

  O espetáculo foi apresentado entre os meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2016. Durante este período ocorreram várias apresentações nos 

municípios do litoral do Paraná: Matinhos com três apresentações, Paranaguá com 

uma apresentação, Antonina duas apresentações, Guaraqueçaba duas 
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apresentações e Morretes também com duas apresentações. Num total de 10 

apresentações em três meses com 2.500 espectadores com o público composto por 

estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas da região, 

professores de educação básica e graduandos dos cursos de licenciatura da UFPR. 

 Em março de 2017 refez-se uma apresentação no Setor Litoral da UFPR, em um 

dia da Semana do Calouro, no Auditório Juliano Fumaneri Weiss, e contou com 

público de aproximadamente 350 pessoas, composto por alunos da Universidade, 

estudantes oriundos da rede pública de Matinhos e pessoas da comunidade. 

 

6.Considerações Finais 

   O Dia Em Que o Brócolis Salvou a Terra apresentou, assuntos que tratavam 

sobre a alimentação da população, os maus hábitos alimentares a forma como as 

pessoas escolhem seus alimentos, tratou de assuntos importantes para a saúde 

como a obesidade, diabetes, hipertensão, falou um pouco sobre  consumo de carne 

exagerado e a forma de  sua produção, agrotóxicos e transgênicos fatores que 

afetam diretamente o meio ambiente, criticou o mercado publicidade Infantil na 

alimentação. Trazendo de uma forma lúdica e com didática para que o público 

tivesse um boa aceitação e entendesse qual era a proposta da obra.  

      Dois adolescente que assistiram a peça foram entrevistadas para relatar suas 

opiniões e se algo mudou em seus hábitos alimentares sobre a peça. O primeiro 

adolescente de 17 anos disse: ― ao meu ver a peça tratava da alimentação, os 

malefícios de uma má alimentação, e também sobre os benefícios de uma boa 

alimentação na nossa saúde, ajudando a curar e combater doenças. Agora eu penso 

um pouco mais na minha alimentação, estou comendo menos produtos 

industrializados e mais alimentos saudáveis como frutas e verduras.  

      O Segunda entrevistada respondeu que a peça a fez pensar melhor sobre 

algumas questões: ―me fez refletir bastante sobre quanto a indústria alimentícia 

prejudica o meio ambiente, visando apenas o lucro. A peça foi bem didática e 

descontraída, me estimulou a pesquisar mais a fundo sobre o assunto, e 

pesquisando eu só confirmei a mensagem que a peça trazia. Através dela hoje 

tenho a conclusão que podemos acabar com a fome do planeta sem acabar com o 

planeta, é muito importante trazer peças desse tipo para instituições de ensino.  
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     Diante dos resultados obtido nas entrevistas é possível afirmar que iniciativas 

de promoção de saúde através do agente transformador o Teatro Científico, podem 

ser caracterizadas como formas de aprendizagem efetiva contribuindo para as 

práticas saudáveis, proporcionando aos estudantes um espaço de aprendizagem 

lúdico e divertido incentivando a arte e a promoção de saúde. Os espectadores se 

mostraram satisfeitos com relação aos conceitos de educação em saúde 

apresentados e com a oportunidade de um espaço de aprendizagem fora da sala de 

aula para uma possível mudança de hábitos alimentares prevenindo doenças. 
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RESUMO 
Partindo de uma abordagem do ecodesenvolvimento, o qual busca alternativas ao modelo 
de desenvolvimento hegemônico colonialista valorizando os saberes locais, o presente 
artigo teve como objetivo identificar como o modelo de desenvolvimento de produção e 
consumo do espaço através do turismo de massa e segundas residências impacta na saúde 
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dos moradores permanentes município balneário de Matinhos, litoral paranaense. Para 
tanto, buscou-se como objetivo, identificar tais impactos através a dos saberes de um grupo 
de Agentes Comunitários de Saúde, Como metodologia, a presente pesquisa social, 
qualitativa, exploratória descritiva, utilizou-se trabalho de campo, mapeamento participativo, 
observação participante, entrevista e grupo focal com projeção. Os resultados foram obtidos 
em três dimensões, sendo elas, o adensamento demográfico repentino (sazonal), 
residências ociosas por longos períodos e segregação socioespacial. 
Palavras-Chave: Saúde e urbanização balneária, Segundas residências e turismo de 
massa, Ecodesenvolvimento e saberes locais 
 
ABSTRACT 
Based on an ecodevelopment approach, which seeks alternatives to the model of colonialist 
hegemonic development, valuing local knowledge, this article aimed to identify how the 
model of development of space production and consumption through mass tourism and 
second homes impacts on the health of the permanent residents of the seaside resort of 
Matinhos, Paraná coast. To do so, we aimed to identify such impacts through the knowledge 
of a group of Community Health Agents. As a methodology, the present qualitative, 
descriptive and exploratory social research was used field work, participatory mapping, 
participant observation , interview and focus group with projection. The results were obtained 
in three dimensions: sudden demographic (seasonal) densification, idle residences for long 
periods and socio-spatial segregation. 
Palavras-Chave: Health and coastal urbanization, Second residences and massive tourism, 
Ecodevelopment and local knowledge 
 

1. Introdução 

O turismo em regiões litorâneas constitui-se como uma das formas mais 

comuns de desenvolvimento desta atividade, transformando espaços costeiros nos 

principais destinos turísticos do mundo. Como fruto do modelo de desenvolvimento 

hegemônico colonialista, surge no espaço urbano dos municípios costeiros através 

do turismo de massa, dotado por um rápido crescimento urbano, dando origem a 

processos conflitivos e geradores de impactos socioespaciais, assim como 

problemas de saturação, escassez de solo e degradação ambiental.  

Dado o contexto e a partir de uma abordagem do ecodesenvolvimento, o qual 

enfatiza os saberes locais, emerge a problemática do uso e consumo do espaço em 

zonas balneárias, a qual gerou a seguinte questão: Como o modelo de 

desenvolvimento de produção e consumo do espaço no município de Matinhos 

impacta na saúde dos moradores permanentes? Para tanto, buscou-se como 

objetivo, identificar a partir dos saberes das Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

quais são os riscos oferecidos a saúde dos moradores permanentes do município 

balneário de Matinhos, Paraná. 



 
 

800 
 

Como metodologia, a presente pesquisa social, qualitativa, exploratória 

descritiva, utilizou trabalho de campo, mapeamento participativo, observação 

participante, entrevista individual e grupo focal combinado a projeção cartográfica 

com as ACS de uma unidade básica de saúde, responsável por cobrir três bairros 

(Sertãozinho, Bom Retiro e Cambará) estabelecidos dentro do município balneário 

de Matinhos.  

Como resultado, a partir de uma nova abordagem epistêmica e cultural, a 

partir dos saberes dos agentes comunitários de saúde, aborda-se o modelo de 

produção e consumo do espaço urbano no município de Matinhos, litoral do Paraná, 

e como este impacta na saúde dos moradores permanentes do referido município. 

 

2. A dinâmica territorial em ambientes litorâneos: as segundas residências, a 

saúde e o desenvolvimento na escala humana 

 

O litoral brasileiro possui características extraordinárias no que se refere a 

aspectos ambientais, culturais e paisagísticos. Tais qualidades tornam as regiões de 

zonas costeiras muito visadas para o desenvolvimento da atividade do turismo.  

Desta maneira o turismo em regiões litorâneas constitui-se como uma das formas 

mais comuns de desenvolvimento desta atividade (PEARCE, 1988), transformando o 

espaço costeiro em um dos principais destinos turísticos no mundo.  

As múltiplas realidades geradas pelas segundas residências justificam a 

complexidade acerca do fenômeno. Desta forma, por articular e dinamizar os 

espaços onde se desenvolve, o fenômeno das segundas residências pode gerar 

efeitos positivos e/ou negativos em distintas realidades e lugares. Como exemplo, 

alguns autores como Aulicino (apud TULIK, 1995), refere-se a aspectos positivos 

das segundas residências de como o aumento das mesmas tende a gerar muita 

receita própria para os municípios, enquanto aumenta também os indicadores 

sociais de número de linhas telefônicas e o consumo residencial de energia elétrica. 

Exaltando assim que o caráter positivo está vinculado à perspectiva de mercado.  

Em contraposição, afirmando o caráter negativo do fenômeno, Barros (1998) 

aponta para o fato de que as segundas residências geralmente acabam por 

desalojar com suas edificações e infraestruturas o uso do solo tradicional agrícola e 
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pesqueiro, assim como provocar turbulências em níveis ambientais sociais e 

culturais como, perfis de emprego e alterações de estilos de vida, desorganização 

de drenagem, mudanças geomorfológicas, destruição na qualidade das águas doce 

e oceânicas. Como fruto deste modelo de desenvolvimento, surge no espaço urbano 

dos municípios costeiros o turismo de massa com um rápido crescimento urbano, 

dando origem a processos conflitivos e geradores de impactos socioespaciais, assim 

como problemas de saturação, escassez de solo e degradação ambiental 

(ESPÍNOLA, 2013).  

O estado atua na organização espacial da cidade e essa função se constitui 

de maneira complexa, pois, de acordo com Maricato (2015), é ele o responsável 

pelo controle do fundo público para investimentos, assim como cabe a ele também 

através do poder local que lhe é atribuído, a regulamentação e o controle sobre o 

uso e a ocupação do solo. O estado assume também o papel de principal 

intermediador na distribuição de lucros, juros, rendas e salários. Entre outros papéis, 

é também um dos principais consumidores industriais, além de proprietário fundiário 

e promotor imobiliário. É dessa amplitude de relações que resulta tal complexidade. 

O estado tem a capacidade de realizar zoneamentos para o uso do espaço através 

da função, forma das atividades e, também, pela valorização dessas áreas, 

constituindo-se como um grande regulador do espaço urbano através das leis. 

Conforme Corrêa (2002), os agentes sociais que fazem e refazem a cidade, 

são os grupos sociais excluídos. Em linhas gerais os grupos sociais excluídos são 

aqueles que não possuem recursos financeiros suficientes para obtenção de um 

imóvel, ou não dispõe de renda suficiente para manter alugueis. Este é um dos 

fatores que conjuntamente ao desemprego, condição suprimida de saúde e 

subnutrição desenham a situação dos grupos sociais vulneráveis. Como alternativa 

para sobrevivência, tais grupos se estabelecem em sistemas de autoconstrução, 

conjuntos habitacionais fornecidos pelo estado e também em cortiços e favelas 

alocados em loteamentos periféricos na maioria desprovidos de serviços públicos 

básicos como, saneamento básico, postos de saúde, segurança pública, escolas. 

Esse processo de reprodução está ligado às condições de vida da sociedade, 

não podendo restringir-se apenas à esfera econômica, mas sim aos aspectos sociais 

como um todo. Essa acumulação, além de mercadorias e bens, produz também 



 
 

802 
 

cultura, costumes, valores e até mesmo uma ideologia, despertando uma 

racionalidade inerente ao processo que divide e organiza o trabalho de modo que 

acaba por criar comportamentos que induzem ao consumo (CARLOS, 2008). 

Desta forma o modelo de produção e consumo do espaço próprio do modelo 

capitalista conforme exposto, é assistido também em espaços litorâneos, que por 

sua vez reúnem a maior parte da população do planeta. Trata-se de uma 

ressignificação dos territórios do vazio, ou do medo (DANTAS, 2009), agora em 

territórios cobiçados e atraentes ao consumo. Espínola (2013), contribui com a ideia 

de que a racionalidade do turismo no período contemporâneo, ideologiza o trabalho 

e o não trabalho, impondo assim novos usos ao território, conferindo também um 

novo ritmo ao tempo social. 

Tal dinâmica imposta pelo capital sobre o uso do solo resultando no rápido 

crescimento do setor imobiliário, acarretam fatores de insustentabilidade ambiental e 

econômica, resultando em enormes impactos ambientais (ESPÍNOLA 2013, p. 57). 

Boullón (2002) ressalta que a alta concentração de pessoas em um terreno reduzido 

é o motivo pelo qual a paisagem natural, que um dia foi motivo inicial da exploração 

turística, e que se utilizou, no início, como uma imagem vendedora para atrair os 

primeiros investidores, tenha desaparecido para dar lugar a um número crescente de 

edifícios altos que dominam todo o espaço. 

Mesmo com intensa expansão em escala mundial, as segundas residências 

são pouco estudadas sob abordagem de caráter qualitativo. As relações sociais 

materializadas territorialmente em áreas de segundas residências resultam no 

processo de produção e reprodução do espaço e por isso merecem um enfoque de 

investigações que não somente as de abordagens econômicas e quantitativas. 

Dessa maneira os aportes teóricos da área da saúde trouxeram a esta 

pesquisa uma abordagem complementar as comumente encontradas em estudos 

sobre os territórios turísticos que abrigam as segundas residências. A relação entre 

saúde e desenvolvimento possui enorme complexidade, e vai muito além do fato de 

contrair doenças ou tratá-las. Para Nogueira (2007), é frequente que a definição e o 

estudo da saúde se façam por referência a doença, à falta de saúde, e deste modo 

expressando uma dificuldade em definir um conceito que por sua vez é ao mesmo 

tempo médico, social, individual e coletivo. 
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Para Max-Neef (1993), a crise enfrentada pelo mundo contemporâneo torna-

se uma mega crise por não atingir somente a esfera econômica, mas também os 

setores político, social e cultural, assim dificultando a vida humana. Max-Neef 

postula que o desenvolvimento só traz benefícios ao ser humano quando põe a 

economia a serviço das pessoas, e não o inverso, e aponta para a necessidade de 

indicadores de crescimento qualitativo. 

De acordo com Max-Neef (1993), o modelo desenvolvimentista nos levou a 

pensar que as necessidades humanas são infinitas, variando de acordo com os 

períodos históricos, quando na verdade tal ideia é falaciosa, pois as necessidades 

humanas são finitas, poucas e classificáveis e, além disso, tais necessidades são as 

mesmas em diferentes culturas e em todos os períodos históricos. 

A saúde pode ser vista em sua relação com o desenvolvimento como um 

complexo econômico de atividades que se encontra na raiz dos esforços públicos e 

privados nacionais para inovação e desenvolvimento. Tendo como característica um 

processo social e político que requer aproximação ao campo da economia política 

para que seja compreendido em toda sua dimensão. 

O que se refere à questão territorial da saúde no processo de 

desenvolvimento, muito sabemos do atraso existente entre os avanços e 

descobertas realizados pelas ciências médicas e o tempo de sua aplicação prática 

na sociedade, dada pela questão mercadológica de como o setor da saúde é tratado 

no modelo capitalista de desenvolvimento. É neste contexto que a dimensão de 

território se faz presente, tanto no acesso social dos avanços produzidos pela área 

médica, quanto nas investigações de realidades sociais mais vulneráveis. 

Dentro da polissemia de concepções teóricas acerca do conceito de território, 

um recente trabalho desenvolvido por Marcos Aurélio Saquet (2010) permite 

visualizar as diferentes abordagens do conceito de território trabalhado por autores 

italianos, franceses, ingleses e americanos, além dos principais autores que 

discutem o tema no Brasil. Sendo eles, o renomado geógrafo Milton Santos; Rogério 

Haesbaert e o próprio Marcos Aurélio Saquet: 

 

Milton Santos elabora uma argumentação de caráter eminentemente 
epistemológica, pautada em processos sociais e reconhecendo a 
natureza como um elemento do território; R. Haesbaert faz uma 
discussão teórica e ontológica centrada na reterritorialização a partir 
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de fatores políticos e culturais, incorporando mais recentemente uma 
preocupação mais sistemática com a natureza e, M. Saquet, efetiva 
uma discussão teórico-metodológica, destacando a produção do 
território sob as forças econômicas, políticas e culturais […] 
(SAQUET, 2007, p. 122). 

 

Faria; Bortozzi (2009) ressaltam a necessidade da busca por uma nova 

abordagem territorial em saúde, que contemple múltiplos olhares, se apresenta 

ainda mais necessária em escala urbana, onde tudo se torna mais complexo. 

Nesses territórios urbanos diferenciados, o processo saúde doença pode ser 

investigado como um evento diferenciado ou particular. 

O Sistema Único de Saúde, expresso/ instituído na constituição federal de 

1988 através da lei orgânica da saúde, Lei 8.080/90, de 19 de setembro de 1990 

(BRASIL, 1990) relaciona à perspectiva territorial a diretriz de descentralização, por 

meio da estratégia de regionalização das ações e serviços de saúde. Configurando 

assim um projeto político de organização de um sistema público de saúde no Brasil, 

descentralizado, unificado e hierarquizado no território com o objetivo de expansão 

do acesso à saúde, atenção às necessidades locais, participação social e uso 

eficiente dos recursos. 

  

3. Metodologia 

A dinâmica da pesquisa se desenvolveu a partir de uma fase exploratória 

descritiva elaboração do problema, onde se fez necessário uma pesquisa 

bibliográfica, delimitação dos instrumentos de pesquisa, execução de pesquisa de 

campo e de análise de resultados. 

Para refletir sobre os saberes dos agentes de saúde e a problemática das 

segundas residências assim como cumprir com os objetivos da pesquisa e as 

expectativas de dados a serem obtidos foram adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos: Pesquisa bibliográfica e revisão de literatura, Estudo de caso, 

Observação participante, Mapa participativo, Entrevista semiestruturada, Grupo 

Focal com projeção, analise e interpretação dos dados. 

 

4. Resultados e Discussões 

4.1 Estudo de caso: Os territórios da saúde no Município de Matinhos 
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Dado o contexto que emerge a problemática de produção e consumo do 

espaço urbano em zonas balneárias, este artigo se desdobra sobre uma crítica visão 

a problemática do modelo de desenvolvimento vigente ao adotar autores como 

Escobar (2014) que reconhece à diversidade de formas de entender o mundo e dar 

sentido a existência por parte de diferentes saberes. Ao debruçar-se a outros 

saberes, também se reconhece outros mundos e nesse sentido, ao pensar a 

problemática do uso e consumo do espaço é preciso ter uma abordagem decolonial, 

pois a colonialidade sempre silenciou os saberes e experiências dos que vivem no 

lugar.  

Ao priorizar o entendimento acerca do uso e consumo do espaço no 

município de Matinhos, o qual surgiu e se desenvolveu com destaque por ser um 

turismo em zona balneária, questiona-se a sustentabilidade que o desenvolvimento 

possui em relação às pessoas que são permanentes do lugar. Segundo Strob (2004) 

a sustentabilidade do desenvolvimento é um problema complexo, porque a sua 

essência está implicada em um tecido de problemas inseparáveis, exigindo uma 

reforma epistemológica da própria noção de desenvolvimento. 

Assim, surge a importância de se pensar o desenvolvimento territorial 

sustentável a partir do ecodesenvolvimento e da diversidade epistêmica e cultural, 

buscando a partir dos saberes das agentes comunitárias de saúde responder como 

o modelo de desenvolvimento de produção e consumo do espaço no município de 

Matinhos impacta na saúde dos moradores permanentes. 

4.2 A saúde do território: Os riscos oferecidos à saúde dos moradores permanentes 

dos bairros Sertãozinho e Bom Retiro pelas segundas residências. 

 

Através dos dados secundários obtidos pela base de dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), referentes ao total de domicílios 

de uso ocasional e permanente, cruzados com o dado referente ao total de 

habitantes fixos ou permanentes em Matinhos, pode-se aproximar do quantitativo 

demográfico que se desloca até município nos períodos de temporada de verão e 

também do quantitativo ocioso referente às segundas residências no município. Tal 
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aproximação se faz necessária pela inexistência de dados oficiais que apresentem 

informações referentes à dinâmica demográfica do turismo no município. 

De acordo com os dados do IBGE (2017), no ano de 2010, o município de 

Matinhos apresentava um total aproximado de 33.163 mil domicílios, sendo desse 

total, 21.411 referentes a domicílios não ocupados e de uso ocasional. Assim é 

possível verificar que 11.754 mil residências são destinadas a uma população de 

residente de 29.428 habitantes. Pode-se verificar pelo total de residências não 

ocupadas e de uso ocasional (segundas residências), o município possui 

capacidade de hospedar aproximadamente três vezes a sua população residente. 

Através das entrevistas realizadas com as ACSs foi possível constatar que as 

agentes, mesmo sem terem tido acesso aos dados oficiais do IBGE, através de 

conhecimentos empíricos, as agentes entendem a expressividade do fenômeno das 

segundas residências no território estudado. Em relação às questões aplicadas nas 

entrevistas que tinham por objetivo compreender as residências de uso ocasional e 

os possíveis riscos que estas pudessem oferecer à saúde dos moradores 

permanentes dos referidos bairros em estudo, especificamente nos períodos em que 

permanecem ociosas, ou fora de uso, foi possível entender que as residências 

ociosas (de maneira positiva na perspectiva das ACS), oferecem riscos. 

- Eu acho que oferece risco por causa dos terrenos… que tem 
piscina, que fica abandonado e dá dengue né, tem bastante isso, que 
fica sujo o quintal, com mato alto e aumenta o risco da dengue, de 
doenças. Tem bastante isso também – ACS 1 

Assim também podendo servir de abrigo para usuários de drogas e indivíduos 

mal-intencionados, oferecendo riscos à segurança da população. 

- O veranista tem a casa, tem gente que só vem uma vez por ano, 
daí ele esquece que tem uma casa aqui, daí ele não põe ninguém 
pra limpar o quintal, não… ninguém lipa o… tipo ninguém roça a 
grama, por exemplo vira um matagal isso influência até na segurança 
né, porque ali vira mocó de ―nóia”, (usuário de drogas) de bandido, o 
cara quer roubar a sua casa com um terreno baldio do lado que tem 
um matagal fica fácil. ACS – 6 

As agentes relataram como as residências ociosas podem oferecer riscos 

para população, mas não evidenciaram casos de contaminações ou endemias 

provocadas especifica e diretamente pelas residências ociosas.  
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4.3 O território da saúde: os empreendimentos imobiliários e a segregação 

socioespacial urbana dos moradores permanentes do município de Matinhos. 

Nas questões aplicadas ao grupo de ACSs com a técnica de grupo focal, que 

tinham por objetivo entender a segregação socioespacial dos moradores dos bairros 

em estudo, foi possível constatar a divisão urbanística da cidade entre as áreas mais 

próximas da praia e as áreas mais próximas da floresta. Sendo as primeiras, 

constituídas por um maior prestígio pela habitação e consecutivamente dotado de 

um maior valor financeiro. E opostamente aos valores constituídos pelas residências 

mais próximas as áreas da praia, as residências localizadas mais próximas às áreas 

de floresta possuem menor valor financeiro. Desta maneira as ACSs revelaram 

haver uma quantidade muito maior de segundas residências nas referidas áreas 

próximas à praia, e uma maior concentração de residências de uso permanente 

mais próximas as áreas de floresta, possibilitando o entendimento de que os 

habitantes permanentes do município não se apresentam na cidade inteiramente, e 

sim em partes da cidade que se relacionam a vida cotidiana como, locais de 

residência, trabalho, escola, mercado entre outros lugares de convívio. 

- É que ali fica uma região mais centralizada né, daí tipo, o pessoal 
com mais baixa renda eles acabam as vezes vendendo a casa, 
essas coisas e vão mais pra zonas mais periféricas né, que é o 
normal né. Difícil alguma pessoa muito baixa renda continuar numa 
região mais centralizada, porque sempre tem uma oferta de… pra 
comprar a casa, pra comprar… a pessoa acaba vendendo e se 
afastando sempre – ACS 6 Grupo Focal 

As agentes revelaram haver às margens das áreas com maior concentração 

de residências de uso permanente muitas residências de baixa qualidade 

habitacional, revelando muitas famílias em condições de extrema pobreza 

(socioeconômica), e de difícil acesso no que se refere às visitas e atendimentos 

realizados pelos agentes. 

- É, Ali na ―Olaria‖ (lugar) ali se você entra também fica de cara 
(sentido para impressionado), é casinha de… Tipo aquelas 
paredinhas de MDF, de resto de armário – ACS 5 Grupo Focal 

- Que nem a gente falo, cozinham pra fora porque não tem gás, 
cozinha feijão na lenha… ACS 6 Grupo Focal 

As agentes relataram haver um aumento de famílias residindo em zonas de 
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vulnerabilidade ambiental, como, margens de rios, invasões de áreas de proteção 

ambiental, áreas de alagamento e também encostas de morros. 

As agentes destacaram a existência de poucas residências de padrão estético 

elevado localizadas em áreas de vulnerabilidade social e ambiental. Com destaque 

para zonas de alagamentos, sendo algumas de uso permanente e outras de uso 

ocasional. Durante o período de coleta de dados com as ACSs na Unidade Básica 

de Saúde, também foi constatado através da observação participante que as 

agentes entendem haver um padrão de qualidade das residências, que se altera à 

medida que se afastam da área da praia, corroborando para o entendimento de uma 

segregação socioespacial. 

Os dados coletados através da projeção realizada durante as entrevistas de 

grupo focal foram organizados e diagramados sobre o mesmo mapa construído em 

conjunto com as ACSs, utilizando letras do alfabeto para simbolizar cada um dos 

apontamentos realizados. As ACSs discutiram e consentiram sobre quais de suas 

respectivas microáreas de cobertura continham, num grau hierárquico, maior ou 

menor quantidade/concentração das seguintes questões diagramadas na figura 1.  

Os dados organizados na figura 1 mostram uma relação na dinâmica de 

ocupação do solo baseada nas áreas próximas ao mar e na floresta, ou seja, de 

acordo com as ACSs, as microáreas mais próximas as áreas de praia (Microárea 1, 

2 e 3), possuem uma maior quantidade e concentração de residências de uso 

ocasional, e  uma maior concentração demográfica em períodos de temporada, 

resultando numa menor quantidade de habitantes permanentes, convertendo em 

uma menor proporção de residências de uso permanente e habitantes locais. De 

acordo com os dados produzidos pelos ACSs, as residências localizadas nessas 

microáreas possuem, no que se refere a estrutura, uma maior qualidade habitacional 

e estética e de forma negativa alta concentração de lixo e barulho. 

Num sentido oposto, os dados revelam haver nas microáreas localizadas 

mais próximas as áreas de floresta (5, 6 e 7) uma maior parcela da população 

residente e assim também uma maior concentração de residências de uso 

permanente e um menor índice de residências de uso ocasional, culminando numa 

área de poucos residentes temporários. As residências localizadas mais próximas as 

áreas de floresta apresentam uma baixa qualidade de habitacional e estética inferior 
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as residências localizadas mais próximas das áreas da praia. 

Os dados apontados pelas agentes mostraram haver nas microáreas 5, 6 e 7, 

predominância de famílias residindo em condições precárias de habitação, 

suscetíveis a vulnerabilidades sociais assim como uma alta concentração de pontos 

de alagamentos, coincidindo com os locais de habitação dessas famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Sistematização e organização de informações obtidas através de grupo 

focal combinado com projeção cartográfica 
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As ACSs ao serem questionados sobre qual de suas respectivas microáreas 

de cobertura possuíam a maior concentração de pobreza, os agentes foram 

enfáticos em dizer: 

Ah essas três ai… (pausa) …desse canto ai (referindo-se às 
microáreas 5, 6 e 7), que são as mais longe da praia. ACS – 6 

Outro caso de frequente recorrência nas microáreas mais próximas às áreas 

de floresta, são os casos de invasões em áreas de proteção ambiental, com enfoque 

para a micro área 7 e 5. 

Em linhas gerais os dados coletados e organizados no mapa (figura 1), 

mostram uma divisão da cidade no que se refere aos bairros que concentram um 

elevado número de moradores e aos bairros que concentram um elevado número de 

residências de uso ocasional. Pode-se verificar também a existência de áreas 

intermediarias híbridas ou mistas, contendo uma variedade dos dois grupos. Uma 
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notável segregação socioespacial no que se refere aos locais mais vulneráveis em 

que estão localizadas as maiores concentrações de residentes locais. 

 

5. Considerações Finais 

A presente pesquisa procurou identificar relações e correlações entre o 

modelo de produção e consumo do espaço urbano na saúde dos habitantes 

permanentes do município de Matinhos. Ao abordar tais questões, sob o olhar das 

ACSs, o primeiro aspecto conclusivo se dá sobre os saberes dos ACSs sobre o 

território estudado. Os ACSs demostraram possuir extraordinário conhecimento 

empírico socioespacial acerca do território estudado. 

O segundo aspecto conclusivo se dá sobre a expressividade demográfica no 

município durante o período de verão. De acordo com as ACSs, a pressão 

demográfica do turismo de massa e moradores de segunda residência, inicia um 

cenário caótico no município, causando esgotamento dos principais serviços 

públicos, tais como: Comprometimento no abastecimento de água, superlotação dos 

serviços públicos de saúde, com enfoque no hospital e fechamento da farmácia 

comunitária, comprometendo o fornecimento de medicamentos a população fixa e 

visitante, coleta de lixo e afogamento das vias públicas. Tal caos se estende para 

além dos serviços públicos, como é o caso do expressivo e alarmante aumento da 

poluição, com destaque para os rios, uma vez que os mesmos deságuam no mesmo 

mar que as pessoas utilizam como ambiente e espaço de lazer. 

Um terceiro aspecto conclusivo é que nos períodos em que as segundas 

residências encontram-se desocupadas, oferecem riscos de ordem indireta para 

saúde dos habitantes. Segundo as ACSs, as áreas que possuem uma maior 

concentração de residências ociosas (áreas mais próximas as zonas de praia), 

podem servir como ambiente de reprodução e proliferação de vetores de doenças 

endêmicas e também podendo servir de abrigo para indivíduos mal-intencionados, 

trazendo possíveis distúrbios para a segurança pública dos moradores. 

O quarto aspecto conclusivo desta pesquisa se configura através da pressão 

que as segundas residências exercem sobre as zonas centrais da cidade e zonas 

mais próximas a praia, obrigando a população de extratos sociais mais baixos a se 
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deslocarem para as áreas que ainda não possuem tal valor e significado, são as 

áreas mais próximas da floresta. Assim, os dados espacializados no mapa 

mostraram que as áreas mais próximas às zonas de praia possuem uma menor ou 

quase inexistente vulnerabilidade social e ambiental, enquanto que as áreas com 

maior concentração de habitantes locais, as referidas áreas próximas à floresta 

atlântica possuem uma enorme vulnerabilidade, tanto social como ambiental. Assim, 

dado o exposto, podemos constatar que há uma segregação socioespacial 

configurada no município de Matinhos, e esta segregação configura os riscos mais 

elevados à saúde dos habitantes locais, pois não ocorre em apenas um determinado 

período, ela perdura o ano todo. 
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RESUMO 
O presente artigo apresenta o desenvolvimento do mapa dinâmico, em uma Estratégia 
Saúde da Família no município de Matinhos-PR, com o enfoque na percepção da equipe 
acerca do território e clientela adstrita. A realização do mapa constituiu-se a partir da 
cartografia social como metodologia participativa. Teve como objetivo explorar o 
(re)conhecimento do território e sua área de abrangência a partir de mapas já existentes e 
da perspectiva da equipe da unidade de saúde, sobretudo, suas concepções de como as 
ações e serviços tendem a influenciar nos determinantes e condicionantes de saúde da 
população adstrita. O mapa dinâmico buscou qualificar e problematizar as questões 
passíveis de intervenções da equipe a fim de facilitar na avaliação, planejamento e definir 
prioridades. Como resultado evidenciou-se as áreas de maior vulnerabilidade social, bem 
como estabeleceu nexos dos determinantes de saúde e abrangência do território.   
Palavras-chave: Territorialização; Planejamento Participativo; Território e Saúde. 
  
ABSTRACT 
This article presents the development of the dynamic map in a Family Health Strategy in the 
city of Matinhos, PR, with focus on the perception of the team about the territory and its 
clientele. Mapping was based on social cartography as a participatory methodology.It aimed 
to explore the (re) knowledge of the territory and its area of coverage from existing maps and 
from the perspective of the health unit team, especially its conceptions of how actions and 
services tend to influence the determinants and constraints of population. The dynamic map 
sought to qualify and problematize the passive issues of the work team in the evaluation, 
planning and prioritization. As a result, they became evident as areas of greater social 
vulnerability, as well as the nexus of determinants of health and territorial coverage. 
Keywords: Territorialization; Participatory Planning; Territory and Health. 

 

1. Introdução  

O presente artigo é resultado do desenvolvimento de um produto para a 

comunidade, requisito do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Territorial 

Sustentável da Universidade Federal do Paraná. O mapa dinâmico foi desenvolvido 

junto a Estratégia Saúde da Família (ESF) - Sertãozinho no município de 

Matinhos/PR. Com o objetivo de explorar o (re)conhecimento do território e sua área 

de abrangência na perspectiva da equipe da unidade de saúde, sobretudo suas 

concepções de como as ações e serviços tendem a influenciar nos determinantes e 

condicionantes de saúde da população adstrita, com a construção de um 

instrumento de gestão facilitador e intermediador de problemas sociais e de saúde.  
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Assim como em outras realidades, o município de Matinhos evidencia a 

necessidade de fortalecer a Atenção Básica, avançando na reorientação do modelo 

assistencial e na melhoria das condições de vida e de saúde da população. Nesse 

sentido, a ESF Sertãozinho, visa a necessidade de programar estratégias que sejam 

capazes de fortalecer as iniciativas de promoção da saúde e prevenção de doenças 

e agravos, bem como, diminuir as iniquidades sociais da população adstrita, sendo 

necessário construir possibilidades de efetivação da intersetorialidade e 

interdisciplinaridade como premissas para a sustentabilidade das mesmas.  

Neste contexto a dificuldade de produção cartográfica, considerando que a 

referida Unidade de Saúde concorre ao Selo APSUS (sendo o mapa de abrangência 

e estratificação um requisito ao selo), e, portanto, é essencialmente importante que 

toda a equipe esteja envolvida no planejamento das ações, bem como, na 

produção/construção/conhecimento do mapa da ESF. 

Com o impacto sofrido pelo projeto neoliberal e a consequente ampliação da 

esfera do mercado na regulação da economia, alguns aspectos da política de saúde 

parecem revelar um enfoque direcionado a população mais vulnerável e de menor 

poder aquisitivo, contrariando o princípio da universalização dos atendimentos. 

Neste cenário se constitui o ESF como um espaço de consolidação e de 

organização da Atenção Básica em Saúde (ABS), com vistas à garantia dos 

princípios e diretrizes da saúde pública, nos aportes da universalidade, integralidade 

e equidade. 

2. Território e Saúde 

 

Entende-se a saúde como produção social complexa, não mera contingência 

biológica, clínico-assistencial, capaz de se pautar pelas exigências intersetoriais de 

uma política de saúde voltada para a qualidade de vida do cidadão em dado 

território (ROZENFELD,2000).   

O conceito de território tem assumido grande relevância, para Rogério 

Haesbaert, (2001; 2002; 2004), é possível agrupar as várias concepções de território 

em quatro vertentes básicas: política, cultural, econômica e natural. Mas, ele 

também chama a atenção para o fato de que essa separação ocorre apenas para 

fins de análise, pois a dinâmica territorial, muitas vezes, conjuga várias dimensões.  
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Rodrigues (2013) descreve a base territorial como sendo o local que tudo 

acontece, devendo ser pensado num contexto histórico e temporal. Ele deve ser 

visto sob outros pontos de vista além do geográfico. E se constitui a partir das 

marcas que a sociedade lhe imprime podendo delinear-se em diversas escalas que 

vão desde globais até uma rua ou casa apenas. 

Nesta concepção de território na apropriação social do espaço, Saquet (2009, 

p. 81) afirma que o espaço corresponde ao ambiente natural e ao ambiente 

organizado socialmente, enquanto que o território é produto de ações históricas que 

se concretizam em momentos distintos e sobrepostos, gerando diferentes 

paisagens, logo, é fruto da dinâmica socioespacial. 

Já no contexto da saúde Monkey e Barcellos (2005) defendem que com o 

conhecimento do território se reconhece também a população e sua caracterização, 

identificando os problemas e as dificuldades na área de saúde. Desta forma, torna-

se possível elaborar uma avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis de 

saúde dessa população. 

Deixa-se claro que uma das ferramentas utilizadas na atuação da ESF é o 

georreferenciamento, que propõe ações a partir do estudo do território. Este olhar 

diferenciado considera a história do território, cotidiano vivido, identidade, serviços já 

ofertados e caracteriza a população atendida. 

De acordo com Mendes (1993), existem duas concepções de território que 

são aplicadas aos sistemas de saúde: território-solo é definido por critérios 

geográficos, com visão estática que não acompanha as sucessivas mudanças do 

território e o segundo território - processo é determinado por critérios geográficos 

políticos econômicos sociais e culturais, com uma visão dinâmica que acompanha 

as constantes mudanças do território. O autor identifica ainda, divisões com relação 

aos tipos, podendo ser os seguintes: 

Território-distrito - trata-se de uma delimitação político-administrativa adequada 

para municípios de grande porte, pois amortece a aproximação entre a 

administração pública e a população. 
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Território-área - é um território processo cuja responsabilidade fica a cargo de uma 

Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) com delimitação de abrangência da 

área de atuação de uma a três equipes de saúde de saúde da família. 

Território-microárea - trata-se de uma subdivisão do território-área e fica sob a 

responsabilidade de uma equipe de saúde da família, delimitada com a lógica da 

homogeneidade sócio-econômica-sanitária. Corresponde à área de atuação de um 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) (MENDES, 1993, p.12). 

No presente estudo, o território é visto como espaço de poder, permeado por 

diversos atores como gestores, profissionais e usuários, contendo fluxos que 

carregam oportunidades, acessos e limites aos usuários pesquisados. PEQUEUR 

(2006) caracteriza o território como um espaço real e social, fruto da interação dos 

diversos atores. Sobre a questão identitária do território, este: 

É criado por discriminação feita pelos atores. Os atores reagrupam-se em 

função dos problemas produtivos a serem resolvidos numa escala meso-econômica 

distinta das escalas individual e global. Esses grupos de atores podem ter motivos 

muitos diversos para se reagruparem, tendo em vista a obtenção de um ganho do 

qual cada membro será beneficiário (grupo de pressão, sindicato, empresa etc.) 

(PECQUEUR, 2006, p.97). 

Sobre a importância do olhar diferenciado para o território pela ESF, 

RODRIGUES (2013a, p.207) aponta que: 

O conhecimento do território de atuação de cada equipe de Saúde da Família 

é um passo importante para a caracterização da área a ser atendida, representando 

muito além de uma superfície, caracterizando um espaço político e social que 

expressa as condições e hábitos de vida da população. Esta prática permite 

identificar os equipamentos sociais e as situações que interferem no dia a dia da 

comunidade local.  

As políticas públicas têm como um de seus principais objetivos, a alteração ou 

manutenção do comportamento de um grupo significativo de pessoas ou 

organizações, a fim de obter um resultado socialmente almejado e oportuno. A 

avaliação destas políticas caracteriza um desafio, considerando a heterogeneidade 

das percepções e reações da população acerca da introdução de novas políticas, ou 

de um conjunto de incentivos. 
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Assim, o resultado da implementação de políticas públicas é consequência de 

muitas decisões individuais e da maneira pela qual essas decisões interagem entre 

si e com a própria política (IPEA, 2015). 

O economista, Ignacy Sachs, reconhecido por suas concepções acerca do 

desenvolvimento sustentável e sustentado, como a universalização efetiva do 

conjunto dos direitos humanos: políticos, civis, cívicos, sociais, culturais e 

econômicos, discorre em sua obra - Rumo a Ecossocioeconomia: teoria e prática do 

desenvolvimento - sobre a importância da realização de um planejamento que 

busque compreender as complexas interações dos ambientes naturais e sociais 

(SACHS, 2007), atentos à responsabilidade sobre a degradação do meio ambiente, 

para tanto incluindo a participação da população nas tomadas de decisões, 

corroborando a uma maior eficiência da dimensão política e para a elaboração e 

execução de projetos.  

Posto isto, a Atenção Primária em Saúde pode ser entendida como a porta de 

entrada, pois é o primeiro nível de contato com os indivíduos, família e da 

comunidade com o Sistema de Saúde.  Objetiva levar a atenção mais próximo 

possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro 

processo de atenção continuada a saúde, para tanto a relevância na construção de 

mapas dinâmicos bem como na construção de vínculos comunitários.  

3. Método 

 

Trata-se de relato de experiência acerca do processo de construção Mapa 

Dinâmico. O cenário da experiência foi no município de Matinhos, litoral do estado 

do Paraná, mais especificamente no território de abrangência da Estratégia Saúde 

da Família – Sertãozinho.  

Como forma de ampliar a participação e garantir a diversidade de 

perspectivas no processo de construção do mapa dinâmico, este estudo utilizou a 

cartografia social como metodologia participativa. 

O mapeamento participativo é interpretado como método quando não é 

utilizado para fins espaciais, afinal este apresenta-se como uma ferramenta de 

pesquisa para explorar as relações sociais, portanto quando utilizado dessa forma, 
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ao contrário de outros métodos de coleta, constrói relações e diálogos mais 

extensos entre pesquisador e pesquisado (IVR, 2010). 

Com o método do mapeamento participativo foi possível abordar diversas 

técnicas para gerar o elemento final, o produto cartográfico.  

Para a execução do mapa, a atividade foi dividida em duas fases, a primeira 

deu-se no diagnóstico cartográfico que verificou a existência de mapas, 

características, a utilização de mapas e no levantamento de informações sobre a 

população atendida (número de visitas domiciliares, estratificação de risco, entre 

outras).  

A segunda fase ocorreu por meio de oficinas, com debates necessários para 

a elaboração dos mapas (figura 1) e delimitação da microárea de atuação de cada 

agente de saúde com o apoio cartográfico de um mapa (rudimentar) já existente na 

Unidade de Saúde e mapa do IBGE.  

Foram impressos mapas da área de atuação e distribuídos aos agentes 

comunitários em saúde, para que os mesmos delimitassem sua área e as 

características do local. Quando realizada a sobreposição dos mapas, ficou evidente 

o conhecimento e reconhecimento dos agentes, não apenas de suas áreas de 

atuação, como também de todo o território da ESF, ainda, foi evidenciado que há 

áreas descobertas, ou seja, áreas não possuíam atendimento.  
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Figura 2 - Mapa dinâmico construído coletivamente com as ACSs, contendo a 

distribuição das microáreas dentro dos bairros sertãozinho e bom retiro no município 

de Matinhos  

 

 

4. Resultados/discussão 

Para que os profissionais de saúde possam planejar as ações voltadas à 

população adscrita de um determinado equipamento de saúde, deve ser realizado o 

diagnóstico com o levantamento dos indicadores, condicionantes e determinantes de 

saúde dos usuários/famílias residentes deste território área, ou seja, o processo de 

territorialização do sistema de saúde, é um elemento essencial para a 

caracterização da população e de seus problemas e necessidades em saúde 

(GONDIM, et al, 2008; BRASIL, 2006; MONKEN, BARCELOS, 2005). 

Entretanto, na atual realidade municipal, percebe-se a grande necessidade de 

rever os processos de trabalhos das Equipes de Saúde da Família, principalmente, 

no que tange as práticas de planejamento e avaliação das ações executadas pelas 

mesmas diante do (re)conhecimento dos seus territórios adstritos. 



 
 

821 
 

O Ministério da Saúde considera que a utilização de mapas tem sido uma das 

melhores maneiras de representar eventos, possibilitando ao profissional uma visão 

imediata e direta da distribuição de um evento no espaço (BRASIL, 2007). Portanto 

os mapas podem ser utilizados como ferramenta de gestão, pois facilita 

sobremaneira o conhecimento do espaço, dos indicadores, condicionantes e 

determinantes de saúde da população atendida. Entretanto, vale destacar, para que 

o mapa possa contribuir com elementos para o planejamento das ações, um 

processo contínuo de atualização, pois entende-se que o território está em constante 

movimento, portanto, o mapa é dinâmico, ainda, a equipe deve continuar de forma 

integrada e permanente no (re)conhecimento do território que atuam.  

A noção de território enquanto espaço privilegiado de atuação da APS, desta 

forma, o território deve ser considerado como um espaço geográfico, social e político 

em permanente transformação, onde vivem grupos sociais definidos, interagindo e 

integrando as condições de trabalho, renda, habitação, educação, meio ambiente, 

cultura e as concepções da saúde e da doença (OLIVEIRA E CASA NOVA, 2009). 

Destarte que a utilização do método, foi possível promover que a equipe de 

saúde da ESF criasse sua representação simbólica no/do seu território a partir do 

georreferenciamento das microáreas. Isso se fez necessário para que cada membro 

da equipe se sentisse participante e atuante em todas as etapas da construção da 

cartografia local, pois assim garantiu a análise dos determinantes e condicionantes 

de saúde, bem como o planejamento das ações. 

Com a finalização do mapa foi possível perceber e melhor visualizar as áreas 

de maior vulnerabilidade social, estabelecer os fixos e fluxos do território. No que diz 

respeito ao saneamento, água tradada e coleta de lixo, foram identificados 

problemas em uma das microáreas, ainda foi possível delimitar áreas com 

prevalência de piscinas abandonadas, sendo de potencial risco para dengue e 

outros vetores. 

Dentre as estratificações de risco ficou evidente que as doenças crônicas 

como hipertensão e diabetes ainda são o grande vilão entre os problemas de saúde 

da comunidade. 
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Tal mapa foi analisado pelos participantes, que identificaram áreas 

descobertas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), fato que possibilitou um 

planejamento estratégico para cadastrar as famílias das áreas apontadas. 

As atividades de controle desenvolvidas pelos ACS com base na ESF são 

efetivas, vez que aproximam a comunidade no controle vetorial a partir de ações 

integradas de educação em saúde, comunicação e mobilização social 

(CHIARAVALLOTI-NETO et al. 2006) 

Tendo em vista que o mapa é dinâmico, será possível que a equipe explore 

novas possibilidades na utilização, seja para situações endêmicas ou mesmo 

situações pontuais no território.  

Vale ressaltar que embora a equipe tenha conhecimento do território, todos 

afirmaram nunca ter visualizado de cima (como mapa - imagem satélite), e isto 

facilitou consideravelmente no processamento das informações. Outrossim, por se 

tratar de uma área de cobertura urbana e rural, o mapa explicitou que áreas que são 

cobertas na zona rural extrapolam os limites e a competência do município de 

Matinhos, sendo, portanto, de responsabilidade de dois outros municípios (Pontal do 

Paraná e Paranaguá), embora seja a referida ESF que cobre tal população. 

Ressalta-se que não há acordos ou quaisquer repasses financeiros destes 

municípios à Matinhos, para o atendimento da população circunscritas destes 

municípios.  

Como a UBS recebe estudantes do curso de Saúde Coletiva da UFPR, os 

mapas também são utilizados na apresentação do território aos estudantes, a fim de 

facilitar no (re)conhecimento do território.  

Destaca-se o protagonismo do/as ACS na formulação e execução desta 

experiência e as ferramentas que contribuíram para a organização do cotidiano de 

trabalho. 

 

5. Considerações Finais  

 A utilização do mapa participativo/dinâmico possibilitou subsídios para 

avaliação, planejamento e definição de prioridades nas ações de saúde. Diante 

disso, a construção participativa do mapa propiciou, a partir da integração ensino-
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serviço-comunidade, o exercício do diagnóstico da comunidade e o desenvolvimento 

de intervenções estratégicas. 

Desta forma, o mapa participativo/dinâmico se caracteriza em um instrumento 

de gestão do cuidado no âmbito da ESF, capaz de nortear a organização dos 

processos de trabalho da equipe de saúde, pois considera o ambiente e o perfil 

populacional, bem como as especificidades do território e da população que ali 

residem. 

Podemos concluir a pertinência da territorialização no processo de construção 

da APS, pois nos permite radiografar a realidade da população em questão. Ainda é 

uma estratégia de aproximar a saúde da comunidade, da corresponsabilidade entre 

os atores daquele território e os profissionais de saúde, não apenas garantindo o 

direito universal do atendimento, mas sim viabilizá-lo com equidade e integralidade. 
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ILHAS DE CALOR DIURNA NA CIDADE DE MARTINÓPOLIS-SP 

 
Tiago Santos Milani  

Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorim 

RESUMO 
Uma vez que o clima se faz presente como um elemento geográfico no cotidiano das 
pessoas, o mesmo exerce influência em suas condições de vida. Todavia é nas cidades que 
as relações da sociedade e da natureza são mais intensas, ao passo que, tanto o clima 
quando os citadinos exercem influencias mútuas. Há algum tempo já foi possível observar 
que as ilhas de calor são responsáveis pela queda no conforto térmico e não são restritas 
aos grandes centros urbanos, ocorrendo também em cidades de pequeno porte (AMORIM, 
2017). Sendo assim, o trabalho buscou estudar as ilhas de calor diurna em Martinópolis-SP 
utilizando pontos fixos, comparando a temperatura do ar em diferentes paisagens urbanas 
com o ambiente rural próximo. A cidade estudada caracteriza-se por ser de pequeno porte e 
localizada no oeste do Estado de São Paulo. Neste estudo, verificou-se que a intensidade 
máxima da ilha de calor chegou a 6oC. 
 
ABSTRACT 
The climate is a geographic element that is in people‘s daily lives, it influences their living 
conditions. Some years ago it has been observed that heat islands are responsible for the 
thermal comfort reduction and they are not restricted to large urban centers also occurring in 
small towns (AMORIM, 2017). This research seek for to study the heat islands in a small 
town called Martinópolis – SP using thermal sensors, comparing the air temperature in 
different urban landscapes with the rural environment close. In this research, it was verified 
that the maximum intensity of the heat island reached 6ºC. 

 

1. Introdução 

O clima é um dos elementos geográficos que se faz presente no dia a dia das 

pessoas seja no campo ou nas cidades. Todavia é nas cidades que as 

transformações da paisagem natural são mais intensas, de modo que o clima e os 

seres humanos exercem influências mutuas. Assim, para Garcia (1996), a cidade é o 

melhor laboratório para experimentar as ações humanas sobre o clima.  

  Santos (1993) mostrou que a partir dos anos de 1960 a população brasileira 

passou a ocupar majoritariamente as cidades. De acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), em 1980 a população brasileira residindo em área 
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urbana somava 67,7% e esse número logo passou para 78,3% em 1996, chegando 

a 84,3% em 2010.  

Assim como em outros países da América Latina, o processo de urbanização 

brasileiro foi rápido e acarretou diversos problemas devido ao planejamento 

inadequado, o que provocou ―[...] degradação das condições de vida e do ambiente 

urbano‖ (MONTEIRO, 2003, p. 175). 

As cidades possuem grande importância na sociedade moderna, pois abrigam 

a maior parte da população e são responsáveis por ser o centro de tomada de 

decisões, concentrando os setores administrativos, produtivos e prestadores de 

serviços. No entanto, a urbanização carente de planejamento adequado costuma 

apresentar grandes parcelas de loteamentos com impermeabilização generalizada 

do solo, restritas áreas verdes, ocupação de áreas de preservação permanente e 

materiais construtivos que aumentam a absorção de energia, que, juntos, 

rapidamente convertem a radiação solar em calor, elevando a temperatura das 

construções e de seu entorno. Lombardo (1985, p. 22) salienta que ―[...] a cidade 

apresenta alterações climáticas muito diferenciadas das áreas circunvizinhas‖. 

Logo, as alterações no ambiente urbano afetam toda a dinâmica do clima 

local, desde o padrão de ventilação e temperatura, até o escoamento da 

precipitação, que estaria disponível para evaporação ou mesmo infiltraria no solo. 

Assim sendo, segundo Amorim (2000, p. 25) ―o modo de viver do homem interfere 

de forma significativa no sistema urbano, recriando-o totalmente‖.  

Para Monteiro (1976, p. 95) o clima urbano consiste em um ―sistema que 

abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização‖. Deste modo, o 

estudo do clima urbano oferece diversas contribuições para a questão ambiental das 

cidades, ao passo que as condições climáticas dos ambientes urbanos derivam de 

alterações antrópicas da paisagem natural (MENDONÇA, 1994). Nesse aspecto, a 

alteração do clima local torna-se um elemento crucial para a compreensão da 

qualidade de vida dos citadinos, ao passo que o estudo do clima urbano pode 

contribuir para a melhoria do bem-estar dos citadinos e também para a gestão dos 

espaços urbanos.  

Oke (1978) apresentou o perfil clássico da ilha de calor e demonstrou que 

quanto mais próximo do centro das cidades local onde há maior intensidade de 
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ações humanas, a temperatura tende a ser mais alta que nos bairros mais 

afastados. O fenômeno ilha de calor é o principal responsável pela queda da 

qualidade do conforto térmico presente nas cidades. Nucci (2008, p. 15) mostrou 

que ―[...] o aparecimento da ilha de calor altera a qualidade ambiental trazendo 

sérios problemas ao bem-estar da população‖. 

Gartland (2010) evidenciou que além da queda do conforto térmico, ilhas de 

calor também geram impactos econômicos decorrentes do maior uso de energia 

elétrica, maiores gastos com manutenção de construções e infraestruturas, podendo 

também prejudicar a fauna e flora urbana. 

Segundo Amorim et al. (2009, p. 3) a ilha de calor é caracterizada por uma 

cúpula de ar quente que cobre as cidades,  

é a manifestação do aumento das temperaturas causado por 
características físicas (altas densidades de construções, 
concentração de materiais construtivos de grande potencial 
energético de emissividade e reflectância) e as atividades urbanas.   

As ilhas de calor são comuns nos grandes centros urbanos e também 

ocorrem em cidades pequenas como demonstrou Pitton (1997) e Amorim (2017), 

dentre outros autores. Mesmo em menores proporções, as alterações térmicas e 

higrométricas estão presentes em cidades de pequeno porte, afetando o balanço 

energético. Em geral, cidades pequenas não contam com grandes fontes poluidoras 

e verticalização excessiva e raramente apresentam problemas com a qualidade do 

ar. Todavia, apresentam alterações térmicas diferentes das áreas circunvizinhas, 

sobretudo em ambientes tropicais (TEIXEIRA, 2015). 

Nesse sentido, a pesquisa buscou diagnosticar as ilhas de calor diurnas (6h00 

às 15h00), em mês representativo da primavera, na cidade Martinópolis (Figura 1), 

localizada no oeste do Estado de São Paulo. Trata-se de uma cidade de pequeno 

porte com 24.219 habitantes (Censo IBGE, 2010).  
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Figura 1. Mapa da localização de Martinópolis-SP 

 
Fonte: IBGE (2010) 



 
 

829 
 

A cidade de Martinópolis teve suas origens às margens do prolongamento da 

Estrada de Ferro Sorocabana, que, ao chegar no Oeste Paulista na década de 1920, 

atraiu alguns trabalhadores que traziam junto consigo seus familiares. Cunha e 

Aranha (1992) apontam que a estrada de ferro foi fundamental para o processo de 

ocupação do Oeste Paulista, mais especificamente para Pontal do Paranapanema. 

Nos primórdios da formação de Martinópolis o cultivo de café era predominante, 

mas, com a quebra da bolsa de valores em 1929 e a crescente queda no preço do 

café, logo teve início a cotonicultura. Atualmente o plantio predominante é o de 

cana-de-açúcar, destinado ao atendimento das usinas de açúcar e álcool que se 

encontram na região próxima. O setor secundário é incipiente, sendo o setor 

terciário o mais forte na cidade.  

O relevo é levemente ondulado e a maior parte da superfície encontra-se a 

488 metros de altitude acima do nível do mar. Seguindo a classificação 

geomorfológica de Ross e Moroz (1996), o município de Martinópolis está localizado 

na Bacia Sedimentar do Paraná e na morfoescultura do Planalto Ocidental Paulista, 

com declividades médias entre 2% e 7%.  

O clima regional possui duas estações bem definidas, quente e úmida entre 

os meses de outubro e março, sendo comum o registro de maiores níveis de 

precipitação entre os meses de dezembro e janeiro, e ameno e seco entre abril e 

agosto (SANT‘ANNA NETO; TOMMASELLI, 2009). 

A atuação da massa de ar Tropical Atlântica é predominante ao longo do ano. 

Entretanto, a massa de ar polar possui função fundamental, provocando aumento da 

precipitação no verão e quedas acentuadas na temperatura durante o inverno. 

Assim, a região na qual se encontra o município de Martinópolis, trata-se de uma 

área de transição entre os sistemas tropicais e extratropicais e caracteriza-se pelas 

elevadas temperaturas na maior parte do ano. 

Desse modo, a pesquisa teve como objetivo identificar a existência de ilhas 

de calor durante o período diurno na cidade de Martinópolis-SP, em episódios da 

primavera de 2017.  
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2. Metodologia e materiais 

 

A pesquisa teve como aporte teórico metodológico o Sistema de Clima 

Urbano (SCU) proposto por Monteiro (1976). Martinópolis não conta com grandes 

fontes poluidoras. Deste modo, a principal causa na queda da qualidade de vida dos 

citadinos, referente diretamente ao clima, se concentra no subsistema 

termodinâmico.  

Gartland (2010) demonstrou que utilizar pontos fixos (urbano e rural próximo) 

é uma das formas mais simples e segura para se identificar ilhas de calor. Assim, 

foram definidos cinco pontos fixos para instalação dos sensores (figura 2), sendo um 

no ambiente rural próximo e quatro no ambiente urbano, buscando contemplar os 

mais variados tipos de paisagens urbanas. Os registros de dados de temperatura do 

ar no espaço intraurbano foram realizados por meio de sensores do tipo DATA 

LOGGER U23-002 HOBO PRO-V2, inseridos em miniabrigos que os protegem de 

incidência direto dos raios solares e precipitação. As medições foram realizadas 

durante o período diurno de três em três horas, iniciando às 6 horas e encerrando às 

15 horas ao longo de 30 dias, no período de 01 a 30 de novembro de 2017.  
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Figura 2. Localização dos pontos fixos de registro de temperatura em Martinópolis/SP 

 

Fonte: Google Earth (2018) 

Para o diagnóstico das intensidades das ilhas de calor urbana foram 

calculadas as diferenças das temperaturas do ar dos pontos instalados na área 

urbana em relação ao ponto rural, a partir da fórmula (∆T=U-R). Os dados foram 

organizados em gráficos e, para se compreender as variações nas intensidades das 

ilhas de calor, foram identificados os sistemas atmosféricos atuantes durante o 

período em que se realizaram os registros, considerando-se os dados da Estação 

Meteorológica automática localizada na cidade de Presidente Prudente, sendo essa 

a mais próxima de Martinópolis (cerca de 20 quilômetros de distância da área de 

estudo). Também foram utilizadas cartas sinóticas da Marinha do Brasil e imagens 

do satélite GOES-13.  

3. Resultados da pesquisa 
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Durante o período de registros dos dados de temperatura do ar, foram 

identificadas as atuações predominantes das massas de ar Polar Tropicalizada (Pt) 

e Tropical Atlântica Continentalizada (Tac), que resultaram na maior estabilidade da 

atmosfera, principalmente sem o registro de precipitação e com ventos fracos. 

Foram registradas instabilidades atmosféricas, com precipitação em dez dos dias, 

sendo que em três episódios (4, 26 e 27 de novembro de 2017) a precipitação diária 

acumulada foi superior a 30 milímetros(mm).  

Nos dias com precipitação superior a 30 mm, a intensidade da ilha de calor 

não foi superior a 3ºC em nenhum dos pontos. Logo, como é esperado, as ilhas de 

calor mais intensas ocorreram em episódios de estabilidade atmosférica.  

As intensidades das ilhas de calor variaram conforme o horário (figura 3), 

sendo mais amenas logo no início da manhã (6 horas). As maiores intensidades 

foram registradas às 9 horas, no bairro Pioneiro, e voltaram a diminuir às 12 horas. 

Provavelmente, as maiores intensidades ocorreram neste horário (9 horas) devido à 

localização do ponto rural, que se encontra à oeste da malha urbana e recebe 

incidência solar de maneira menos direta do que as áreas localizadas à leste da 

malha urbana. Às 12 horas, a incidência de luz solar é semelhante em todos os 

pontos de registro de temperatura, sendo assim, houve a redução na intensidade da 

ilha de calor.  

Às 15 horas, a intensidade da ilha de calor aumentou novamente, sendo 

maior no ponto localizado no bairro Grevilha. Assim, as maiores intensidades de 

ilhas de calor foram registradas às 9 horas e às 15 horas, alcançando 6ºC. 
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Figura 3. Gráficos de intensidades de ilhas de calor diurna em Martinópolis-SP 

 
Fonte: Organizado pelos autores. 
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Na figura 3, verifica-se que os bairros com as maiores intensidades das ilhas 

de calor foram o Pioneiro (às 9 horas) e o Grevilha (às 15 horas). Ambos possuem 

características diferentes.  

O bairro Pioneiro é caracterizado por ser ocupado pela classe média alta da 

cidade. As residências possuem alto padrão construtivo e, mesmo com lotes maiores 

do que os dos bairros com residências de menor padrão, as residências tomam 

conta da maior parte do lote, não havendo áreas com jardins ou espaços que 

permitam a percolação da água, e consequentemente, há pouca arborização nos 

lotes. Assim, devido à grande concentração de material construtivo, é possível dizer 

que a energia solar é rapidamente recebida e transformada em calor, explicando a 

intensidade de até 6ºC às 9 horas da manhã.  

O bairro Grevilha possui ocupação mista, havendo casas de alto e de baixo 

padrão construtivos, umas muito próximas das outras, o que é comum em cidades 

de pequeno porte do Oeste Paulista (AMORIM, 2017). Não obstante, é o mais 

distante do ponto representativo do rural. O bairro está localizado na porção leste da 

malha urbana e, comparativamente com os outros pontos, sua posição facilita o 

recebimento da radiação solar logo no início do amanhecer. O resultado de sua 

posição e de sua densidade construtiva acarretou nas maiores intensidades das 

ilhas de calor, especialmente às 12h e 15h, com intensidade de até 6ºC.  

O bairro que teve as ilhas de calor mais amenas foi o Centro, contradizendo o 

perfil clássico de ilhas de calor apresentado por Oke (1978). Este fato ocorreu 

porque o centro da cidade estudada caracteriza-se por ter lotes grandes e bem 

arborizados, não há verticalização excessiva, tão pouco tráfego intenso de veículos, 

além de possuir praças públicas bem arborizadas e uma praça no entorno da igreja 

matriz. As ruas são largas e com boa arborização, resultando na amenização das 

temperaturas registradas.  

 

4. Considerações Finais 

A temperatura do ar registrada na cidade de Martinópolis em episódio de 

primavera, corroborou com os trabalhos de Pitton (1997) e Amorim (2017), 

mostrando que, mesmo em cidades de pequeno porte, há ilhas de calor. 
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As ilhas de calor na cidade estudada se apresentaram mais intensas logo 

pela manhã, às 9 horas e durante à tarde, às 15 horas, chegando a 6ºC. Utilizando a 

classificação de Garcia (1996), ilhas de calor de 4ºC a 6ºC são consideradas de forte 

magnitude. 

O padrão construtivo, a disposição dos lotes e carência de cobertura arbórea 

foram fatores que influenciaram mais fortemente nas ilhas de calor durante o período 

matutino. Isto posto, fatores antrópicos e naturais foram os responsáveis pela 

geração das ilhas de calor mais intensas em alguns pontos (Grevilha e Pioneiro) e 

com menores intensidades em outros (Centro).  

Deste modo, verificou-se que o perfil clássico da Ilha de calor proposto por 

Oke (1978) não se concretizou. Isso se deve às características do uso e ocupação 

da terra, decorrentes do processo formação histórico-social da cidade estudada 

serem diferentes das cidades estudadas pelo referido autor. 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo discutir e apontar de que modo a ausência de 
condicionantes climáticos nos planejamentos ambientais se atrela a saúde da população 
das cidades, já que o planejamento ambiental busca evidenciar a necessidade de garantir a 
solução dos problemas e conflitos existentes no meio ambiente para então poder garantir a 
melhoria da qualidade de vida da sociedade e a preservação dos recursos naturais, aliando 
a sociedade e o poder econômico e político. Os condicionantes climáticos são um conjunto 
de elementos e fatores, que envolvem os elementos naturais responsáveis por determinar a 
variação atmosférica nos diferentes lugares da Terra, sendo assim, a cidade também recebe 
influências destes condicionantes. Desta maneira, as áreas verdes dentro do urbano 
desempenham um importante condicionante climático e que a ausência dela causa muitos 
danos a vida das populações, e influenciando diretamente na saúde. Portanto, torna-se 
indispensável a integração das questões climáticas aos códigos de edificações e planos 
diretores municipais, para o clima urbano das cidades. 
 
 ABSTRACT  
This work aims to discuss and point out how the absence of climatic constraints on 
environmental planning is related to the health of the population of the cities, since 
environmental planning seeks to highlight the need to guarantee the solution of problems 
and conflicts in the environment to then be able to guarantee the improvement of the quality 
of life of society and the preservation of natural resources, combining society and economic 
and political power. The climatic conditions are a set of elements and factors, which involve 
the natural elements responsible for determining the atmospheric variation in the different 
places of the Earth, thus, the city also receives influences from these conditions. In this way, 
the green areas inside the urban play an important climatic condition and that the absence of 
it causes many damages to the life of the populations, and directly influencing the health. 
Therefore, it is essential to integrate climate issues with building codes and municipal master 
plans for the urban climate of cities. 
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1. Introdução  

As mudanças que ocorrem no meio natural no planeta Terra, se dão a 

milhares de anos, no qual acabou gerando as mais diferentes paisagens e os 

diversos ambientes possíveis onde a vida se manifesta. Estas mudanças se 

acentuaram a partir do momento que o homem foi aperfeiçoando cada vez as mais 

suas técnicas e desta maneira transformando cada vez mais o espaço que habita. 

Como aponta Milton Santos (1999), espaço geográfico se constrói a partir da 

relação histórica entre a sociedade e a natureza e que, por isso mesmo, é dinâmico 

e está em constante transformação. O autor então nos traz o conceito de primeira 

natureza, que consiste no espaço intocado pelo ser humano, espaço no qual não 

sofreu transformações. E de segunda natureza, que consiste no espaço que sofreu 

alterações humanas, o que chamamos então de espaço artificial. Estes conceitos 

vêm a ser muito importante para compreender como estas transformações foram 

mudando as formas de pensar e agir da humanidade frente a natureza e como isto 

se desencadeia nos planejamentos ambientais. 

O acelerado processo de industrialização e urbanização, ambos com 

crescimento exponencial - este último de modo desenfreado, tem apresentado 

intensas transformações quanto ao uso e ocupação da superfície terrestre, como 

consequência vê -se surgir problemas de ordem ambiental como as variações 

climáticas entre outros. Torna-se importante a adoção de medidas estruturais em 

busca de uma organização harmônica, equilibrada entre o modo de ocupação 

urbano com a chamada primeira natureza (SANTOS 1999), como apontado por 

Monteiro e Mendonça (2003) sobre a essencial necessidade de áreas verdes em 

meio a este intenso processo. 

É nas cidades que estas transformações são vistas com maior intensidade 

por conta do crescimento rápido e ainda dado de forma desordena, sem 

planejamento prévio, que acaba gerando problemas que interferem 

significativamente na vida dos habitantes (Pinheiro e Souza 2017 apud PIVETTA; 

SILVA FILHO, 2002). A análise deste espaço possibilita a compreensão da realidade 
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social, como a sociedade produz o espaço, faz o seu uso, sobretudo no espaço 

urbano que é reproduzido e produzido por diversos atores, em especial pelo Estado, 

que desempenha variados interesses ligados as instancias do capital. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo discutir e apontar de que modo 

a ausência de condicionantes climáticos nos planejamentos ambientais se atrela a 

saúde da população. 

 

2. O planejamento ambiental  

A questão ambiental é uma das medidas imprescindíveis para preservação da 

qualidade físico ambiental urbana, pois conforme Assis (2006), a cidade moderna 

em razão do seu modo de organização e concentração de atividades, gera 

mudanças muito significativas sobre o solo, a água e a atmosfera.  

Em conformidade com Dias e Nascimento (2014): 

[...] as cidades transformaram os ambientes de acordo com os 
princípios da lógica capitalista de produção do espaço geográfico, 
criando espaços desiguais e fragmentados. Deste modo, o ambiente 
urbano e os impactos decorrentes da urbanização são percebidos e 
experienciados de modo distinto pelos diferentes grupos que habitam 
a cidade. Os desequilíbrios provocados na atmosfera urbana 
ampliam-se e diversificam-se mediante a complexidade e 
dinamicidade do espaço urbano, especialmente em áreas 
densamente urbanizadas. (DIAS e NASCIMENTO, 2014, p30.) 

Santos (2004), coloca que desde a antiguidade a organização do espaço 

sempre foi fato importante para os grupos de pessoas que desejavam viver de em 

conformidade de objetivos e normas comuns. De modo similar, segundo Gama et. al 

(2012), as práticas pertinentes ao ordenamento e planejamento do território são 

observadas desde a Antiguidade, e a inquietação com os efeitos causados pelo 

homem nas centralidades urbanas deu-se mais claro entre os gregos. Este aspecto 

conserva-se até à época da Revolução Industrial, porém é no século XX que o 

planejamento ganha renome ficando associado à ideia de crescimento, 

desenvolvimento, de modernidade, e se confundindo algumas vezes à ideia de 

progresso.  Desta forma, em cada período da história é observado que houve algum 

tipo de preocupação com a institucionalização do ordenamento das cidades.  

O planejamento ambiental evidencia a necessidade de garantir a solução dos 

problemas e conflitos existentes no meio ambiente para então poder garantir a 
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melhoria da qualidade de vida da sociedade e a preservação dos recursos naturais. 

Este planejamento deve estar embasado em um método e uma técnica de ação, que 

nos mostre objetivos sólidos e resultados esperados, ainda que seja almejado nas 

mais diferentes escalas espaciais e que haja apoio social, político e econômico. As 

ferramentas políticas de planejamento urbano carecem estabelecer normas de 

importância social para ordenar o uso da infraestrutura e dos espaços urbanos por 

todos os cidadãos. Além disso, precisam ao mesmo tempo, garantir o bem coletivo, 

a segurança e o bem-estar dos habitantes e assegurar o equilíbrio ambiental. Desta 

maneira Santos (2004) enfatiza que: 

O planejamento é um processo contínuo que envolve a coleta, 
organização e análises sistematizadas das informações, por 
meio de procedimentos e métodos, para chegar a decisões ou 
a escolhas acerca das melhores alternativas para o 
aproveitamento dos recursos disponíveis. Sua finalidade é 
atingir metas especificas no futuro levando a melhoria de uma 
determinada situação e ao desenvolvimento das sociedades. 
[...] é importante frisar que a ênfase do planejamento está na 
tomada de decisões, subsidiadas num diagnostico que, ao 
menos, identifique e defina o melhor uso possível dos recursos 
do meio planejado. (Santos ,2004, p.24) 

 

No caso brasileiro o planejamento ambiental teve progressos a partir dos 

anos de 1930, com a implantação do Código das Águas, do Código Florestal e da 

Lei de Proteção a Fauna.  As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 

6.938/81, que acata o meio ambiente como patrimônio público e prevê atos de 

proteção, conservação e recuperação como a manutenção do equilíbrio ecológico, a 

racionalização do uso da água, do solo, do ar, do subsolo; bem como, a recuperação 

de áreas degradadas, e proteção das áreas ameaçadas de degradação. Santos 

(2004), coloca que foi a primeira vez com base nesta Política Nacional do Meio 

Ambiente, que surgiu uma proposta de planejamento ambiental no Brasil com forma 

de orientação de ordenamento territorial. Ainda em 1986, foi implantada a Resolução 

CONAMA 001/1986 que diz respeito ao estabelecimento de definições, 

responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para o uso e implementação 

da Avaliação de Impacto Ambiental, que é um dos instrumentos do Plano Nacional 

do Meio Ambiente. 
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Com referência à Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), em seu 

artigo 225º é garantido que todo cidadão tenha o direito a boa qualidade de vida, e a 

partir da criação do Estatuto da Cidade, Lei 10257/01 (BRASIL, 2001) vem 

reforçando no seu primeiro artigo o bem-estar dos cidadãos e ao equilíbrio 

ambiental, devendo estar no plano diretor municipal o cumprimento da qualidade de 

vida da população (HONDA et.al, 2015). (BARBIRATO et al, 2012). O Estatuto da 

Cidade ainda permite o desenvolvimento de estudos urbanísticos avaliando 

aspectos ambientais para a qualidade urbana que equivalham de subsídio para a 

elaboração e revisão do Plano Diretor das cidades brasileiras. 

Honda et.al (2015), assinalam que o planejamento urbano ambiental é um 

procedimento de extremo valor para os centros urbanos atualmente, auxiliando na 

ocupação racional e no equilíbrio ambiental. Nesse sentido, ainda apontam o 

planejamento não deveria ser desassociado das políticas de desenvolvimento, uma 

vez que está inteiramente relacionado à qualidade de vida.  

Nesse contexto, a rapidez que se deu o desenvolvimento das cidades 

brasileiras principalmente a partir da década de 1960, acabou gerando uma 

ausência e dificuldade nos planejamentos urbanos ligados ao uso do solo, as 

questões de políticas públicas, gestão e organização do território. A consequência 

disto, é que estes ambientes se tornam áreas cada vez mais quentes e não 

pensadas e planejadas analisando o conforto térmico como apontam Pinheiro e 

Souza (2017): 

Toda essa transformação decorre da necessidade insatisfeita 

de um prévio planejamento urbano, que possa contemplar 

espaços destinados às áreas verdes, onde a sua ausência 

neste ambiente é sentido com eminente desconforto, 

principalmente térmico. Essa consequência que tem como 

causa principal as mudanças realizadas pela ação antrópica no 

uso do solo que afetam o clima local de diversas formas, como 

inversões térmicas, chuvas ácidas e aumento do calor. 

(PINHEIRO e SOUZA ,2017 p.69) 

É necessário ter em mente que, a cidade se constrói a partir da qualidade do 

espaço e dos serviços urbanos, nas praças, parques e áreas destinadas ao lazer, 

nas vias de circulação, escolas, hospitais, áreas de preservação ambiental e outras. 

No entanto, ao pensarmos nestes espaços, nos deparamos é que estão localizados 
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de maneira desigual no espaço urbano, impossibilitando a população ao uso e do 

acesso de maneira igualitária. Alguns destes espaços urbanos, desempenham 

importantes papéis, bem como, contribuições para a qualidade ambiental das 

cidades e para a qualidade de vida da população. 

 

3. As áreas verdes, os condicionantes climáticos e a saúde humana. 
 

A visão moderna de parque, enquanto espaços amenizadores das estruturas 

urbanas dão-se a partir de meados do século XIX no contexto do industrialismo 

emergente sucedida de exigências regressivas com a ampliação do lazer urbano 

(DUMAZEDIER, 1973). No entanto ao pensarmos nisto, será que estes espaços são 

realmente amenizadores das estruturas urbanas, no caso do brasileiro, os parques 

são pensados e projetados perante o clima brasileiro.  

Silva e Colesante (2000, p. 26 e 27), expõem que os parques de recreação e 

preservação constituem áreas de qualidade paisagística por serem elementos de 

valor estético e cultural, incorporado são patrimônio da cidade, e de qualidade 

ambiental, por serem um fator decisivo de conforto térmico ao agirem como ilhas de 

frescor nos arredores dos bairros em que se está localizado, por proporcionarem 

potencialidade para escolhas mais democráticas de lazer, bem como de garantir o 

prosseguimento do mesmo na paisagem e a conservação da sua biodiversidade 

local. 

As áreas verdes, caracterizadas por meio dos parques e praças urbanos 

tendem a assumir o papel de lazer e recreação das populações, se tornando então 

primordial a conservação e monitoramento destes locais. Pautado ainda sobre o Art. 

8º, § 1º, da Resolução CONAMA Nº 369/2006, considera-se área verde de domínio 

público "o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, 

paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e 

ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de 

impermeabilização". Posto que isto, Oliveira (1996) define área verde como:  

[...] áreas permeáveis (sinônimo de áreas livres) públicas ou não, com 
cobertura vegetal predominantemente arbórea ou arbustiva (excluindo-
se as árvores no leito das vias públicas) que apresentam funções 
potenciais capazes de proporcionar um micro clima distinto, no 
ambiente urbano, em relação à luminosidade, temperatura, além de 



 
 

843 
 

outros parâmetros associados ao bem estar humano (funções de 
lazer) com significado ecológico em termos de estabilidade 
geomorfológica e amenização da poluição, e que suporte uma fauna 
urbana, principalmente aves, insetos e fauna do solo (funções 
ecológicas); representando também elementos esteticamente 
marcantes na paisagem (função estética). (OLIVEIRA, 1996, p.17) 

Monteiro e Mendonça (2003) aponta que as cidades brasileiras, são 

padronizadas num modo de viver ibérico, um modo universal de habitar, onde 

perdemos a oportunidade de viver num modo racional, onde não se é assumido a 

nossa condição tropical, além disso, o autor ainda coloca que toda esta criatividade 

destinada a solucionar os problemas de adaptação do meio ambiente precisaria 

fazer-se parte alicerçadora na caracterização da cultura brasileira.  

Ao se definir um novo perfil para as populações urbanas, também são 

necessárias políticas públicas que atendam às necessidades destes contingentes 

populacionais, desde moradia, a saúde, a educação e o lazer. Os equipamentos 

urbanos são as áreas públicas destinadas ao tempo livre, ao lazer, as atividades 

físicas, ao bem-estar geral da população. Desta maneira, as áreas verdes buscam 

desempenhar alguns papeis na produção do espaço urbano, porém a dinâmica da 

cidade não contempla as relações sociais, os sentimentos e sentidos humanos, 

estes lugares são pautados na lógica do modelo de produção e consumo do capital 

como apontado por Gomes (2014): 

―Os parques demarcados no urbano conferem uma dinâmica 
ao processo de produção do espaço. Aparecem como um 
objeto pontual no espaço urbano, mas são produto social, que 
tem relação direta com a manifestação e formas de reprodução 
da sociedade. Sua presença na paisagem não assinala apenas 
a implantação de um equipamento público voltado ao lazer, ou 
à natureza, imaginária ou real, para o uso comum, mas 
significa um processo de produção do espaço, mais amplo e 
complexo. A natureza em si, em seu estado natural, não cabe 
no projeto da cidade moderna. Aparece em fragmentos, 
moldada, (re)arranjada como elemento cênico no espaço 
urbano.‖ (GOMES, 2014, p.87) 

Loboda e De Angelis (2005) ainda nos lembram das descontinuidades 

políticas que acabam interferindo nos planos e metas para a qualidade de praças e 

parques:  

―Outro fator que contribui para aumentar a penúria renitente 
das áreas verdes urbanas são as descontinuidades políticas. 
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Sabe-se que um plano de áreas verdes, implantação de uma 
praça, arborização de um bairro, são ações que precisam ser 
pensadas e executadas a longo prazo. Todo esse processo é 
prejudicado com a alternância de grupos políticos na 
administração, pelo fato de que as políticas, os planos e metas 
traçados não vão além do período de gestão, isso ainda 
quando chegam a ser efetivados. ‖ (LOBODA e DE ANGELIS, 
2005. p.137) 

Os estudos de clima urbano se dão desde o século XIX na Europa, pois a 

partir do crescimento das cidades se viu a necessidade de estudar o que a 

urbanização causava no ambiente em que as populações urbanas viviam. Do 

mesmo modo, partindo da realidade brasileira nos deparamos com a contribuição de 

Monteiro (1976), no qual o clima urbano é discutido como um sistema apoiado nos 

canais da percepção humana sendo eles: conforto térmico, qualidade do ar e 

impacto meteórico. Assim pensando, o clima desempenha grande papel de 

modificação na área urbana e deve ser pensando também a partir das relações 

sociais como ressalta Sant'Anna Neto (2008):    

[...] clima como fenômeno geográfico substanciado pelas aplicações 
de seu conhecimento no entendimento do território, não apenas 
como elemento natural, determinado pelas leis físicas, mas, também, 
pelo significado de sua repercussão nas relações entre a sociedade 
e a natureza mediadas pela ação dos agentes sociais, que produzem 
espaços concretos nos mais variados níveis de segregação e 
vulnerabilidade. (SANT'ANNA NETO,2008, p.52) 

No que tange especificamente ao clima, ao clima urbano, o ar aquecido e a 

impermeabilidade do solo diminui a umidade relativa do ar em relação às áreas 

rurais e isso tem contribuído significativamente para o aumento da sensação de 

desconforto climático nas cidades, para o aumento da temperatura essencialmente. 

Na estação chuvosa o escoamento superficial nos grandes centros, particularmente 

na região tropical, é feito em sua totalidade pelas redes de esgoto e galerias pluviais, 

inibindo a evaporação e diminuindo o fornecimento de vapor d´agua para atmosfera. 

A adição de vapor através da evapotranspiração também é precária, uma vez que as 

áreas verdes nas cidades são expressivamente menores do que no campo. 

(HOGAN e MARANDOLA, 2009, p. 15).  

Os fatores e elementos que condicionam o clima são o conjunto de processos 

que envolvem os elementos naturais responsáveis por determinar a variação 
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atmosférica nos diferentes lugares da Terra, sendo assim, a cidade também recebe 

influências destes condicionantes, porém diferente de uma floresta, ela possui uma 

infraestrutura que acaba gerando um clima diferente dentro do próprio ambiente 

urbano que acaba condicionando o clima daquele local.  

As áreas verdes neste contexto, entram como um condicionante climático que 

compõem uma importante figura de adaptação às alterações climáticas, através da 

contribuição para a melhora das condições microclimáticas da área envolvente e 

para a mitigação da ilha de calor, e pelo seu papel potencial na absorção de carbono 

e outros poluentes atmosféricos (Lombardo, 2009). Neste quesito as árvores vem a 

cumprir um enorme papel desempenhando um elemento essencial para promover 

adequação ambiental quanto ao conforto climático (PINHEIRO  E SOUZA, 2017). 

Desta maneira, ao pensarmos nas áreas verdes, elas realmente possuem estruturas 

que possibilitem que a população possa usufruir destes espaços ao longo do dia, ou 

somente em momentos específicos do dia. O que se observa é que a grande maioria 

destes espaços são ocupados logo no início da manhã ou no final do dia, quando o 

sol já está se pondo, devido que não há arborização suficiente ou estruturas físicas 

para amenizar o desconforto térmico. 

Dada a importância que as áreas verdes desempenham, tendo um papel 

importantíssimo na qualidade de vida das populações urbanas e também como 

regulador ambiental, Belmiro, A. et al (2013 apud LOMBARDO 1990) demostra 

todos os benefícios que as áreas verdes têm a nos atribuir: 

Influência das áreas verdes em relação à ação purificadora por:  

 Fixação de poeiras e materiais residuais;  

 Depuração bacteriana e de outros microorganismos;  

 Reciclagem de gases através dos mecanismos fotossintéticos;  

 Fixação de gases tóxicos.  

Composição atmosférica  

 Luminosidade e temperatura: a vegetação ao filtrar a radiação solar suaviza 

as temperaturas extremas;  

 Umidade e temperatura: a vegetação contribui para conservar a umidade do 

solo, atenuando sua temperatura;  
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 Reduz a velocidade do vento;  

 Mantém as propriedades do solo: permeabilidade e fertilidade;  

 Fornece abrigo à fauna existente;  

 Influencia no balanço hídrico.  

 Equilíbrio solo/clima/vegetação  

 Amortece os resíduos de fundo sonoro contínuo e descontínuo de caráter 

estridente, que ocorrem nas grandes cidades. 

Tudo isso deixa claro que, as áreas verdes dentro do urbano desempenham 

um importante condicionante climático e que a ausência dele causa muitos danos a 

vida das populações, onde acabam influenciando diretamente na saúde, desta 

maneira a Tabela I, vem demostrar como alguns elementos climáticos acometem a 

saúde humana. 

Tabela I: Manifestações Fisiopsicológicas do homem pela ação dos elementos 

climáticos. 

Elementos Climáticos Condições Limitantes Manifestações Fisiológicas 

 
 
 

Altitude (pressão 
atmosférica) 

 
 
 

Limite máximo 8.000 
metros. 

- Mal-das-montanhas (dor de cabeça, 
fadiga, alteração sensorial, depressão 

intelectual, indiferença, sono, 
descoordenação de movimento, perda de 

memória). 
- Redução das faculdades físicas e 

mentais. 
- Tristeza e apatia. 

 
 

Radiação (associada a 
luminosidade) 

 
 

60º e 70º Latitude. 

- Alta radiação/luminosidade: esgotamento 
nervoso, perturbações mentais, irritação, 
síndrome físico-psíquica ―golpe de sol‖ 

(sunstroke), euforia. 
- Baixa radiação/luminosidade: deficiências 

orgânicas, raquitismo, depressão, 
debilidade mental. 

 
Higrotemia 

 
Limite variável. 

Ótimo fisiológico para raça 
branca: 15º - 16º C 60%UR 

- Diminuição da capacidade respiratória 
(para europeus nos trópicos). 

-Hiperpinéia térmica (entre negros). 
- Cansaço e esgotamento (brancos). 

 
 
 

Vento e Eletricidade 
atmosférica 

 - Morbidez, cansaço e abatimento. 
- Debilidade de torus nervoso, depressão, 

hipersensibilidade e irritabilidade. 
- Desidratação, dessecação do aparelho 

tegumentar. 
- Excitação nervosa, alucinações, delírio. 
- palpitações, dispneia, dores de cabeça, 

nevralgia. 

Fonte: Sorre, 1984, apud, MENDONÇA, 2000. 
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Segundo Girardi (2016), um movimento lançado pelo Sistema Nacional de 

Parques dos Estados Unidos, foi incorporado pela Organização Mundial de Saúde, 

defendendo uma maior presença de áreas verdes, garantir o acesso a elas, 

especialmente no ambiente urbano, para melhorar a saúde das pessoas, pois o 

contato com a natureza melhora o sistema imune, facilita a atividade física e 

aumenta o convívio social. 

Em razão disto, se dá a importância, manutenção e planejamento destes 

locais, tendo em vista preservação e a qualidade ambiental para a vida em geral, 

como afirmam os autores: 

―A qualidade de vida urbana está diretamente atrelada a vários 
fatores que estão reunidos na infraestrutura, no 
desenvolvimento econômico-social e àqueles ligados à questão 
ambiental. No caso do ambiente, as áreas verdes públicas 
constituem-se elementos imprescindíveis para o bem-estar da 
população, pois influencia diretamente a saúde física e mental 
da população‖. (LOBODA e DE ANGELIS, 2005, p.131) 

 

Fica claro que, todas estas noções vêm a contribuir para a melhoria destes 

espaços dentro das cidades, visto que, é de grande importância estudos para poder 

analisar as relações existentes entre o uso destes espaços e a saúde da população. 

Aliás, é através do valor simbólico que a população tem perante estes espaços que 

traduzem a preservação ou a ruina deles, sendo importante o sentimento de 

pertencimento do lugar. As áreas urbanas abrigam a maior parte dos contingentes 

populacionais, como também parte das atividades sociais, econômicas e culturais da 

sociedade, isto então, acaba cada vez mais aumentando do consumo de recursos 

naturais para que o espaço seja ajustado às necessidades desta sociedade. Assis 

(2006), aponta que é necessária uma revisão nos modelos de cidade, na legislação 

de construção urbana e nos processos de planejamento e projeto urbanos, como já 

aponta Santos (2014), a cidade foi estabelecida e planejada de forma fragmentada, 

sem o cuidado de torna-las interativas.  

Conforme aponta Melo e Barbirato (2011), é primordial introduzir as 

contribuições climáticas juntamente com as legislações urbanísticas vigentes, 

considerando os possíveis danos que podem ser ocasionados pelo modelo atual de 
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ocupação do solo posto, e o adensamento construtivo atingir a sua plenitude em 

porções da cidade. 

 

4. Considerações Finais  

Torna-se imprescindível a efetivação de pesquisas que debatam o papel das 

áreas verdes nos espaços urbanos, bem como suas contribuições para a qualidade 

ambiental das cidades e para a qualidade de vida da população, além de 

ponderações a respeito da relevância do planejamento municipal e de políticas 

públicas, na organização de cidades. 

É por meio do conhecimento de informações climáticas da cidade que 

podemos facilitar a compreensão das questões ambientais urbanas e na definição 

das decisões no planejamento. O crescimento desordenado das cidades no Brasil, 

sem a preocupação com parâmetros climáticos e a obrigatoriedade da implantação 

de Planos Diretores em cidades com população acima de vinte mil habitantes 

explicam a necessidade de informações climáticas mais características que 

decorram para o auxílio no planejamento urbano e projeto de edificações.  

A elaboração de um zoneamento climático, pode conduzir o uso e ocupação 

do solo eficiente, não apenas em relação aos aspectos referentes à infraestrutura 

urbana do meio, mas compatível com a capacidade de suporte no meio físico, 

considerando as condições climáticas locais. 

Portanto, no momento em que as questões climáticas não estiverem 

integradas aos códigos de edificações e planos diretores municipais, mais difícil será 

mostrar a importância dos condicionantes climáticos no processo de construção de 

infraestruturas e dos impactos que estas intervenções possam acarretar ao clima 

urbano. Este espaços ainda acabam assumindo diferentes papéis para toda a 

sociedade, desde o lazer até as condições de saúde, sendo imprescindível o uso e 

incorporação das comunidades destes locais, eles são e devem ser lugares 

ocupados por todos os habitantes da cidade. 
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RESUMO  
Este trabalho tem como objetivo discutir os conceitos relacionados ao Desenvolvimento 
Territorial Sustentável, frente à problemática global da poluição atmosférica, com um 
enfoque no município de Paranaguá. O município está localizado na área costeira/estuarina 
do estado do Paraná, sul do Brasil, e abriga a maior área contínua de Floresta Atlântica do 
país. Paranaguá comporta o Porto Dom Pedro II, um dos mais importantes do Brasil e o 
maior exportador de grãos da América Latina. Este estudo foi realizado com base em 
pesquisa bibliográfica e documental e organizado em seções temáticas para integração dos 
temas abordados. A seção introdutória apresenta a problematização e caracterização da 
área de estudo, para tal utiliza-se o conceito de Antropoceno e sociedade agro-urbano-
industrial. O referencial teórico utilizado oferece uma oportunidade de interligar os conceitos 
de território e desenvolvimento, à pressão antrópica sobre o território em escala global, 
iniciando a discussão da seção seguinte sobre correntes da economia e seus laços com o 
ambiente natural. Em seguida o texto discorre sobre os conceitos e conhecimentos 
acumulados relacionados aos poluentes atmosféricos, apresentando suas diversas 
classificações, características e, por fim, os impactos socioambientais relacionados à 
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presença destes no ambiente. Na sequência, são apresentados dados secundários 
referentes aos poluentes atmosféricos na área de estudo, como tentativa de ilustrar o 
contexto da problemática no município. Para finalizar as reflexões sobre a questão, a partir 
dos conceitos e dados apresentados apresentam-se as impressões, reflexões e 
considerações parciais/finais ao tema estudado e a problemática da poluição atmosférica 
em Paranaguá. A população local é diretamente afetada pelas ―externalidade‖ das 
atividades comerciais e industriais presentes no território.  
 
RESUMEN 
Este trabajo tiene como objetivo discutir los conceptos relacionados al Desarrollo Territorial 
Sustentable, frente a la problemática global de la contaminación atmosférica, con un 
enfoque en el municipio de Paranaguá. El municipio está ubicado en el área 
costera/estuarina del estado de Paraná, sur de Brasil, y alberga la mayor área continua de 
Bosque Atlántico del país. Paranaguá comporta el Puerto Don Pedro II, uno de los más 
importantes de Brasil y el mayor exportador de granos de América Latina. Este estudio fue 
realizado con base en investigación bibliográfica y documental y organizado en secciones 
temáticas para la integración de los temas abordados. La sección introductoria presenta la 
problematización y caracterización del área de estudio, para ello se utiliza el concepto de 
Antropoceno y sociedad agro-urbano-industrial. El referencial teórico utilizado ofrece una 
oportunidad de interconectar los conceptos de territorio y desarrollo, a la presión antrópica 
sobre el territorio a escala global, iniciando la discusión de la siguiente sección sobre 
corrientes de la economía y sus lazos con el ambiente natural. En seguida el texto discurre 
sobre los conceptos y conocimientos acumulados relacionados a los contaminantes 
atmosféricos, presentando sus diversas clasificaciones, características y, finalmente, los 
impactos socioambientales relacionados a la presencia de éstos en el ambiente. En 
consecuencia, se presentan datos secundarios referentes a los contaminantes atmosféricos 
en el área de estudio, como intento de ilustrar el contexto de la problemática en el municipio. 
Para finalizar las reflexiones sobre la cuestión, a partir de los conceptos y datos presentados 
se presentan las impresiones, reflexiones y consideraciones parciales / finales al tema 
estudiado y la problemática de la contaminación atmosférica en Paranaguá. La población 
local es directamente afectada por las ―externalidades‖ de las actividades comerciales e 
industriales presentes en el território. 

 

1. Introdução  

Este ensaio tem como objetivo discutir os conceitos relacionados ao 

Desenvolvimento Territorial Sustentável, frente à problemática global da poluição 

atmosférica, com um enfoque no município de Paranaguá. O município está 

localizado na área costeira/estuarina do estado do Paraná, sul do Brasil, o litoral 

paranaense abriga a maior área contínua de Floresta Pluvial Atlântica ainda 

preservada no país, bioma presente na lista dos hotspots de conservação da 

biodiversidade, devido às suas altas taxas de endemismo e fragmentação de 

ecossistemas, onde restam somente 7% de sua cobertura original (MYERS et al., 

2000; PIERRI et al., 2006; RYLANDS; BRANDON, 2005).  
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A região possui sete municípios que, segundo DENARDIN et al. (2009), 

podem ser classificados em três grupos: os portuários (Paranaguá e Antonina), os 

rurais (Morretes e Guaraqueçaba) e os praiano-turísticos (Matinhos, Pontal do 

Paraná e Guaratuba). Dentre os municípios, Paranaguá se destaca como polo de 

diversos serviços para a região, com uma população de 140 469 habitantes (IBGE, 

2010) e índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) estimado em 0,75 

(IBGE, 2010).  

A atividade portuária se destaca no litoral do Paraná, sendo o Porto Dom 

Pedro II (construído em 1935), conhecido como Porto de Paranaguá, um dos mais 

importantes do Brasil e o maior exportador de grãos da América Latina. Entre os 

principais produtos de exportação estão: soja, farelo, milho, fertilizantes, contêiner, 

congelados, derivados de petróleo, álcool e veículos. Uma das importantes 

indústrias associadas ao Porto de Paranaguá é a de fertilizantes, com a presença de 

grandes empresas de escala global (ABRAHÃO, 2011) caracterizando Paranaguá, 

dentre os municípios do litoral paranaense, como mais ativo economicamente e 

cenário de diversas situações de conflitos socioambientais. 

Segundo Mattei (2012), vem se consolidando há alguns anos no Brasil um 

modelo econômico fortemente atrelado ao circuito internacional das commodities 

primárias, baseado no uso intensivo dos recursos naturais, tanto as de natureza 

agropecuária como aquelas oriundas das atividades extrativas minerais. O país se 

destaca na produção e exportação de produtos agrícolas, porém apresenta grande 

dependência da importação de fertilizantes, criando um movimento crescente e 

retroalimentar de exportação de recursos naturais e importação de insumos para 

manutenção do solo para a produção agrícola.  

A presença desses dois setores comerciais no território (atividade portuária e 

indústrias de fertilizantes) não é mera coincidência, pode ser considerada 

estratégica para a logística do agronegócio nacional, com dois sentidos de 

movimentação e transporte: o escoamento da produção agrícola brasileira para 

exportação pelo porto de Paranaguá e a importação de minerais fertilizantes. Os 

grãos são enviados para Países como China, Rússia e Espanha, enquanto os 

minerais importados são processados, misturados em Paranaguá e posteriormente 

transportados para o interior do território brasileiro.  
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Além dos impactos no local de produção e extração das commodities, há 

também uma série de impactos socioambientais durante o processamento, 

transporte e exportação desses recursos. Berechman e Tseng (2012) estimaram os 

custos socioambientais das emissões provenientes do porto de Kaohsiung, em 

Taiwan, utilizando principalmente as emissões de aerossóis, emitidos por navios e 

caminhões, chegando ao expressivo número de 123 milhões de dólares por ano.  

Destarte, a poluição atmosférica é considera uma grande problemática 

quando se discute as dinâmicas ecológicas e a saúde humana, sendo amplamente 

reconhecida como uma externalidade intimamente atrelada à atividades 

antropogênicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição atmosférica 

representa o maior risco ambiental à saúde humana nos dias atuais, sendo 

responsável por uma a cada oito mortes no mundo (OMS, 2014). Estima também 

que atualmente nove entre dez pessoas vivem em ambientes com níveis de poluição 

acima dos padrões indicados pela organização e no ano de 2016 aproximadamente 

três milhões de mortes foram diretas e indiretamente influenciadas pela presença de 

poluentes atmosféricos, em todo o planeta. 

2. MÉTODO 

Este estudo foi conduzido a partir de pesquisa documental e bibliográfica. 

Segundo Gil (2008) a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica são 

semelhantes, com uma única diferença entre ambas: a natureza das fontes. 

Segundo o autor, a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 

contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto e a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, 

ou ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

O texto foi estruturado pensando na integração entre os conceitos em seções. 

A seção introdutória apresenta o objetivo, a problematização e a caracterização da 

área de estudo. Na sequência serão apresentados conceitos e definições sobre 

território, desenvolvimento e ambiente, com enfoque na interação antrópica com o 

território. A seção é finalizada com a apresentação do conceito de Antropoceno, 

interligando os conceitos de território e desenvolvimento à pressão antrópica sobre o 
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território em escala global. A seção seguinte apresenta correntes da economia e 

suas concepções em relação ao ambiente natural.  

Em seguida o texto discorre sobre os conceitos e conhecimentos acumulados 

relacionados aos poluentes atmosféricos, apresentando suas diversas 

classificações, características e, por fim, os impactos socioambientais relacionados à 

presença destes no ambiente. Então, até o presente dados referente à estudos 

sobre poluentes atmosféricos no município de Paranaguá, como tentativa de ilustrar 

o contexto da problemática no município.  

Para finalizar as reflexões sobre a questão, a partir dos conceitos e dados 

secundários apresentados pelo autor, o mesmo apresenta suas impressões, 

reflexões e considerações parciais/finais frente ao tema estudado.  

 

3. BASE TEÓRICA 

3.1 TERRITÓRIO E AMBIENTE 

Território é um conceito pluridisciplinar, intimamente relacionado ao conceito 

de espaço geográfico, ―diferenciando o território do espaço geográfico a partir de 

três características: as relações de poder, as redes e as identidades, processos 

espaço-temporais que marcam determinadas parcelas do espaço‖ (SAQUET, 2009). 

O território pode ser definido de acordo com o ponto de vista da abordagem em 

questão e do contexto a ser analisado. Haesbaert (2007) sintetizou as diversas 

concepções e definições sobre território em quatro grupos de concepções materiais, 

sendo elas as concepções: naturais, política, econômica e cultural. O autor inclui 

outros dois enfoques sobre o território, o binômio materialismo-idealismo e o binômio 

espaço-tempo, em que o materialismo-idealismo refere-se a visão parcial e 

integrada das definições materiais de território (natural, política, econômica e 

cultural) e o binômio espaço-tempo refere-se a inter relação entre espaço geográfico 

e sociedades ao longo do tempo. 

Para Haesbaert (2007), a dimensão política, além de sua perspectiva jurídica 

e estatal é a que melhor representa a conceituação usual de território, entretanto, 

afirma que o território deve ser definido numa perspectiva holística entre as 
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diferentes dimensões materiais e ideais, deve ser híbrido, uma dimensão integrada 

em que os espaços são articulados e conectados.  

Para Saquet (2009) alguns processos são centrais para a discussão do 

território:  

a) a relação espaço-tempo como movimento condicionante e inerente 
à formação de cada território através das processualidades histórica e 
relacional (transescalar, com redes e fluxos); b) a relação idéia-
matéria, também como movimento e unidade; c) a heterogeneidade 
correlata e em unidade com os traços comuns e, d) a síntese dialética 
do homem como ser social (indivíduo) e natural ao mesmo tempo. São 
todos processos que estão no ―interior‖ da formação de cada território 
e da própria territorialidade humana (SAQUET, 2009, p.73-74). 

 

Haesbeart (2007) e Saquet (2009) partilham definições semelhantes em 

alguns aspectos e complementares em outros quanto às suas concepções de 

território. A partir das perspectivas materiais do território e dos binômios espaço-

tempo e material-ideal, onde o ser humano também é híbrido, sendo um ser social e 

natural ao mesmo tempo, ponto de vista esse que é complementado pelo raciocínio 

de Saquet (2009):  

O homem age no espaço (natural e social) de seu habitar, produzir, 
viver, objetiva e subjetivamente. O território é um espaço natural, 
social, historicamente organizado e produzido; a paisagem é o nível 
visível e percebido deste processo. O território é produto de ações 
históricas que se concretizam em momentos distintos e sobrepostos, 
gerando diferentes paisagens. O espaço corresponde ao ambiente 
natural e ao ambiente organizado socialmente, com destaque para as 
formas/edificações e para as formas da natureza. Há unidade entre 
natureza e sociedade (SAQUET, 2009, p. 81). 

A unidade entre natureza e sociedade mencionada por Saquet, torna-se 

evidente à partir da definição do ser humano como híbrido ou dicotômico, sendo ser 

social e natural. O autor também trabalha a ideia de que há unidade nas dimensões 

sociais (política, econômica e cultural) entre os conceitos materiais de território, de 

acordo com a concepção integradora de território híbrido, defendida por Haesbaert 

(2007). Diante da perspectiva do ser humano como agente natural e social, para 

Santos (1992), a civilização material vive um momento único na história telúrica, 

tendo a humanidade como agente de mecanização do planeta, onde é capaz de 
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interferir nos ciclos ecológicos, geológicos, geomorfológicos e climáticos, ―cria a 

natureza artificializada, através de sua economia mundializada, sendo um modelo 

que se sobrepõe à multiplicidade dos recursos humanos e naturais‖ (SANTOS, 

1991). Embora seja discutida a dicotomia humana entre ser social e natural, sua 

relação com o território não é reciprocamente uma relação de simbiose, tal fato 

torna-se evidente diante da crise socioambiental contemporânea.  

3.2 DO CRESCIMENTO AO DESENVOLVIMENTO: RESTABELECER O DIÁLOGO 

COM O AMBIENTE  

A economia mundializada e a natureza artificializada transformaram a 

realidade, a conexão e a velocidade da sociedade em que vivemos. A sociedade do 

século XXI é marcada por uma série de características que diferem dos tempos 

anteriores. É evidente que atualmente a humanidade acumula mais conhecimento 

científico e tecnológico que em qualquer outra época da evolução humana, 

entretanto, enfrenta desafios e problemáticas mais complexas.  

A economia globalizada e a sociedade urbano-agro-industrial deram início ao 

que Fernandez (2011) chama de antropoceno, uma nova era geológica iniciada pela 

interferência antrópica nos ciclos biogeoquímicos planetário, tendo seu início durante 

as revoluções industriais e sendo intensificada após meados do século XX. O autor 

defende a ideia de que o Holoceno, a era geológica que se refere aos últimos 12.000 

anos tem chegado ao seu fim devido à expansão humana sobre o globo, 

acompanhada de todos os impactos e externalidades do crescimento demográfico, 

da expansão das fronteiras agrícolas, da industrialização, do consumismo, enfim, do 

capitalismo globalizado, regido por vertentes econômicas que consideram a 

economia um sistema isolado, infinito e independente, que desconsideram as 

externalidades dos processos de produção e o ambiente/recurso/capital natural 

como parte fundamental deste sistema.  

A economia ―é a ciência que estuda o comportamento humano como uma 

relação entre fins e meios escassos que têm usos alternativos‖ (Robbins, 1984, 

p.16). Denardin (2003) discutiu as duas principais vertentes teóricas no campo da 

economia que tratam as questões ambientais e como essas avaliam a importância 

do capital natural para a manutenção da qualidade de vida. O autor faz a distinção 
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entre os tipos de capital, classificando-os entre capital: natural, cultural, 

manufaturado e cultivado. Segundo o autor,  a economia clássica/neoclássica possui 

uma peculiaridade, essa ignora o fator físico das dimensões e capacidade de 

suporte do patrimônio natural, considera o sistema econômico como um sistema 

fechado, isolado e sem limitações físicas, enquanto observa o capital natural de 

duas perspectivas: a economia dos recursos naturais, em que o capital natural é 

apenas fonte de recursos naturais para a produção; e a economia do meio ambiente, 

tendo o capital natural como fossa receptora de dejetos e externalidades do sistema 

de produção e consumo. Cavalcanti (2010) define a relação entre esta corrente 

econômica e o capital natural da seguinte forma:  

(...) o sistema econômico não encontra limites onde esbarrar. Ele pode 
tudo. É autossuficiente. Sua expansão não envolve custos de 
oportunidade ou seja, não há trocas ou desgastes decorrentes de 
mais economia que precise destruir recursos, seja para extração, seja 
para despejo do lixo em que irremediavelmente termina o processo 
econômico. A economia ortodoxa trata impactos ambientais, se 
porventura deles se ocupa, como fenômenos externos ao sistema 
econômico, vistos como falhas de mercado. Para ela, as 
externalidades podem, com métodos adequados, ser internalizadas no 
sistema de preços: uma forma, supõe, de corrigir as falhas de 
mercado (CAVALCANTI, 2010, p. 54). 

 A economia clássica/neoclássica não compreende o espaço natural, ignora 

leis físicas, tal como as leis da termodinâmica e erra ao considerar os recursos 

naturais infinitos e em desconsiderar as capacidades de suporte de cada ambiente, 

observando o capital/ambiente natural como fonte provedora de recursos e fossa 

receptora de dejetos. Esta vertente econômica tornou-se dominante, fenômeno 

aliado a outros pelos quais a humanidade e o mundo tem experienciado, como o 

aumento populacional da espécie humana, mecanização e artificialização da 

natureza, êxodo rural, crescentes níveis de urbanização, produção e consumo, uso 

irracional de recursos naturais renováveis e não-renováveis, cria-se um cenário de 

complexos e distintos tipos de conflitos socioambientais. Esses fenômenos citados, 

dão origem a outro mito defendido pela economia neoclássica, a do crescimento 

econômico ilimitado, conceito incentivado por índices como o Produto Interno Bruto 

(PIB) que intensifica a pressão por recursos naturais para processos de produção e 
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de consumo, consequentemente os dejetos e externalidades destes, como evidencia 

Cavalcanti (2010): 

(...) o sistema econômico, ao se expandir, incorre em custos de 
oportunidade ambientais positivos (o meio ambiente é escasso), se 
esses custos já foram tão ínfimos que se podia ignorá-los, o fato é que 
mais economia implica menos meio ambiente, seria bom que não 
fosse assim. É aqui que se chega à conclusão de que a visão de 
mundo prevalecente, que dá ênfase inusitada ao crescimento 
 econômico como solução para tudo, como prioridade absoluta em 
relação a outros objetivos, termina podendo ser classificada como fé, 
fetiche, mania, dogma. Sem dúvida, ao mesmo tempo, forma-se uma 
confusão entre crescimento (aumento) e desenvolvimento (evolução, 
transformação, ―promoção da arte da vida‖). (CAVALCANTI 2010, p. 
61-62) 

 

Considerando o território natural, espaços com dinâmicas biogeoquímicas e 

geomorfológicas subjetivas e disposição finita de elementos e recursos, torna-se 

imprescindível o surgimento de pensadores e correntes ideológicas que 

compreendam as limitações conceituais e metodológicas da economia neoclássica e 

às transcendam. Para Hauwermeiren (1998), a economia ecológica ―é a ciência da 

gestão da sustentabilidade‖, segundo Daly (1991) a economia ecológica incorpora 

muitas características da economia neoclássica, entretanto a economia ecológica 

compreende o fator ecológico como fundamental para se pensar a economia 

humana. Neste sentido, a economia ecológica, possui uma visão holística, tem como 

característica substancial compreender a economia como um subsistema humano, 

dentro do sistema natural finito, responsável por serviços ecossistêmicos essenciais 

para a humanidade, além de ser fonte provedora de recursos de bem comum e 

matéria prima para os processos econômicos produtivos.  

Em decorrência das limitações da economia neoclássica e da extensão da 

fronteira do pensamento científico, a partir da concepção da economia ecológica, 

surgem pensadores que propõe debates quanto à relação entre o crescimento 

econômico, o desenvolvimento e o decrescimento. A ideia de decrescimento ―é 

formada por um lado pela tomada de consciência acerca da crise ecológica, e, por 

outro, pela crítica à técnica e ao desenvolvimento‖ (LATOUCHE, 2009). Se enquadra 

na concepção de uma ecologia profunda e nos convoca a reintroduzir a 
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preocupação ecológica em meio da preocupação social, política, cultural e espiritual 

da vida humana (ARANCIBIA, 2012). Latouche (2009, p. 42) propõe um ―ciclo 

virtuoso‖ de decrescimento sereno, representado por oito mudanças 

interdependentes que se reforçam mutuamente: reavaliar, reconceituar, reestruturar, 

redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar, reciclar. 

O necessário diálogo entre ambiente e desenvolvimento é explicitado por 

Sachs (1986): 

A explicitação dos futuros possíveis e as escolhas dos futuros 
desejados adquirem direito de cidadania; a abordagem do 
planejamento, ao mesmo tempo global e normativo, começa a 
substituir a extrapolação; o procedimento sistemático suplanta os 
cortes vetoriais legitimados pelo cartesianismo. A aposta por um 
desenvolvimento econômico e social contínuo, harmonizado com a 
gestão racional do ambiente, passa pela redefinição de todos os 
objetivos e de todas as modalidades de ação. O ambiente é na 
realidade uma dimensão do desenvolvimento; deve, pois ser 
internalizado em todos os níveis de decisão. De fato, os problemas de 
recursos, energia, ambiente, população e desenvolvimento só 
poderão ser corretamente percebidos quando analisados em suas 
relações mútuas, o que implica um quadro conceitual unificado de 
planejamento (SACHS, 1986). 

O ambiente se ―constitui de tudo aquilo que não faz parte do sistema 

intencional estudado, mas que afeta seu comportamento‖ (CHURCHMAN, 1968). 

Nesta perspectiva, o ambiente é uma dimensão inerente ao desenvolvimento, e 

surgem propostas alternativas aos modelos desenvolvimentistas clássicos e 

neoclássicos, que incluam as dimensões ecológicas e as subjetividades de seus 

ambientes, como fundamentais para pensar outros desenvolvimentos. Ignacy Sachs 

(1986) apresenta o conceito de ecodesenvolvimento, um conceito operacional, pois: 

―é uma abertura sobre a ecologia natural e social, que revoluciona os hábitos de 

pensamentos dos responsáveis pelo desenvolvimento‖.   

Encontramos outras perspectivas complacentes a essa concepção, como o 

economista Amartya Sen que define que ―a expansão da liberdade é o principal fim e 

meio para o desenvolvimento‖ (SEN, 2000, p. 10) e a liberdade depende de fatores 

sociais, civis e econômicos. O autor define o desenvolvimento como processo 

integrado de expansão de liberdades instrumentais e substantivas interligadas, que 

envolvem acesso aos serviços ecossistêmicos de suporte à vida, qualidade de vida, 
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liberdades políticas, liberdade econômica, acesso ao mercado, oportunidades 

sociais, segurança, garantias de transparência, em contraponto considera formas de 

privação das liberdades a desnutrição, ausência de saneamento, violência, 

analfabetismo, desigualdade de gênero, entre outros fatores determinantes ao 

desenvolvimento. Para o Sen (1999): 

(...) o crescimento econômico não pode sensatamente ser 
considerado um fim a si mesmo. O desenvolvimento tem de estar 
relacionado, sobretudo com a melhora da vida que levamos e com as 
liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades que temos razão 
para valorizar não só torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, 
mas também permite que sejamos seres sociais mais completos, 
pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo que 
vivemos (SEN, 1999, p. 29). 

 

4 POLUIÇÃO E POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

As fontes de emissão de poluentes atmosféricas, assim como os poluentes, 

são classificados de diferentes formas, podendo ser uma fonte de origem 

antropogênicas ou biogênicas. São classificadas entre fontes estacionárias (fixas) e 

fontes móveis, onde carros, caminhões, navios, trens, aviões, entre outros, 

correspondem à fontes móveis e indústrias, residências doméstica, são 

consideradas fontes estacionárias. As fontes de emissão também são classificadas 

entre: fontes pontuais, fonte em linhas e áreas fonte (OMS, 2005). 

Os poluentes são classificados de acordo com sua fonte de emissão e de 

acordo com suas características físico-químicas. Os poluentes atmosféricos podem 

ser emitidos diretamente na atmosfera (poluente primários) ou transformados em 

outros poluentes (poluentes secundários) através de reações na atmosfera (OMS, 

2005). Os poluentes primários são emitidos diretamente na atmosfera por fontes 

antrópicas ou biogênicas, como chaminés de indústrias, combustão de materiais 

fósseis, agricultura, tráfego urbano, vulcões, suspensão de poeira pelos ventos ou 

através do spray marinho.  

Os principais poluentes primários conhecidos são: dióxido de enxofre (SO2), 

óxido de nitrogênio (NO), monóxido de carbono (CO), compostos orgânicos voláteis 

(COV) e Black Carbon (BC). Os poluentes secundários, originados de reações físico-

químicas entre os poluentes primários na atmosfera, os poluentes secundários mais 
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conhecidos são: ozônio (O3), óxidos de nitrogênio (NOx) e aerossóis secundários 

(OMS, 2005). 

Também são classificados de acordo com as suas características físico-

químicas, onde são classificados conforme sua com a composição química e 

estados físico. Os gases representam poluentes em estados físicos de gás ou vapor, 

podem ser poluentes primários ou secundários, de origem biogênica ou 

antropogênica. Nesta classe, os poluentes mais conhecidos são: dióxido de enxofre 

(SO2), óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de carbono (COx), ozônio (O3) e 

compostos orgânicos voláteis (COV) (OMS, 2005).  

Outra classe de poluentes atmosféricos são os aerossóis ou partículas 

atmosféricas, que são definidos como um complexo de partículas sólidas e líquidas, 

orgânicas ou inorgânicas, suspensas na atmosfera, podendo ser primárias ou 

secundárias, de fonte natural ou antrópica, suas características variam de acordo 

com a localização e o ambiente.  Também são classificados de acordo com sua 

massa e dimensões aerodinâmicas, os componentes químicos mais encontrados no 

material particulado são: sulfatos, nitratos, amônio, potássio, cálcio, magnésio, 

cloreto, Black Carbon, poeira mineral, partículas de água e metais pesados (Pb, Cd, 

Cu, Ni, Va e Z) (OMS, 2013). 

O conjunto de todos os aerossóis atmosféricos é denominado como partículas 

totais em suspensão (PTS). Os aerossóis menores que 10 µm, que correspondem a 

aerossóis entre 10 e 2,5 µm de diâmetro, são conhecidos com PM 10. Os aerossóis 

com menos de 2,5 µm corresponde à partículas entre 2,5 e 1 µm de diâmetro, este 

corresponde classe de aerossóis finos (PM 2,5). Os aerossóis com diâmetro menor 

que 1 µm (PM 1), também corresponde à classe dos aerossóis finos e aerossóis 

com diâmetro inferior à 0,1 µm correspondem às partículas ultrafinas. Os aerossóis 

com diâmetro inferior à 10 µm, são denominados também como partículas inaláveis 

e possuem conhecidos impactos na saúde humana, caracteristicamente, quanto 

menores as partículas, maior capacidade de penetração ela possui no sistema 

respiratório (OMS, 2016).  

As características dos aerossóis também podem indicar sua fonte de 

emissão, PM 10 pode ser um indicador adequado quando se considera o impacto da 

ressuspensão da poeira de uma estrada, enquanto o Black Carbon está relacionado 
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ao uso de combustíveis fósseis, sendo um indicador de tráfego (KEUKEN et al, 

2012; OMS, 2016). 

Atividades de transporte terrestre e marinhos, são grandes potenciais fontes 

de emissão de poluentes gasosos, como NO2, CO e SO2 à partir do uso de 

combustíveis fósseis (LOZHKINA; LOZHKIN, 2015; NAGPURE et al., 2013). O O3 

também surge como um dos principais poluentes relacionados ao transporte, de 

forma indireta, pois é formado principalmente a partir de NOx em reações com 

compostos orgânicos voláteis (COV) e luz solar (CHAI et al., 2014).  Metais como o 

Cromo, Cobre, Zinco, Arsênio, Cádmio e Chumbo são emitidos majoritariamente por 

veículos de transporte terrestre (HJORTENKRANS et al., 2006; ZHANG et al., 2015). 

Alguns contaminantes são comumente associados à poluição atmosférica são 

relacionados à atividades industriais do gênero, como o Fosfato, Nitrogênio e 

Amônia (ASMAN et al., 1998; HE et al., 2011). Outro risco é a contaminação por 

Cádmio (Cd), naturalmente encontrado em rochas de produção de fertilizantes 

fosfatados (ROBERTS, 2014). 

A chuva ácida é um dos impactos ambientais decorrente das emissões 

provenientes da queima de combustíveis fósseis e poluentes industriais. A emissão 

de dióxido de enxofre e dos óxidos de nitrogênio são os principais precursores da 

chuva ácida, presença de ácidos orgânicos, emitidos diretamente ou formados na 

atmosfera também contribuem para a deposição. (FINLAYSON-PITTS; PITTS JR., 

2000). 

A poluição atmosférica também traz danos aos ecossistemas florestais. O 

ozônio, por exemplo, é um poluente fito tóxico e agente das mudanças climáticas. 

Altera ainda a regulação dos estômatos das folhas e por consequência a 

evapotranspiração das plantas (GRULKE, 2010). O aumento da concentração deste 

poluente pode afetar a disponibilidade de água (SITCH et al., 2007). Estudos ainda 

procuram avaliar sua influência na redução do crescimento e produção de biomassa 

(CHAPPELKA; SAMUELSON, 1998; HOLMES, 2014). Holmes (2014) observou o 

ozônio e o CO2 como fatores que alteram a dinâmica da provisão de água por 

florestas. Achard (2009) identifica a chuva ácida, os COV´s, o O3 e SO2 como 

principais agentes impactantes dos ambientes florestais, considerando as florestas 

são responsáveis pelo mantimento das reservas aquíferas, pode-se concluir que a 
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poluição atmosférica apresenta um risco considerável para a sustentabilidade da 

disponibilidade de água pela humanidade (PODOLAK et al., 2015).  

Os NOx podem interagir com outros poluentes atmosféricos em certo fatores 

climáticos e induzir a adversos efeitos no ambiente como a acidificação atmosférica 

e da chuva, eutrofização dos rios e redução da biodiversidade (CLARK; TILMAN, 

2008). Tanto o Nitrogênio quanto o Enxofre fazem parte da bioquímica florestal, 

sendo essenciais para a as reações celulares, porém, o acréscimo de tais 

componentes pode ser prejudicial aos ecossistemas (HŮNOVÁ et al., 2014; 

KRAVITZ et al., 2009). Como exemplo, o enxofre influencia o crescimento de árvores 

(SAVVA; BERNINGER, 2010) e o nitrogênio causa a diminuição da variedade de 

espécies (MASKELL et al., 2010). 

Além dos impactos ambientais associados aos poluentes atmosféricos, como 

pressuposto, eles são comumente associados a diversos impactos na saúde 

humana. Existem numerosos estudos epidemiológicos que mostram a associação 

entre a poluição do ar e uma ampla gama de efeitos adversos para a saúde humana. 

Os efeitos variaram de efeitos sutis à morte prematura (OMS, 2016). 

A exposição é onipresente e involuntária, aumentando a importância deste 

fator determinante da saúde (OMS, 2013). Há evidências que comprovam que a 

periculosidade de aerossóis relacionados à combustão de combustíveis fósseis é 

mais consistente do que para aerossóis de outras fontes de emissão (OMS, 2005 e 

PUN et al., 2014). Os componentes de aerossóis são comumente associados como 

responsáveis por efeitos para a saúde, o Black Carbon é considerado cancerígeno e 

diretamente tóxico para as células, bem como metais e sais inorgânicos (OMS, 

2013). 

A cada ano, parcelas maiores da população estão expostas a altos níveis de 

poluição atmosférica tornando-as social e ambientalmente vulneráveis aos seus 

efeitos e com sérias influências na saúde e na qualidade de vida.  Existem outros 

fatores não menos importantes que determinam a vulnerabilidade socioambiental, 

porém há uma forte relação entre a poluição atmosférica e a baixa condição 

socioeconômica (GONÇALVES et al., 2014). Apesar dos avanços no controle das 

emissões, estima-se que os custos relacionados diretamente a poluição atmosférica 

no município de Cubatão entre 2000 e 2009 foram pelo menos R$ 3.44 milhões 
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(TAYRA et al., 2012).  No porto de Kaohsiung, em Taiwan, como já mencionado, o 

custo ambiental anual foi estimado em 123 milhões de dólares (BERECHMAN; 

TSENG, 2012). 

 

4.1 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA EM PARANAGUÁ 

Apesar de todo o conhecimento acumulado sobre os poluentes atmosféricos, 

a problemática ainda é pouco estudada no litoral do Paraná, especialmente em 

Paranaguá, por concentrar grande diversidade de fontes de poluentes. As pesquisas 

relacionadas com a problemática da poluição atmosférica no município de 

Paranaguá foram realizadas pelo grupo de pesquisa do Laboratório Móvel de 

Educação Científica da UFPR Litoral. Moreira (2011), utilizou liquens fruticosos como 

bioindicador da poluição atmosférica, identificando as vias de acesso utilizadas por 

caminhões e o porto como possíveis fontes de poluição atmosférica. 

Antoniaconi e Muniz (2013) encontraram prevalências de asma e rinite 

próximas às vias de acesso, resultado característico de grandes cidades brasileiras 

e municípios portuários.  Tagliatella (2014) acompanhou a variação do material 

particulado total durante dois anos em um colégio próximo a zona portuária, 

identificando casos de altos níveis de poluição.  

Gurgatz et. al, (2016), encontrou uma situação de injustiça ambiental na 

região, onde os locais mais poluídos são habitados por populações de menor renda, 

utilizando indicadores biológicos.  

Tagliatella (2017) observou a presença de poluentes gasosos NO2 e NH3 em 

uma instituição de ensino pública, no município de Paranaguá, onde encontrou 

concentrações que indicam que as fontes de poluição próximas à instituição estão 

influenciando diretamente na qualidade do ar do ambiente local. O autor do presente 

trabalho pesquisou a presença de aerossóis atmosféricos (PTS) no mesmo local e 

período que Tagliatella (2017) e também encontrou concentrações de aerossóis 

atmosféricos que indicam que as fontes próximas à instituição estão degradando a 

qualidade do ar na região, o autor encontrou médias mensais comparáveis à 

grandes centros urbanos, valores superiores aos padrões estipulados como ―seguro‖ 

para a OMS.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O território do município de Paranaguá vive hoje o que Santos (1991) 

chamava de ―economia mundializada‖, impulsionada pelo modelo 

desenvolvimentista vigente no país, pautado na extração e exportação de 

commodities. A região é porta de escoamento da maior parte da carga de produção 

agrícola do Brasil e recebe a importação de minerais fertilizantes e bens de consumo 

da nossa atual sociedade. Não divergente deste cenário, o território parnanguara 

acumula os impactos socioambientais gerados pelos setores de transporte e de 

produção, que comporta em seu espaço. Paranaguá possui as características da 

sociedade urbano-agro-industrial, motriz do Antropoceno, definidas por Fernandes 

(2011), suportando em seu território atividades altamente impactantes ao ambiente. 

As atividades antropogênicas realizadas neste ambiente são praticadas pela 

ótica da economia neoclássica, onde ambiente e a sociedade estão vulneráveis à 

diversos tipos de riscos socioambientais, diretamente relacionados às 

―externalidades‖ da economia e do mercado. Tendo como base a literatura 

apresentada anteriormente, referente aos impactos (externalidades) gerados pela 

emissão de poluentes atmosféricos no ambiente e na saúde humana (embora ainda 

pouco estudados na região), é possível supor que o porto e as indústrias atreladas e 

ele estejam afetando negativamente o ecossistema local e a população. 

Os impactos negativos relacionados à emissão de poluentes atmosféricos 

interferem na dinâmica do território em todas suas concepções, podendo impor ao 

aos ecossistemas, territórios, indivíduos e sociedade, restrições ao desenvolvimento.  

Embora existam legislações e padrões que limitam a emissão e a 

concentração de poluentes atmosféricos em diversos países, no Brasil, esta 

legislação é obsoleta e poucas cidades do País possuem sistemas de 

monitoramento de qualidade do ar. Em Paranaguá, por exemplo, foi instalada em 

2016 a primeira estação de monitoramento da qualidade do ar do litoral do Paraná, 

administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná, instalada pelo governo do Estado 

em cumprimento a metas da Agenda 21. Os dados são disponibilizados on line para 

o acesso do público geral. Até a instalação da estação no município, a poluição 

atmosférica foi uma problemática pouco estudada na região, sendo os resultados 

apresentados anteriormente os únicos encontrados.  
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Assim, é evidente que embora haja uma crescente produção de 

conhecimento em relação a poluição e seus impactos, a problemática da poluição 

atmosférica ainda é pouco abordada em nível regional, no tocante a legislações, 

órgãos reguladores/monitores, governantes, sociedade civil e universidade.  

Levando em consideração os resultados já conhecidos das pesquisas 

realizadas em Paranaguá, é possível pressupor que a emissão de poluentes 

atmosféricos tem originado conflitos socioambientais territoriais, espaciais e 

distributivos, interferindo no desenvolvimento do território, expondo a população e 

provavelmente influenciando os índices de morbidade do município de Paranaguá. 

Tomando a perspectiva de Sachs (1986) em que o desenvolvimento está 

intrinsecamente relacionado ao ambiente, o desenvolvimento da região está 

vulnerável às externalidades geradas pelo modelo de crescimento econômico 

vigente. Sob a perspectiva de Sen (1999) quanto ao desenvolvimento substantivo, 

parte, senão toda população de Paranaguá é privada de sua liberdade em viver em 

um território livre de poluentes atmosféricos, reduzindo sua qualidade de vida, o ar é 

um recurso essencial para a vida.  

Diante deste contexto de crise socioambiental que nossa atual sociedade 

enfrenta, na era do Antropoceno, torna-se emergencial uma ruptura de paradigma. O 

mito do crescimento econômico infinito, defendido pela economia neoclássica, é 

uma ilusão. 

Tendo em vista o cenário de possível ampliação das capacidades de 

operação dos portos já existentes em Paranaguá e Antonina, além da criação de 

novos complexos portuários (porto de Pontal do Paraná), esse contexto de crise 

socioambiental deve se agravar na região litorânea paranaense, ampliando os 

conflitos socioambientais. Sendo assim, é essencial a realização de pesquisas que 

multipliquem os conhecimentos científicos regionais para a compreensão das 

dinâmicas locais naturais e sociais, para que venham a ser utilizadas como subsídio 

para o planejamento territorial. O litoral do Paraná, território que abriga parte da 

maior área contínua preservada de Mata Atlântica, que possui características 

propícias para a conservação e preservação ambiental, tem sua biodiversidade e 

recursos de bem comum expostos às externalidades do crescimento econômico 

contemporâneo, do falso desenvolvimento.  
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RESUMO 
 O presente trabalho tem a missão de espacializar os pontos de infestação do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya na zona urbana do 
município de marabá, sudeste do Pará no ano de 2017, o objetivo do projeto é identificar a 
partir do levantamento de índice rápido do Aedes aegypti (LIRAa) que é realizado pelo 
Centro de Controle de Zoonoses de Marabá. Os pontos da cidade com a maior 
concentração de criadouros do mosquito no ano e em quais épocas desse ano foram 
encontrados a maior quantidade de criadouros. Para isso foi utilizado o índice de Breteau 
que se refere aos imóveis positivos por cada 100 imóveis pesquisados e o índice de 
recipientes que serve para identificar em quais tipos de recipientes foram encontradas larvas 
do mosquito, se dividindo em A1, A2, B, C, D1, D2 e E. A partir desses dois índices foi 
realizado o mapa quantitativo de pontos graduados a fim de expressar em cores as 
localidades com a maior concentração de infestação do mosquito Aedes aegypti no ano de 
2017, para a criação do mapa foi utilizado o programa QGIS 2.18.16. Ao final do trabalho 
ficou entendido que os locais em que mais foram encontrados criadouros foram os bairros 
da periferia da cidade que tem pouca ou nenhuma urbanização e que os meses em que 
mais se encontraram focos do mosquito foram os meses de Janeiro, março e novembro, que 
são os meses com maiores volumes de chuva, e o tipo de recipiente em que mais foram 
encontrados focos foram o D2 (lixo). 
 
ABSTRACT 
The present work aims to spatialize the infestation points of the gnat Aedes aegypti, 
transmitting dengue virus, zika virus and chikungunya in the urban area of the municipality of 
Marabá, Southeastern Pará, in the year 2017, identifying from the survey of the fast index of 
Aedes aegypti (LIRAa) that is carried out by the Zoonoses Control Center of Marabá. The 
points of the city with the highest concentration of mosquito breeding sites in the year and in 
which times of that year were found the largest number of breeding sites. Of Breteau that 
refers to the positive properties for each 100 researched properties and the index of 
containers that serves to identify in which types of containers were found mosquito larvae, 
dividing into A1, A2, B, C, D1, D2 and E. From these two indices the quantitative map of 
graduated points was made in order to express in color the localities with the highest 
concentration of infestation of the gnat Aedes aegypti in the year 2017, for the creation of the 
map was used the program QGiS 2.18.16. At the end of the work it was understood that the 
places where most were found breeding were the neighborhoods of the periphery of the city 
that has little or no urbanization and that the mosquitoes were the months of January, March 
and November, which are the months with the highest volumes of rain, and the type of 
container in which most foci were found were D2 (trash). 
 

 

1. Introdução 

O mosquito Aedes aegypti é o vetor do vírus da dengue, febre amarela 

urbana, febre chikungunya e zika vírus, ele é de origem africana, mais precisamente 
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do Egito. Durante o período das grandes navegações ele se espalhou por regiões 

tropicais e subtropicais do planeta, acredita-se que o mosquito chegou ao Brasil 

ainda no período colonial a partir de navios que vinham do continente africano 

(SCHATZMAYR, 2008). Em 1955, como resultado da campanha contra a febre 

amarela o mosquito foi erradicado do país, entretanto, na década de 1960 houve um 

relaxamento de medidas tomadas anos antes e o Aedes aegypti foi reintroduzido no 

Brasil, dessa vez com a versão asiática (FIOCRUZ, S/D). 

            O mosquito vive em média 30 dias e a fêmea chega a colocar entre 150 e 

200 ovos. Se forem postos por uma fêmea contaminada pelo vírus da dengue, por 

exemplo, ao completar o ciclo o mosquito transmitirá a doença. Em um período entre 

sete e nove dias, a larva passa por quatro fases até dar origem a um novo mosquito: 

ovo, larva, pupa e adubo (ESPIRITO SANTO, S/D). 

O Aedes aegypti é antropofílico, com atividade diurna, e geralmente costuma 

atacar de 2 a 3 horas após o amanhecer e algumas horas antes do anoitecer. 

Apesar de algumas larvas já terem sido encontradas em águas sujas e poluídas, é a 

água limpa e com pH neutro a ―preferida‖ pelo mosquito para depositar seus ovos 

que podem sobreviver ainda por dois dias sem contato com água e assim que 

houver condições propicias, eles eclodem dando procedimento ao seu ciclo de vida 

(BRASIL, 2010). Vale ressaltar que o mosquito também deposita seus ovos em 

depósitos naturais como folhas de plantas ou troncos de bambus, áreas de pântano ou 

pequenos lagos formados a partir das chuvas. 

           O objetivo desse trabalho foi a espacialização dos pontos onde foram 

encontrados criadouros do mosquito Aedes aegypti no município de Marabá no 

sudeste do Pará no ano de 2017, segundo o Levantamento de Índice Rápido 

(LIRAa) realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses, bem como a comparação 

do número de casos no período de chuvas e no período de estiagem. 

 

 

 

 

2. Metodologia 

A área de estudo da pesquisa foi o perímetro urbano do município de Marabá 

situado no sudeste do Pará, fundada em 5 de abril de 1913, ocupando uma área 
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territorial estimada em 2016 de 15.128,058 km2 e uma população estimada em 2017 

de 271.594 mil habitantes (IBGE, 2018). 

Dos 96 bairros existentes em Marabá (IBGE, 2010) apenas 46% tiveram focos 

de criadouros no ano de 2017, dessa forma foi utilizada na pesquisa a somatória dos 

números de casos de cada mês de realização do levantamento de índice rápido que 

é realizado nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. O 

resultado dessa somatória fez com que fosse possível verificar-se quantos 

criadouros foram encontrados em determinados bairros e em quais bairros eles 

foram encontrados, assim como os bairros onde foram encontradas as maiores e as 

menores quantidades de criadouros. 

Utilizou-se dados secundários obtidos no Centro de Controle de Zoonoses do 

município de Marabá, tais dados são do Levantamento de Índice Rápido do Aedes 

aegypti (LIRAa), que é um instrumento do Programa Nacional de Controle da 

Dengue (PNCD), criado em 2002 e que a partir de 2017 se tornou obrigatório em 

municípios com mais de cem mil habitantes, capitais e regiões metropolitanas, 

municípios com grande fluxo de turistas e municípios limítrofes. 

Esse instrumento é um componente de vigilância epidemiológica 

desenvolvida com o propósito de atender à necessidade dos gestores e profissionais 

que operacionalizam o programa de controle de dengue (BRASIL, 2013). Dentro do 

Levantamento de Índice Rápido existe alguns pontos principais de trabalho como os 

três índices que são monitorados pelos agentes de endemias como: o índice de 

Breteau, que se refere ao número de criadouros positivos por cada 100 imóveis 

pesquisados; Índice de Recipientes, que se refere ao número, de um determinado 

tipo de recipiente que deram positivo relativo ao total de recipientes positivos 

pesquisados e o índice predial, que se refere a porcentagem de imóveis com 

presença do Aedes aegypti em relação ao total de imóveis pesquisados. 

No caso do índice de recipientes é feito pelo LIRAa uma classificação desses 

recipientes entre tipos de depósito onde corriqueiramente são encontrados pontos 

infestação do Aedes aegypti. A partir do LIRAa tem-se a classificação de sete tipos 

de depósitos ou grupos que são: A1, A2, B, C, D1, D2 e E. Isso facilita o combate 

aos focos e a prevenção contra os mesmos. O depósito A é dividido em 2 tipos; A1 e 
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A2, assim como o D que é dividido em D1 e D2, nesses dois casos a divisão existe 

pela semelhança entre os tipos de depósito. 

 O depósito A1 é referente aos tipos elevados como caixas d'agua ligadas à 

rede de abastecimento de água ou a poços ou lajes e biqueiras mal niveladas. 

 O A2 é referente a depósitos ao nível do solo que podem ser recipientes em 

geral deixados para uso doméstico que com o passar de um tempo acumulam água 

e viram criadouros do Aedes aegypti, como por exemplo poços ou cisternas abertas. 

 Depósito B se refere a qualquer embalagem que seja móvel. Como vasos de 

plantas, garrafas, restos de materiais de obras ou eletrodomésticos em geral que 

podem ser removidos facilmente. 

 Depósito C são recipientes fixos como uma piscina ou uma fossa em 

construção que acumulou água. 

 Depósito D1 são os pneus. 

 O D2 é o lixo e resíduos sólidos descartáveis ou recicláveis que foram 

jogados em quintais, nas ruas ou em terrenos baldios espalhados pela cidade. 

 O depósito E são folhas, animais mortos, lagos ou regiões pantanosas cujo 

não entrou em relevância na pesquisa por não terem sido encontrados nenhum foco 

nesses locais. 

O trabalho foi desenvolvido a partir do índice de Breteau levando em 

consideração o índice de recipientes aonde se verificou os tipos de depósito em que 

mais foram encontrados criadouros do mosquito. Foi realizada também uma 

comparação entre os meses de inverno e verão em relação ao número de focos de 

infestação. 

O tipo de mapeamento utilizado para a pesquisa foi o quantitativo, em razão 

da necessidade de se trabalhar com a quantidade (número) de casos de infestação 

de Aedes aegypti onde se criou mapas de símbolos graduados no programa QGIS 

2.18.16 utilizando o SHAPEFILE do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). O mapeamento quantitativo pertence à classe analítica ou estatística da 

cartográfica temática (MENEZES, 2013). Após a criação do mapa realizou-se 

pequenos detalhes de edição como pôr a escala, o norte e o título. 

 

3. Resultados 
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Durante o ano de 2017 foram encontrados 393 criadouros em 43 bairros de 

Marabá sendo que nos meses de janeiro e março foram encontrados os maiores 

índices, dos 43 bairros que foram encontrados criadouros, no mês de janeiro foram 

encontrados 181 criadouros em 40 bairros algo em torno de 46% em relação ao 

número total de criadouro no ano, já no mês de março foram encontrados 58 

criadouros em 23 bairros, 15% dos criadouros, enquanto nos meses de julho e 

setembro os índices foram bem menores, em julho foram encontrados 15 criadouros 

em 7 bairros e em setembro 18 criadouros em 12 bairros, somando os estes últimos 

dois meses a porcentagem é de aproximadamente 9%. 

Através desse trabalho foi verificado que no período de inverno amazônico 

existe uma proporção bem maior de casos em relação ao período de verão e que no 

período de chuva, meses de janeiro, março e novembro a maioria dos criadouros 

foram encontrados em depósitos tipo D2 (lixo), já nos períodos de estiagem, meses 

de maio, julho e setembro, a maioria dos criadouros foram encontrados em 

depósitos tipo A2 (depósito ao nível do solo). 

No período de inverno os casos aumentaram bastante em relação ao período 

de verão, com isso acredita-se que esse aumento tem relação direta com a chuva e 

com o lixo. De acordo com Fernandes et al. (2014) as condições climáticas 

marcadas por índices elevados de pluviosidade e umidade favorecem a proliferação 

do vetor, o Aedes aegypti. 

Em janeiro de 2017 segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

foram registrados aproximadamente 388 mm de chuva em Marabá, já no mês de 

março algo em torno de 311 mm de chuva, com isso verificou-se que no mês de 

janeiro choveu 20% a mais que março, a queda no número de criadouros 

encontrado no mês de março em relação com o mês de janeiro foi de 68%, a partir 

daí ficou acredita-se que quanto maior o volume de chuvas maior a proliferação do 

mosquito e maior as chances de epidemia de dengue, zika vírus e febre 

chikungunya. 

No mapa abaixo, (Figura 1) os bairros com as cores mais fortes que segundo 

a legenda tiveram um número de 60 a 76 casos de infestação, são bairros com 

pouca urbanização e pressupõe-se que a coleta de lixo não tenha uma regularidade 

diária resultando em uma cultura de jogar lixo e outros materiais sólidos em quintais 
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ou nas ruas que são cobertas por grama ou mato alto facilitando o acúmulo de água 

da chuva. 

Figura 1. Carta de pontos graduados com o índice de infestação ou criadouros do 

mosquito Aedes aegypti na zona urbana do município de Marabá em 2017. 

 

4. Considerações Finais. 

           Os núcleos Cidade Nova e Nova Marabá que estão em destaque no trabalho 

realizado apresentam características de ocupação, relevo e hidrografia diferentes, 

sendo que na Nova Marabá temos uma declividade maior com pelo menos três 

grandes zonas de declive e poucas áreas planas, assim como um solo mais argiloso 

na qual facilita a existência de canais e córregos naturais que são distribuídas das 

áreas altas para as baixas, contribuindo na inundação formando pequenas regiões 

pantanosas. O núcleo Nova Marabá teve sua ocupação organizada no início dos 

anos 1980 através do loteamento no formato de uma castanheira realizado pela 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia SUDAM (superintendência do 

desenvolvimento da Amazônia) com setores que ganharam o nome de folhas, mas 
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com o aumento no fluxo populacional áreas de várzea e próximas aos córregos 

foram ocupadas de forma irregular o que ocasionou uma série de problemas 

ambientais, sociais e de saúde pública.  

          O núcleo Cidade Nova tem características de solo que facilitam a erosão e 

queda de barreiras, dificultando formação de áreas de pântano com exceção do 

período de chuvas em que o rio itacaiunas inunda áreas de várzea próximo de sua 

margem trazendo sedimentos argilosos que facilitam o acúmulo de água.  O núcleo 

é em geral composto por áreas planas com poucas declividades diferente da Nova 

Marabá a Cidade Nova teve uma ocupação irregular e sem um controle da prefeitura 

e isso facilitou o agravamento de problemas ambientais e sociais assim como os de 

saúde pública. 

A partir desse trabalho podem-se realizar outros trabalhos como a análise de 

bacias hidrográficas da zona urbana de Marabá como regiões de várzea e pântano, 

pois em locais como esses a água encontra-se parada e pode vim a servir como um 

imenso criadouro já que o mosquito também deposita seus ovos em depósitos 

naturais como folhas de plantas ou em troncos de árvores que contenham 

rachaduras e assim por diante, porém como o LIRAa não leva em consideração 

essas áreas de pântano ou várzea não houve um trabalho focado nesses depósitos 

naturais. O levantamento de índice rápido só faz análises em residências da área 

urbana. 

Tanto análise de bacias hidrográficas como de declividade podem ser 

realizados a partir dessa pesquisa principalmente no núcleo Nova Marabá pela 

característica do solo argiloso que facilita a formação de bacias hidrográficas. No 

caso da declividade da área urbana, o núcleo Nova Marabá é propício, pois nele 

existe muitas zonas de declive diferente do núcleo Cidade Nova que tem mais áreas 

planas do que de declive. O núcleo Nova Marabá é mais propício para a formação 

de pontos de alagamento em dias de chuva em que se formam enxurradas nas 

áreas mais altas e levam materiais como lixo para pontos mais baixos, após o 

escoamento da água da chuva pequenos focos de água parada podem se 

concentrar nesses resíduos e sem uma coleta rápida, o ciclo do mosquito pode ser 

realizado com sucesso. 
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Com um maior investimento na urbanização de bairros da periferia de Marabá 

junto com uma coleta de lixo regular e diário facilitaria a diminuição da proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, uma vez que, os bairros urbanizados e com coleta 

regular de lixo apresentaram poucos ou nenhum foco de criadouros no ano de 2017. 

Portanto, a falta de planejamento dos órgãos municipais competentes aliados 

a falta de educação ambiental e o descaso da própria população facilitam a 

proliferação e a ampliação dos criadouros do mosquito. Nos bairros menos 

urbanizados da zona urbana a quantidade aumenta consideravelmente 

principalmente no período de inverno. 
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RESUMO 
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a distribuição espacial dos casos de 
Leishmaniose Visceral Canina no munícipio de Marabá-Pa, em específico no núcleo Cidade 
Nova. Para a execução do trabalho, foi necessário o acesso aos registros de amostras do 
inquérito sorológico canino dos exames para detecção da Leishmaniose Visceral Canina 
realizados pelo Centro de Controle de Zoonoses de Marabá. Os procedimentos 
metodológicos executados foram baseados inicialmente em pesquisa bibliográfica acerca da 
temática Geografia da Saúde, procedido de consulta documental para coleta de informações 
em base de dados de instituição municipal responsável pelas mesmas, mapeamento da 
distribuição espacial dos casos de Leishmaniose Visceral Canina no Núcleo Cidade Nova e 
análise dos resultados obtidos nas fases anteriores. Os resultados indicaram que a doença 
se apresenta em expansão na zona urbana do município, devido às condições padrões 
identificadas nos seus respectivos ambientes, tais como acúmulo de matéria orgânica, 
terrenos baldios com vegetação, propiciando o desenvolvimento dos vetores, além dos 
fatores da expansão urbana desordenada em direção dos ambientes naturais. Como forma 
de diminuir a expansão da doença faz-se necessário uma melhoria nos procedimentos pelo 
Centro de Controle de Zoonoses, como a agilidade na identificação dos casos com a 
realização dos exames sorológicos na cidade de Marabá, instalação de pontos de apoio 
para atendimento nos núcleos distantes do Centro de Controle de Zoonoses, realização de 
um censo canino para maior efetividade ao planejamento sendo possível uma avaliação de 
ações desencadeadas no sentido de se preservar a saúde de homens e animais. O 
presente trabalho contribui de maneira a auxiliar no planejamento dos processos de decisão 
em ações de combate ao vetor nos bairros onde foram detectados maior número de casos 
positivos para Leishmaniose Visceral Canina. 
 
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral Canina, Geografia da Saúde, Inquérito Sorológico 
Canino, Distribuição Espacial. 
 
ABSTRACT 
The present research had the objective of analyzing the spatial distribution of Canine 
Visceral Leishmaniasis cases in the Municipality of Marabá-Pa, specifically in the Cidade 
Nova nuclei. For the execution of this, it was necessary to access the samples registries of 
the canine serological survey of the examinations for the detection of Visceral Canine 
Leishmaniosis performed by the Zoonoses Control Center of Marabá. The methodological 
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procedures performed were initially based on a bibliographical research about Health 
Geography, proceeding from documentary consultation to collect information in a municipal 
institution database responsible for them, mapping the spatial distribution of Visceral Canine 
Leishmaniasis cases in the Cidade Nova Nuclei and analysis of the results obtained in the 
previous phases. The results indicated that the disease is expanding in the urban area of the 
city, due to the standard conditions identified in their respective environments, such as 
accumulation of organic matter, vacant lots with shading vegetation, promoting the 
development of vectors, in addition to the factors of urban expansion disordered toward 
natural environments. As a way of stopping the expansion of the disease, it is necessary to 
improve the procedures by the Zoonoses Control Center, such as the agility in the 
identification of cases with the serological tests in the city of Marabá, installation of support 
points in the nuclei away from the Center for Zoonoses Control, to carry out a canine census 
for greater effectiveness in planning, and it is possible to evaluate the actions taken in order 
to preserve the health of men and animals. The present work can contribute to assist in the 
planning of decision processes in vector control actions in neighborhoods where a greater 
number of positive cases were detected for Visceral Canine Leishmaniasis. 
 
Keywords: Canine Visceral Leishmaniasis, Health Geography, Canine Serological Inquiry, 
Spatial Distribution. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Leishmaniose Visceral (LV) é considerada uma doença infecciosa, 

transmissível em condições naturais entre os animais vertebrados e o homem, 

sendo assim uma zoonose. A doença é transmitida por insetos vetores crônica e 

sistêmica causada por protozoários, infectando animais e seres humanos. 

A doença ocorre por patógenos transmitidos por insetos flebotomíneos - 

infectados por protozoários leishmânia - picando tanto homens como animais. Na 

última década, apesar dos recursos e das rotinas estabelecidas para o tratamento 

específico da Leishmaniose Visceral Canina, percebe-se altas taxas de letalidade da 

doença em diversas regiões do país (BRASIL, 2014). 

No estado do Pará, o cenário de transformações ambientais decorrente do 

desenvolvimento econômico pode estar associado com o crescente número de 

novas ocorrências da doença. 

Casos de leishmaniose visceral tem apresentado crescimento significativo de 

sua importância no contexto epidemiológico em decorrência do processo de 

urbanização e das alterações no ambiente natural.   

A problemática em torno da pesquisa surgiu após o conhecimento de que em 

Marabá durante o ano de 2016, foram registrados oficialmente, 86 pacientes 
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acometidos pela doença, de Janeiro a Abril de 2017 foram registrados 31 casos da 

leishmaniose visceral em humanos. 

Assim essa proposta de pesquisa justifica-se pela necessidade de identificar e 

analisar os espaços de ocorrência de modo a auxiliar no planejamento das ações de 

vigilância e controle da doença na zona urbana do município. 

Desta forma, sabendo-se da gravidade da doença e de sua alta taxa de 

letalidade, qualquer caso, mesmo que canino, representa um importante problema 

de saúde que, se não controlado, pode colocar não somente a população de cães 

susceptíveis em risco, mas também a de humanos, dessa maneira, controlar a 

doença na população canina é elementar para controle da Leishmaniose Visceral 

como problema de saúde pública. 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a distribuição espacial 

da Leishmaniose Visceral Canina e suas condicionantes na área urbana do 

município de Marabá-Pa, núcleo Cidade Nova. Apresentando os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Espacializar a distribuição dos casos de Leishmaniose Visceral Canina no núcleo 

Cidade Nova. 

2. Analisar a distribuição espacial dos casos de Leishmaniose Visceral Canina no 

núcleo Cidade Nova. 

3. Identificar quais as características condicionantes dos ambientes nos locais que 

apresentam maior número de casos de Leishmaniose Visceral Canina no núcleo 

Cidade Nova. 

Situado na porção sudeste do Estado do Pará, na Mesorregião Sudeste 

Paraense, o município de Marabá possui população estimada de 271.594 habitantes 

(IBGE, 2017).  

 Conforme o Plano Diretor Participativo do Município de Marabá, 2006 a zona 

urbana do munícipio compreende aos chamados distritos, sendo eles: Distrito da 

Marabá Pioneira; Distrito da Cidade Nova; Distrito de Nova Marabá; Distrito Industrial 

e os chamados Distritos de Expansão Urbana.   

 A figura 1 apresenta a Carta de localização da área de estudo como também 

a localização do Centro de Controle de Zoonoses de Marabá onde os dados 

utilizados para a realização da pesquisa foram disponibilizados.  
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Figura 3 - Carta de localização da área de estudo e do Centro de Controle Zoonoses 

de Marabá-PA 

 
Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-Pa. Adaptado pelo Autor, 2018. 

  

2. METODOLOGIAS E MATERIAIS 

 

 Para a execução do trabalho foi realizado o levantamento bibliográfico para 

base teórica e metodológica acerca de autores que discutem a temática Geografia 

da Saúde e leishmaniose visceral canina, dividindo tais atividades nas seguintes 

etapas: 

 Pesquisa bibliográfica acerca de autores e trabalhos referentes a temática 

Geografia da Saúde e LVC para o devido entendimento para o desenvolvimento 

da pesquisa; 

 Consulta documental para coleta de informações em base de dados de instituição 

municipal responsável pelas mesmas; 

 Mapeamento da distribuição espacial dos casos de LVC nos Núcleo Cidade Nova 

 Análise dos resultados obtidos nas fases anteriores 
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2.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 Esta etapa foi realizada com o intuito de buscar embasamento teórico para o 

trabalho com conhecimentos inerentes ao que se refere à Geografia da Saúde e a 

LVC. 

 Abordam-se autores como Junqueira (2009), o qual faz uma análise da 

relação entre a Geografia e a saúde que não é tão recente, remontando-se ao início 

do século XX, onde se buscava uma explicação para a transmissão de algumas 

doenças, reiterando o início da relação entre o ambiente ou estilo de vida na busca 

de tratamento para doenças. Autores como Rojas (2003) e Vaz & Remoaldo (2011) 

foram consultados como busca aos objetivos e importância da Geografia da Saúde 

no âmbito do estudo das causas de doenças.  

 Com a finalidade de se entender a leishmaniose visceral canina foram 

utilizados como referências Salzo (2008), Santa Rossa & Oliveira (1997) os quais 

apresentaram a definição, as características da doença e suas ações no hospedeiro, 

assim como o desenvolvimento e comportamento dos vetores da LVC. 

 Para a discussão a respeito da relação entre a Leishmaniose Visceral e o 

espaço urbano foram utilizados como referenciais trabalhos de pesquisadores como 

Costa (1990), Alencar (1977) os quais frisam a relação entre o crescimento urbano 

desordenado e o aumento de doenças de formas endêmicas e epidêmicas, assim 

como Brasil (2007) que apresenta três padrões epidemiológicos para Leishmaniose 

em Silvestre, Ocupacional e Lazer, Rural e periurbano em áreas de colonização.   

 Para a compreensão da importância do uso do SIG no estudo de endemias 

utilizou-se como referências trabalhos de pesquisadores como Camara et. al (2001), 

Matsumoto (2014) e Malta et. al (2001) onde frisam a importância da aplicação de 

técnicas de geoprocessamento no planejamento e execução de ações para controle 

e redução de endemias em zonas urbanas. 

2.2. ATIVIDADE DE CAMPO 

2.2.1. Consulta documental e Coletas das informações/dados secundários 

 

No município de Marabá, são realizadas, rotineiramente, coletas de sangue 

para a identificação de cães positivos para Leishmaniose Visceral Canina, pela 
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equipe do Centro de Controle de Zoonoses, através da execução do exame teste 

rápido e sorológico. Os dados epidemiológicos, bem como os endereços, são 

anotados em ficha epidemiológica (Anexo 1), como parte do Programa de Controle 

da Leishmaniose Visceral. 

Esses documentos foram disponibilizados pelo CCZ Marabá, na data de 

16/10/2017, nos quais constavam os dados referentes ao ano de 2016. As 

informações coletadas foram as referentes aos casos onde foram realizados os 

exames sorológicos, visto a precisão do mesmo no diagnóstico para LVC e também 

pelo fato do teste rápido apresentar alta probabilidade de um resultado falso-

positivo, podendo-se confundir com doenças causadas pelo carrapato como a 

erliquiose e babesiose.  

 

2.3. ESPACIALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

2.3.1.  Mapeamento da distribuição espacial dos casos de LVC no Núcleo Cidade 

Nova 

 

Para o mapeamento das informações foi necessário a aplicação dos pontos 

georeferenciados centroides de cada bairro apresentado, visto a dificuldade de 

pontuar por endereços específicos, por conta de falta de detalhamento no 

lançamento de alguns endereços. 

Os dados foram tratados e organizados em planilhas do Excel 2010, onde eram 

lançados os resultados positivos e negativos dos exames sorológicos para LVC em 

cada bairro do núcleo Cidade Nova. 

Os dados obtidos para análise foram divididos em períodos trimestrais de 

ocorrência dos casos durante o ano de 2016, gerando mapas temáticos a partir 

dessas informações trimestrais.  

Foi utilizado o shape do setor censitário disponível no site do IBGE para a 

extração do núcleo da Cidade Nova, bem como, também para retirar o centroide de 

cada bairro e depois as coordenadas dos pontos. 

Com os arquivos tabulados em planilha, e as coordenadas coletadas de 

bairro, os dados foram salvos em formato .CSV para ser confeccionado o mapa. Já 

no programa QGIS 2.18.16, foi utilizado a ferramenta ―adicionar uma camada de 



 
 

890 
 

texto delimitado‖ para que fosse introduzido os pontos com os dados quantitativos 

de animais contaminados presentes em cada bairro. 

Os pontos com os dados foram salvos em formato .SHP para que se 

tornassem editáveis no programa QGIS 2.18.16, após isso, nas propriedades da 

camada do shape ―BAIRROS‖, utilizamos a opção ―UNIÕES‖, para unir os dados de 

quantidade, presente nos pontos, com a camada de área dos bairros. Após salvar 

esse novo arquivo para o formato .SHP, agora com dados quantitativos dos animais 

infectados, mudamos o estilo de cores abrindo as propriedades da camada e 

utilizando a opção ―ESTILO‖ mudamos para o modo ―graduado‖ e no modo ―coluna‖ 

escolhemos o atributo que contém os dados quantitativos, e no modo ―cor da 

declividade‖ escolhemos a opção ―BuGn‖.  

O mapa ficou graduado com uma coloração verde da mais clara para a mais 

escura, onde o verde mais claro indica o bairro com menos quantidade de animais 

infectados e o bairro com a coloração mais escura indica uma alta quantidade de 

animais infectados com a leishmaniose visceral canina. 

 

2.4. ANÁLISE DOS DADOS 

2.4.1.  Análise dos resultados obtidos nas fases anteriores 

 

 Os resultados obtidos serão discutidos através de análises dos mapas 

gerados a partir das informações constantes nas planilhas de informações com 

casos de LVC, utilizando-se também a aplicação de gráficos no auxílio para melhor 

compreensão de como a doença se distribui espacialmente pelo núcleo Cidade 

Nova da cidade de Marabá. A análise realizada foi baseada em visitas aos bairros 

que apresentaram maiores índices da doença, registrando por meio de fotografias, 

as características padrões apresentadas pelo ambiente respectivo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise geral foi composta de trabalho de campo, identificando a paisagem 

pela percepção do pesquisador, buscando padrões espaciais que identificassem as 
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semelhanças e as diferenças entre os fatores de risco nos casos de Leishmaniose 

Visceral Canina distribuídos em maior número nos determinados bairros. 

A presença dos fatores de risco não quer dizer que seja certo o aparecimento 

da doença, pois é necessário que exista o hospedeiro com o parasito e o vetor, 

sendo que este último deve cumprir o papel de transmissor do parasito a outros 

hospedeiros, assim tais áreas devem apresentar condições favoráveis ao 

desenvolvimento do vetor. 

 

6.5. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CASOS DE LVC NO NÚCLEO CIDADE NOVA 

–JANEIRO A MARÇO DE 2016 

 

 No núcleo Cidade Nova no período supracitado foram analisadas 46 amostras 

das quais 31 atestaram positivo, representando 67% do total de amostras, conforme 

visualizado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Amostras colhidas para exame sorológico LVC - janeiro a março de 2016 

- Núcleo Cidade Nova 

 
    Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 
 

Nesse período, conforme mostra o mapa da Figura 2 abaixo, os casos 

positivos concentraram maiores quantidades nos bairros Novo Horizonte e Belo 

Horizonte, ambos com 7 casos. Tais bairros possuem algumas características 
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semelhantes que propiciam ao vetor o seu desenvolvimento, como matéria orgânica 

e presença de pontos com áreas de vegetação com sombreamento. 

Figura 2 - Mapa do quantitativo de casos de Leishmaniose Visceral Canina no 

primeiro trimestre de 2016 no Núcleo Cidade  Nova  - Marabá - PA 

 
     Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 

 

6.6. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CASOS DE LVC NO NÚCLEO CIDADE NOVA 

– ABRIL A JUNHO DE 2016 

  

De Abril a Junho do mesmo ano, foram colhidas 377 amostras das quais 302 

apresentaram resultado positivo, representando 80% das amostras obtidas, 

conforme demonstrado no gráfico 2.  
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 Gráfico 2 - Amostras colhidas para exame sorológico LVC - abril a junho de 2016 -           

Núcleo Cidade Nova 

 
  Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 
 

Nesse período conforme apresentado no mapa da Figura 3, os casos 

positivos para Leishmaniose Visceral Canina se apresentaram em maior número no 

bairro Belo Horizonte com 63 casos, demonstrando uma adaptação do mosquito 

vetor às características apresentadas para o seu desenvolvimento. 
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Figura 3 - Mapa do quantitativo de casos de Leishmaniose Visceral Canina no 

segundo trimestre de 2016 no Núcleo Cidade  Nova  - Marabá - PA 

 
 Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 
 

6.7. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CASOS DE LVC NO NÚCLEO CIDADE NOVA 

– JULHO A SETEMBRO DE 2016 

  

Das 316 amostras colhidas nesse período, 273 apresentaram resultado 

positivo para Leishmaniose Visceral Canina, representando 86% das amostras 

obtidas, conforme Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Amostras colhidas para exame sorológico LVC - julho a setembro de 

2016 -Núcleo Cidade Nova 

 
   Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 

 
Nesse período, conforme mapa da Figura 4, os bairros que apresentaram 

maior número de casos foram Belo Horizonte com 49 casos, São Miguel da 

Conquista com 43 e Liberdade com 37 casos confirmados para Leishmaniose 

Visceral Canina. 

Figura 4 - Mapa do quantitativo de casos de Leishmaniose Visceral Canina no 

terceiro trimestre de 2016 no Núcleo Cidade  Nova  - Marabá - PA 

 
 Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 
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 O bairro Belo Horizonte novamente se apresentou com considerável número 

de casos, motivado pelas características propícias ao desenvolvimento do vetor 

assim como no bairro Liberdade onde percebeu-se características como acúmulo de 

material orgânico e o recente avanço da malha urbana de bairros vizinhos em 

direção às áreas de vegetação.   

 O bairro São Miguel da Conquista possui como característica o seu recente 

avanço frente à vegetação existente, além de pontos com terrenos baldios e 

presença de matéria orgânica, fatores estes preponderantes para o desenvolvimento 

do mosquito vetor da doença. 

 

6.8. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CASOS DE LVC NO NÚCLEO CIDADE 

NOVA – OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016 

 

 Um total de 315 amostras foram registradas nesse período, sendo que 214 

apresentaram resultado positivo, representando 67% do total obtido, conforme 

Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Amostras colhidas para exame sorológico LVC - outubro a dezembro de 

2016 - Núcleo Cidade Nova 

 
    Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 
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Tendo como base o mapa da Figura 5, nesse período os bairros com maior 

número de casos para Leishmaniose Visceral Canina foram novamente os bairros 

Belo Horizonte com 36 casos e Novo Horizonte com 38 confirmados com a doença, 

reforçando a relação das características presentes nesses dois locais com a ação e 

desenvolvimento do mosquito vetor. 

 
 Figura 5 - Mapa do quantitativo de casos de Leishmaniose Visceral Canina no 

quarto trimestre de 2016 no Núcleo Cidade  Nova  - Marabá - PA 

 
Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 

  

A distribuição acentuada dos casos de Leishmaniose Visceral Canina na zona 

urbana de Marabá está ligada a crescente expansão urbana desordenada e a 

degradação rumo ao ambiente natural dos vetores nos últimos anos, como podemos 

observa na Figura 6 abaixo. 
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Figura 6 - A) Vista parcial do processo de expansão e urbanização Núcleo Cidade Nova em 2007; B) 
Vista parcial do processo de expansão e urbanização Núcleo Cidade  Nova em 2017 

Fonte: Google Imagens (Google Earth). Acesso: 04/01/2018 
 

Observa-se ao final das análises que grande parte dos exames realizados era 

em cães oriundos dos núcleos Nova Marabá e Cidade Nova, justificado pelo fato de 

que para se realizar o exame, esses animais devem ser levados ao CCZ pelos 

respectivos donos ou serem recolhidos por ações pontuais das chamadas 

carrocinhas, assim o número de pessoas residentes em núcleos mais distantes, 

como por exemplo São Félix e Morada Nova, é bastante reduzido. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O elevado número de casos de Leishmaniose Visceral Canina nos núcleos da 

zona urbana de Marabá, em específico na Cidade Nova deixam um alerta da 

expansão da mesma e adaptação do vetor transmissor às condições apresentadas 

na cidade. A Leishmaniose Visceral em humanos após a infecção pode ser fatal por 

conta do diagnóstico tardio para o tratamento da doença. 

 Por encontrar adaptação ao ambiente urbano a Leishmaniose Visceral Canina 

se torna um problema de saúde pública, visto a complexidade que se pode encontrar 

durante as análises e o estabelecimento de padrões.  

 Os resultados nos mostram que a Leishmaniose Visceral Canina está em 

plena evolução no núcleo urbano Cidade Nova, principalmente ao analisarmos o 

primeiro semestre de 2016 onde foram identificados 341 casos positivos. 

 Fatores ambientais como a arborização, presença de terrenos baldios 

juntamente com o acúmulo de matéria orgânica somada a disponibilidade de 

hospedeiros (cães) formam ambiente ideal para a disseminação da doença nos 

A B 
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núcleos analisados, cabe ressaltar que apesar da vegetação constituir como um dos 

fatores propícios, sua retirada não garante um ambiente mais salubre, pois a retirada 

de habitats naturais de animais ocasiona um desiquilíbrio com alteração da cadeia 

alimentar e assim o aparecimento de doenças. 

 Como forma de frear a expansão da doença faz-se necessário uma melhoria 

nos procedimentos pelo Centro de Controle de Zoonoses, como a agilidade na 

identificação dos casos com a realização dos exames sorológicos na cidade de 

Marabá, visto que atualmente esse exame é realizado na capital Belém com o envio 

das amostras, o que muitas vezes prejudica o inquérito, visto a possibilidade de essa 

amostra sanguínea sofrer alteração até ser despachada para o laboratório.     

 O presente trabalho pode contribuir de maneira a auxiliar no planejamento 

dos processos de decisão em ações de combate ao vetor nos bairros onde foram 

detectados maior número de casos positivos para Leishmaniose Visceral Canina, 

ressaltando também a importância do mapeamento de casos ocorridos na zona 

urbana da cidade.  
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RESUMO 
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a distribuição espacial dos casos de 
Leishmaniose Visceral Canina no munícipio de Marabá-Pa, em específico no núcleo Cidade 
Nova. Para a execução do trabalho, foi necessário o acesso aos registros de amostras do 
inquérito sorológico canino dos exames para detecção da Leishmaniose Visceral Canina 
realizados pelo Centro de Controle de Zoonoses de Marabá. Os procedimentos 
metodológicos executados foram baseados inicialmente em pesquisa bibliográfica acerca da 
temática Geografia da Saúde, procedido de consulta documental para coleta de informações 
em base de dados de instituição municipal responsável pelas mesmas, mapeamento da 
distribuição espacial dos casos de Leishmaniose Visceral Canina no Núcleo Cidade Nova e 
análise dos resultados obtidos nas fases anteriores. Os resultados indicaram que a doença 
se apresenta em expansão na zona urbana do município, devido às condições padrões 
identificadas nos seus respectivos ambientes, tais como acúmulo de matéria orgânica, 
terrenos baldios com vegetação, propiciando o desenvolvimento dos vetores, além dos 
fatores da expansão urbana desordenada em direção dos ambientes naturais. Como forma 
de diminuir a expansão da doença faz-se necessário uma melhoria nos procedimentos pelo 
Centro de Controle de Zoonoses, como a agilidade na identificação dos casos com a 
realização dos exames sorológicos na cidade de Marabá, instalação de pontos de apoio 
para atendimento nos núcleos distantes do Centro de Controle de Zoonoses, realização de 
um censo canino para maior efetividade ao planejamento sendo possível uma avaliação de 
ações desencadeadas no sentido de se preservar a saúde de homens e animais. O 
presente trabalho contribui de maneira a auxiliar no planejamento dos processos de decisão 
em ações de combate ao vetor nos bairros onde foram detectados maior número de casos 
positivos para Leishmaniose Visceral Canina. 
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral Canina, Geografia da Saúde, Inquérito Sorológico 
Canino, Distribuição Espacial. 
 
ABSTRACT 
The present research had the objective of analyzing the spatial distribution of Canine 
Visceral Leishmaniasis cases in the Municipality of Marabá-Pa, specifically in the Cidade 
Nova nuclei. For the execution of this, it was necessary to access the samples registries of 
the canine serological survey of the examinations for the detection of Visceral Canine 
Leishmaniosis performed by the Zoonoses Control Center of Marabá. The methodological 
procedures performed were initially based on a bibliographical research about Health 
Geography, proceeding from documentary consultation to collect information in a municipal 
institution database responsible for them, mapping the spatial distribution of Visceral Canine 
Leishmaniasis cases in the Cidade Nova Nuclei and analysis of the results obtained in the 
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previous phases. The results indicated that the disease is expanding in the urban area of the 
city, due to the standard conditions identified in their respective environments, such as 
accumulation of organic matter, vacant lots with shading vegetation, promoting the 
development of vectors, in addition to the factors of urban expansion disordered toward 
natural environments. As a way of stopping the expansion of the disease, it is necessary to 
improve the procedures by the Zoonoses Control Center, such as the agility in the 
identification of cases with the serological tests in the city of Marabá, installation of support 
points in the nuclei away from the Center for Zoonoses Control, to carry out a canine census 
for greater effectiveness in planning, and it is possible to evaluate the actions taken in order 
to preserve the health of men and animals. The present work can contribute to assist in the 
planning of decision processes in vector control actions in neighborhoods where a greater 
number of positive cases were detected for Visceral Canine Leishmaniasis. 
Keywords: Canine Visceral Leishmaniasis, Health Geography, Canine Serological Inquiry, 
Spatial Distribution. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose Visceral (LV) é considerada uma doença infecciosa, 

transmissível em condições naturais entre os animais vertebrados e o homem, 

sendo assim uma zoonose. A doença é transmitida por insetos vetores crônica e 

sistêmica causada por protozoários, infectando animais e seres humanos. 

A doença ocorre por patógenos transmitidos por insetos flebotomíneos - 

infectados por protozoários leishmânia - picando tanto homens como animais. Na 

última década, apesar dos recursos e das rotinas estabelecidas para o tratamento 

específico da Leishmaniose Visceral Canina, percebe-se altas taxas de letalidade da 

doença em diversas regiões do país (BRASIL, 2014). 

No estado do Pará, o cenário de transformações ambientais decorrente do 

desenvolvimento econômico pode estar associado com o crescente número de 

novas ocorrências da doença. 

Casos de leishmaniose visceral tem apresentado crescimento significativo de 

sua importância no contexto epidemiológico em decorrência do processo de 

urbanização e das alterações no ambiente natural.   

A problemática em torno da pesquisa surgiu após o conhecimento de que em 

Marabá durante o ano de 2016, foram registrados oficialmente, 86 pacientes 

acometidos pela doença, de Janeiro a Abril de 2017 foram registrados 31 casos da 

leishmaniose visceral em humanos. 
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Assim essa proposta de pesquisa justifica-se pela necessidade de identificar e 

analisar os espaços de ocorrência de modo a auxiliar no planejamento das ações de 

vigilância e controle da doença na zona urbana do município. 

Desta forma, sabendo-se da gravidade da doença e de sua alta taxa de 

letalidade, qualquer caso, mesmo que canino, representa um importante problema 

de saúde que, se não controlado, pode colocar não somente a população de cães 

susceptíveis em risco, mas também a de humanos, dessa maneira, controlar a 

doença na população canina é elementar para controle da Leishmaniose Visceral 

como problema de saúde pública. 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a distribuição espacial 

da Leishmaniose Visceral Canina e suas condicionantes na área urbana do 

município de Marabá-Pa, núcleo Cidade Nova. Apresentando os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Espacializar a distribuição dos casos de Leishmaniose Visceral Canina no núcleo 

Cidade Nova. 

2. Analisar a distribuição espacial dos casos de Leishmaniose Visceral Canina no 

núcleo Cidade Nova. 

3. Identificar quais as características condicionantes dos ambientes nos locais que 

apresentam maior número de casos de Leishmaniose Visceral Canina no núcleo 

Cidade Nova. 

Situado na porção sudeste do Estado do Pará, na Mesorregião Sudeste 

Paraense, o município de Marabá possui população estimada de 271.594 habitantes 

(IBGE, 2017).  

 Conforme o Plano Diretor Participativo do Município de Marabá, 2006 a zona 

urbana do munícipio compreende aos chamados distritos, sendo eles: Distrito da 

Marabá Pioneira; Distrito da Cidade Nova; Distrito de Nova Marabá; Distrito Industrial 

e os chamados Distritos de Expansão Urbana.   

 A figura 1 apresenta a Carta de localização da área de estudo como também 

a localização do Centro de Controle de Zoonoses de Marabá onde os dados 

utilizados para a realização da pesquisa foram disponibilizados.  
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Figura 4 - Carta de localização da área de estudo e do Centro de Controle Zoonoses de Marabá-PA 

 
Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-Pa. Adaptado pelo Autor, 2018. 

2. METODOLOGIAS E MATERIAIS 

 Para a execução do trabalho foi realizado o levantamento bibliográfico para 

base teórica e metodológica acerca de autores que discutem a temática Geografia 

da Saúde e leishmaniose visceral canina, dividindo tais atividades nas seguintes 

etapas: 

 Pesquisa bibliográfica acerca de autores e trabalhos referentes a temática Geografia da 

Saúde e LVC para o devido entendimento para o desenvolvimento da pesquisa; 

 Consulta documental para coleta de informações em base de dados de instituição 

municipal responsável pelas mesmas; 

 Mapeamento da distribuição espacial dos casos de LVC nos Núcleo Cidade Nova 

 Análise dos resultados obtidos nas fases anteriores 

 

 

2.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
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 Esta etapa foi realizada com o intuito de buscar embasamento teórico para o 

trabalho com conhecimentos inerentes ao que se refere à Geografia da Saúde e a 

LVC. 

 Abordam-se autores como Junqueira (2009), o qual faz uma análise da 

relação entre a Geografia e a saúde que não é tão recente, remontando-se ao início 

do século XX, onde se buscava uma explicação para a transmissão de algumas 

doenças, reiterando o início da relação entre o ambiente ou estilo de vida na busca 

de tratamento para doenças. Autores como Rojas (2003) e Vaz & Remoaldo (2011) 

foram consultados como busca aos objetivos e importância da Geografia da Saúde 

no âmbito do estudo das causas de doenças.  

 Com a finalidade de se entender a leishmaniose visceral canina foram 

utilizados como referências Salzo (2008), Santa Rossa & Oliveira (1997) os quais 

apresentaram a definição, as características da doença e suas ações no hospedeiro, 

assim como o desenvolvimento e comportamento dos vetores da LVC. 

 Para a discussão a respeito da relação entre a Leishmaniose Visceral e o 

espaço urbano foram utilizados como referenciais trabalhos de pesquisadores como 

Costa (1990), Alencar (1977) os quais frisam a relação entre o crescimento urbano 

desordenado e o aumento de doenças de formas endêmicas e epidêmicas, assim 

como Brasil (2007) que apresenta três padrões epidemiológicos para Leishmaniose 

em Silvestre, Ocupacional e Lazer, Rural e periurbano em áreas de colonização.   

 Para a compreensão da importância do uso do SIG no estudo de endemias 

utilizou-se como referências trabalhos de pesquisadores como Camara et. al (2001), 

Matsumoto (2014) e Malta et. al (2001) onde frisam a importância da aplicação de 

técnicas de geoprocessamento no planejamento e execução de ações para controle 

e redução de endemias em zonas urbanas. 

 

2.2. ATIVIDADE DE CAMPO 

2.2.1. Consulta documental e Coletas das informações/dados secundários 

 

No município de Marabá, são realizadas, rotineiramente, coletas de sangue 

para a identificação de cães positivos para Leishmaniose Visceral Canina, pela 

equipe do Centro de Controle de Zoonoses, através da execução do exame teste 
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rápido e sorológico. Os dados epidemiológicos, bem como os endereços, são 

anotados em ficha epidemiológica (Anexo 1), como parte do Programa de Controle 

da Leishmaniose Visceral. 

Esses documentos foram disponibilizados pelo CCZ Marabá, na data de 

16/10/2017, nos quais constavam os dados referentes ao ano de 2016. As 

informações coletadas foram as referentes aos casos onde foram realizados os 

exames sorológicos, visto a precisão do mesmo no diagnóstico para LVC e também 

pelo fato do teste rápido apresentar alta probabilidade de um resultado falso-

positivo, podendo-se confundir com doenças causadas pelo carrapato como a 

erliquiose e babesiose.  

 

2.3. ESPACIALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

2.3.1.  Mapeamento da distribuição espacial dos casos de LVC no Núcleo Cidade 

Nova 

 

Para o mapeamento das informações foi necessário a aplicação dos pontos 

georeferenciados centroides de cada bairro apresentado, visto a dificuldade de 

pontuar por endereços específicos, por conta de falta de detalhamento no 

lançamento de alguns endereços. 

Os dados foram tratados e organizados em planilhas do Excel 2010, onde eram 

lançados os resultados positivos e negativos dos exames sorológicos para LVC em 

cada bairro do núcleo Cidade Nova. 

Os dados obtidos para análise foram divididos em períodos trimestrais de 

ocorrência dos casos durante o ano de 2016, gerando mapas temáticos a partir 

dessas informações trimestrais.  

Foi utilizado o shape do setor censitário disponível no site do IBGE para a 

extração do núcleo da Cidade Nova, bem como, também para retirar o centroide de 

cada bairro e depois as coordenadas dos pontos. 

Com os arquivos tabulados em planilha, e as coordenadas coletadas de 

bairro, os dados foram salvos em formato .CSV para ser confeccionado o mapa. Já 

no programa QGIS 2.18.16, foi utilizado a ferramenta ―adicionar uma camada de 
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texto delimitado‖ para que fosse introduzido os pontos com os dados quantitativos 

de animais contaminados presentes em cada bairro. 

Os pontos com os dados foram salvos em formato .SHP para que se 

tornassem editáveis no programa QGIS 2.18.16, após isso, nas propriedades da 

camada do shape ―BAIRROS‖, utilizamos a opção ―UNIÕES‖, para unir os dados de 

quantidade, presente nos pontos, com a camada de área dos bairros. Após salvar 

esse novo arquivo para o formato .SHP, agora com dados quantitativos dos animais 

infectados, mudamos o estilo de cores abrindo as propriedades da camada e 

utilizando a opção ―ESTILO‖ mudamos para o modo ―graduado‖ e no modo ―coluna‖ 

escolhemos o atributo que contém os dados quantitativos, e no modo ―cor da 

declividade‖ escolhemos a opção ―BuGn‖.  

O mapa ficou graduado com uma coloração verde da mais clara para a mais 

escura, onde o verde mais claro indica o bairro com menos quantidade de animais 

infectados e o bairro com a coloração mais escura indica uma alta quantidade de 

animais infectados com a leishmaniose visceral canina. 

 

2.4. ANÁLISE DOS DADOS 

2.4.1.  Análise dos resultados obtidos nas fases anteriores 

 

 Os resultados obtidos serão discutidos através de análises dos mapas 

gerados a partir das informações constantes nas planilhas de informações com 

casos de LVC, utilizando-se também a aplicação de gráficos no auxílio para melhor 

compreensão de como a doença se distribui espacialmente pelo núcleo Cidade 

Nova da cidade de Marabá. A análise realizada foi baseada em visitas aos bairros 

que apresentaram maiores índices da doença, registrando por meio de fotografias, 

as características padrões apresentadas pelo ambiente respectivo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise geral foi composta de trabalho de campo, identificando a paisagem 

pela percepção do pesquisador, buscando padrões espaciais que identificassem as 

semelhanças e as diferenças entre os fatores de risco nos casos de Leishmaniose 

Visceral Canina distribuídos em maior número nos determinados bairros. 

A presença dos fatores de risco não quer dizer que seja certo o aparecimento 

da doença, pois é necessário que exista o hospedeiro com o parasito e o vetor, 

sendo que este último deve cumprir o papel de transmissor do parasito a outros 

hospedeiros, assim tais áreas devem apresentar condições favoráveis ao 

desenvolvimento do vetor. 

 

6.5. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CASOS DE LVC NO NÚCLEO CIDADE 

NOVA –JANEIRO A MARÇO DE 2016 

 

 No núcleo Cidade Nova no período supracitado foram analisadas 46 amostras 

das quais 31 atestaram positivo, representando 67% do total de amostras, conforme 

visualizado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Amostras colhidas para exame sorológico LVC - janeiro a março de 2016 - 
Núcleo Cidade Nova 

 
    Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 
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Nesse período, conforme mostra o mapa da Figura 2 abaixo, os casos 

positivos concentraram maiores quantidades nos bairros Novo Horizonte e Belo 

Horizonte, ambos com 7 casos. Tais bairros possuem algumas características 

semelhantes que propiciam ao vetor o seu desenvolvimento, como matéria orgânica 

e presença de pontos com áreas de vegetação com sombreamento. 

Figura 2 - Mapa do quantitativo de casos de Leishmaniose Visceral Canina no primeiro trimestre de 
2016 no Núcleo Cidade  Nova  - Marabá - PA 

 
     Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 

 

6.6. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CASOS DE LVC NO NÚCLEO CIDADE 

NOVA – ABRIL A JUNHO DE 2016 

  

De Abril a Junho do mesmo ano, foram colhidas 377 amostras das quais 302 

apresentaram resultado positivo, representando 80% das amostras obtidas, 

conforme demonstrado no gráfico 2.  
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 Gráfico 2 - Amostras colhidas para exame sorológico LVC - abril a junho de 2016 -           
Núcleo Cidade Nova 

 
  Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 
 

Nesse período conforme apresentado no mapa da Figura 3, os casos 

positivos para Leishmaniose Visceral Canina se apresentaram em maior número no 

bairro Belo Horizonte com 63 casos, demonstrando uma adaptação do mosquito 

vetor às características apresentadas para o seu desenvolvimento. 

 
Figura 3 - Mapa do quantitativo de casos de Leishmaniose Visceral Canina no segundo trimestre de 
2016 no Núcleo Cidade  Nova  - Marabá - PA 

 
 Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 
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6.7. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CASOS DE LVC NO NÚCLEO CIDADE 

NOVA – JULHO A SETEMBRO DE 2016 

  

Das 316 amostras colhidas nesse período, 273 apresentaram resultado 

positivo para Leishmaniose Visceral Canina, representando 86% das amostras 

obtidas, conforme Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Amostras colhidas para exame sorológico LVC - julho a setembro de 2016 -
Núcleo Cidade Nova 

 
   Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 

 
Nesse período, conforme mapa da Figura 4, os bairros que apresentaram 

maior número de casos foram Belo Horizonte com 49 casos, São Miguel da 

Conquista com 43 e Liberdade com 37 casos confirmados para Leishmaniose 

Visceral Canina. 
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Figura 4 - Mapa do quantitativo de casos de Leishmaniose Visceral Canina no terceiro trimestre de 
2016 no Núcleo Cidade  Nova  - Marabá - PA 

 
 Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 
 

 O bairro Belo Horizonte novamente se apresentou com considerável número 

de casos, motivado pelas características propícias ao desenvolvimento do vetor 

assim como no bairro Liberdade onde percebeu-se características como acúmulo de 

material orgânico e o recente avanço da malha urbana de bairros vizinhos em 

direção às áreas de vegetação.   

 O bairro São Miguel da Conquista possui como característica o seu recente 

avanço frente à vegetação existente, além de pontos com terrenos baldios e 

presença de matéria orgânica, fatores estes preponderantes para o desenvolvimento 

do mosquito vetor da doença. 

 

6.8. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CASOS DE LVC NO NÚCLEO CIDADE 

NOVA – OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016 

 

 Um total de 315 amostras foram registradas nesse período, sendo que 214 

apresentaram resultado positivo, representando 67% do total obtido, conforme 

Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Amostras colhidas para exame sorológico LVC - outubro a dezembro de 2016 - 
Núcleo Cidade Nova 

 
    Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 
 

Tendo como base o mapa da Figura 5, nesse período os bairros com maior 

número de casos para Leishmaniose Visceral Canina foram novamente os bairros 

Belo Horizonte com 36 casos e Novo Horizonte com 38 confirmados com a doença, 

reforçando a relação das características presentes nesses dois locais com a ação e 

desenvolvimento do mosquito vetor. 
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 Figura 5 - Mapa do quantitativo de casos de Leishmaniose Visceral Canina no quarto trimestre de 
2016 no Núcleo Cidade  Nova  - Marabá - PA 

 
Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Marabá-PA, 2016. Adaptado pelo Autor, 2018. 

  

A distribuição acentuada dos casos de Leishmaniose Visceral Canina na zona 

urbana de Marabá está ligada a crescente expansão urbana desordenada e a 

degradação rumo ao ambiente natural dos vetores nos últimos anos, como podemos 

observa na Figura 6 abaixo. 

 
Figura 6 - A) Vista parcial do processo de expansão e urbanização Núcleo Cidade Nova em 2007; B) 
Vista parcial do processo de expansão e urbanização Núcleo Cidade  Nova em 2017 

Fonte: Google Imagens (Google Earth). Acesso: 04/01/2018 
 

Observa-se ao final das análises que grande parte dos exames realizados era 

em cães oriundos dos núcleos Nova Marabá e Cidade Nova, justificado pelo fato de 

que para se realizar o exame, esses animais devem ser levados ao CCZ pelos 

A B 
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respectivos donos ou serem recolhidos por ações pontuais das chamadas 

carrocinhas, assim o número de pessoas residentes em núcleos mais distantes, 

como por exemplo São Félix e Morada Nova, é bastante reduzido. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O elevado número de casos de Leishmaniose Visceral Canina nos núcleos da 

zona urbana de Marabá, em específico na Cidade Nova deixam um alerta da 

expansão da mesma e adaptação do vetor transmissor às condições apresentadas 

na cidade. A Leishmaniose Visceral em humanos após a infecção pode ser fatal por 

conta do diagnóstico tardio para o tratamento da doença. 

 Por encontrar adaptação ao ambiente urbano a Leishmaniose Visceral Canina 

se torna um problema de saúde pública, visto a complexidade que se pode encontrar 

durante as análises e o estabelecimento de padrões.  

 Os resultados nos mostram que a Leishmaniose Visceral Canina está em 

plena evolução no núcleo urbano Cidade Nova, principalmente ao analisarmos o 

primeiro semestre de 2016 onde foram identificados 341 casos positivos. 

 Fatores ambientais como a arborização, presença de terrenos baldios 

juntamente com o acúmulo de matéria orgânica somada a disponibilidade de 

hospedeiros (cães) formam ambiente ideal para a disseminação da doença nos 

núcleos analisados, cabe ressaltar que apesar da vegetação constituir como um dos 

fatores propícios, sua retirada não garante um ambiente mais salubre, pois a retirada 

de habitats naturais de animais ocasiona um desiquilíbrio com alteração da cadeia 

alimentar e assim o aparecimento de doenças. 

 Como forma de frear a expansão da doença faz-se necessário uma melhoria 

nos procedimentos pelo Centro de Controle de Zoonoses, como a agilidade na 

identificação dos casos com a realização dos exames sorológicos na cidade de 

Marabá, visto que atualmente esse exame é realizado na capital Belém com o envio 

das amostras, o que muitas vezes prejudica o inquérito, visto a possibilidade de essa 

amostra sanguínea sofrer alteração até ser despachada para o laboratório.     

 O presente trabalho pode contribuir de maneira a auxiliar no planejamento 

dos processos de decisão em ações de combate ao vetor nos bairros onde foram 
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detectados maior número de casos positivos para Leishmaniose Visceral Canina, 

ressaltando também a importância do mapeamento de casos ocorridos na zona 

urbana da cidade.  
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RESUMO 
A tuberculose continua sendo uma doença de grande preocupação na saúde 
pública. Independente dos recursos disponíveis, ainda pessoas são acometidas 
fatalmente por este agravo. O Brasil tem avançado no combate da doença, mas 
anualmente ocorrem milhares de novos casos diagnosticados e milhares de óbitos. 
Atualmente, são estimulados método e inovações que favoreçam o tratamento e o 
acompanhamento de grupos prioritários. O cenário onde a pesquisa foi realizada é 
Foz do Iguaçu, cidade brasileira, fronteiriça com Paraguai e Argentina. A região de 
fronteira também denota algumas peculiaridades que podem interferir no 
enfrentamento da doença. O objetivo deste trabalho é realizar análise espacial dos 
óbitos por tuberculose em Foz do Iguaçu e analisar a sua associação com 
indicadores sociais. As informações dos óbitos foram fornecidas pela Secretaria de 
Saúde do Município de Foz do Iguaçu e os dados sociais foram coletados do Censo 
2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os casos foram 
georreferenciados, geocodificados e transformados em taxa para cada setor 
censitário onde eles estavam inseridos. Foi realizada padronização da taxa por sexo 
e idade. As variáveis independentes foram realizadas por meios da regressão 
logística univariada. Com a seleção das variáveis, aplicou-se o modelo de regressão 
múltiplo, do qual ainda foi retida variável de confundimento. O modelo final apontou 
para questões indicadas como renda, condições de moradia e quantidade de 
moradores por residência.  
 

ABSTRACT 

Tuberculosis continues to be a major public health concern. Regardless of the 
available resources, still people are fatally affected by this aggravation. Brazil has 
advanced in the fight against the disease, but annually thousands of new diagnosed 
cases occur and thousands of deaths occur. Currently, methods and innovations are 
encouraged that favor the treatment and follow-up of priority groups. The scenario 
where the research was carried out is Foz do Iguaçu, a Brazilian city, bordering 
Paraguay and Argentina. The border region also denotes some peculiarities that can 
interfere in the confrontation of the disease. The objective of this work is to perform a 
spatial analysis of tuberculosis deaths in Foz do Iguaçu and to analyze their 
association with social indicators. Death information was provided by the Health 
Department of the Municipality of Foz do Iguaçu and social data were collected from 
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the 2010 Census of the Brazilian Institute of Geography and Statistics. The cases 
were georeferenced, geocoded and transformed into ratio for each census sector 
where they were inserted. Standardization of the rate by sex and age was performed. 
The independent variables were performed using univariate logistic regression. With 
the selection of variables, the multiple regression model was applied, from which a 
confounding variable was still retained. The final model pointed to questions 
indicated as income, living conditions and number of residents in the residence. 
 

RESUMEN 

La tuberculosis sigue siendo una enfermedad de gran preocupación en la salud 
pública. Independiente de los recursos disponibles, todavía las personas son 
acometidas fatalmente por este agravio. Brasil ha avanzado en el combate de la 
enfermedad, pero anualmente ocurren miles de nuevos casos diagnosticados y 
miles de muertes. Actualmente se estimulan el método y las innovaciones que 
favorezcan el tratamiento y el seguimiento de grupos prioritarios. El escenario donde 
la encuesta fue realizada es Foz do Iguaçu, ciudad brasileña, fronteriza con 
Paraguay y Argentina. La región de frontera también denota algunas peculiaridades 
que pueden interferir en el enfrentamiento de la enfermedad. El objetivo de este 
trabajo es realizar análisis espaciales de las muertes por tuberculosis en Foz do 
Iguaçu y analizar su asociación con indicadores sociales. Las informaciones de los 
fallecimientos fueron suministradas por la Secretaría de Salud del Municipio de Foz 
do Iguaçu y los datos sociales fueron recolectados del Censo 2010 del Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística. Los casos fueron georreferenciados, 
geocodificados y transformados en tasa para cada sector censal donde estaban 
insertados. Se realizó una estandarización de la tasa por sexo y edad. Las variables 
independientes se realizaron por medios de regresión logística univariana. Con la 
selección de las variables, se aplicó el modelo de regresión múltiple, del cual aún fue 
retenida variable de confusión. El modelo final apuntó a cuestiones indicadas como 
ingresos, condiciones de vivenda y cantidad de residentes en la residencia. 
 

1. Introdução  

A tuberculose (TB) constitui um problema de grande magnitude para a saúde 

pública mundial, estando concentrada em 30 países, que são responsáveis por 84% 

da carga da doença em âmbito global. Tanto o adoecimento quanto o óbito por TB 

tem relação com baixos indicadores sociais e pobreza (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION - WHO, 2016). 

Considerando os oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio estabelecidos 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), o controle da TB representa o de 

maior prioridade (SILVA et al., 2015), pois mesmo com mais de 50 anos de 

conhecimento de seu diagnóstico e tratamento, estima-se que em 2015 ocorreram 

mundialmente cerca de 10,4 milhões de casos da doença. Dentre os 30 países, que 
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são responsáveis por 84% da carga da doença em âmbito mundial, o Brasil ocupa a 

20ª posição em número de casos com uma taxa de incidência de 41 casos por 

100.000 habitantes (WHO, 2016). Referente aos óbitos, no mesmo ano ocorreram 

cerca de 1,4 milhão de mortes e mesmo com o decréscimo de 22% entre 2000 e 

2015, a TB continua sendo uma das dez principais causas de morte em todo o 

mundo (WHO, 2016). 

Em 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma nova 

campanha para combater a infecção da TB, ―The End TB Strategy‖ (Estratégia Fim 

da TB). Essa nova estratégia tem objetivo mais audacioso, que visa à redução de 

90% da incidência e 95% da mortalidade para 2035, se comparados aos valores de 

2015 e a ainda a eliminação da doença até 2050 (<1 caso por 1.000.000 habitantes) 

(WHO, 2016). 

No Brasil, apesar dos avanços para o controle da doença na última década, e 

mesmo tendo atingido as metas de redução da incidência, prevalência e mortalidade 

preconizadas pela Estratégia Stop TB para o ano de 2015, o país encontra-se 

distante e com grandes desafios para atingir as novas metas estabelecidas pela 

OMS., pois com todo o empenho, nos últimos dez anos, apresentou uma média de 

apenas 2% de redução no número de casos por ano, a taxa de mortalidade 

permanece em 2,2 casos por 100 mil habitantes (BRASIL, 2016). Assim, se for 

mantida esta tendência, o cumprimento dos objetivos para 2035 e 2050 não serão 

alcançados (MACIEL, 2016). 

Na América do Sul, seis países concentram 53,2% dos casos de todo o 

continente americano, dentre os quais encontram-se Brasil e Argentina (PAHO, 

2014; BERGONZOLI et al 2016). Embora a incidência da TB na população geral 

esteja em decréscimo, ainda persistem problemas que dificultam a eliminação da 

doença, tais como a coinfecção TB/HIV, a baixa taxa de conclusão do tratamento 

(próxima de 70% enquanto a OMS recomenda 85%) e a desigualdade social (PAN 

AMERICAN HEALTH ORGANIZATION - PAHO, 2014; WHO, 2016).  

Quando estratificados os pacientes de TB, observa-se que a doença tem 

aumentado em áreas com condições sociais e ambientais extremas onde há 

concentração de minorias étnicas, imigrantes, pessoas em condição de pobreza 

extrema, infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em situação de 
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vulnerabilidade (BRUNELLO et al., 2012), diabéticos sem acesso aos serviços de 

saúde (CECCON et al., 2017), dependentes de drogas (licitas ou ilícitas) e pessoas 

com transtornos mentais (PAHO, 2014; BRUNELLO et al., 2012; CECCON et al., 

2017; CHITTOOR et al., 2013). 

Este trabalho faz parte de um projeto maior que tem se debruçado a estudar a 

TB em contextos de fronteira e em situações de vulnerabilidade social. Pelo exposto, 

o objetivo deste trabalho é realizar análise espacial dos óbitos por tuberculose em 

Foz do Iguaçu e analisar a sua associação com indicadores sociais 

 

2. Método 

Trata-se de um estudo ecológico, tendo como unidade de análise os setores 

censitários do município de Foz do Iguaçu (Brasil). A variável dependente foi a taxa 

de mortalidade por TB padronizada por sexo e idade; e as variáveis independentes 

foram as informações sociais dos setores censitários obtidos do Censo de 2010. O 

município de Foz do Iguaçu faz fronteira com os países Paraguai e Argentina como 

pode ser observado na Figura 1 – Cenário do estudo. 

As informações sobre os óbitos foram coletadas na Secretaria Municipal de 

Saúde de Foz do Iguaçu, no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). Foram 

coletadas informações dos casos ocorridos no período de 2004 a 2015. 

Os casos foram georreferenciados mediante o Google Earth e geocodificados 

pelo TerraView. Os casos geocodificados foram inseridos em arquivo shapefile dos 

setores censitários no ArcGis 10.5. A taxa de mortalidade por setor foi calculada pelo 

excel. Os cálculos da estatística descritiva e para a regressão logística foram 

realizados pelo programa R e os mapas temático e de cenário foram elaborados no 

ArcGis 10.5. Foi ainda realizada análise da regressão temporal pelo método Prais-

Winsten pelo Stata v.12. Para o processo de análise do estudo foram considerados 

apenas os setores censitários urbanos e excluídos os rurais. 
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Figura 1 – Cenário do Estudo 

 

Fonte: Autores. 
 

3. Resultados 

Ao longo do período (2004 a 2015) ocorreram 74 casos de óbitos com causa 

básica registrada como TB. A tabela I apresenta os dados descritivos (N e %), taxa 

anual de mortalidade, risco relativo, taxa de crescimento e tendência da mortalidade 

para o total dos casos, por idade e por sexo. Destaca-se que, durante 12 anos de 

avaliação, a tendência de crescimento permaneceu estacionária para todas as 

categorias avaliadas, o que destoa do perfil nacional que vem reduzindo o número 

de casos de óbitos. O que se verifica é uma oscilação que não permite obter uma 

tendência para os óbitos por TB. 

Em relação a idade, houve equilíbrio proporcional entre as faixas etárias, 

contudo verifica-se que conforme a idade avança, o RR aumenta, chegando a 6.19 

para o grupo de idosos (60 anos ou mais). Em relação ao sexo, os dados confirmam 

os homens sendo a maioria, mas apresentam mais que o dobro de risco para o 

óbito.  

Durante o processo de obtenção de latitude e longitude, quatro casos foram 

excluídos devido a informação incompleta dos endereços e mais quatro porque os 
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endereções estavam ignorados. Os 66 casos restantes que foram geocodificados 

correspondem a 89.2% dos casos iniciais. 

Após o processo de geocodificação dos óbitos com causa básica por TB, 

realizou-se o cálculo da mortalidade padronizada considerando o período de doze 

anos (2004-2015), conforme o sexo e a idade, sendo esta última categorizada em 

três faixas (menores de 15 anos; de 15 a 59 anos; e maiores de 60 anos).  

 

Tabela I – Perfil epidemiológico dos óbitos por TB como causa básica, risco relativo 

e tendência temporal da mortalidade conforme a categoria, Foz do Iguaçu, 2004 a 

2015. 

 N % Taxa 
anual 

(a) 

RR IC95%(RR) TCA 
(%) 

IC95%(TCA) Tendência 

Total de Óbitos 
por TB 

74 100 2.41 (b)--- ---- 1.8
3 

-1.77; 5.43 Estacionária 

Idade (anos)         
19-39 23 31.08 2.10 0.82 0.50; 1.34 -

2.81 
-8.76;  3.14 Estacionária 

40-59 24 32.49 3.35 1.64 1.01; 2.68 2.4
9 

-2.13;  7.10 Estacionária 

60 ou mais 25 33.78 10.29 6.19 3.81; 10.06 2.0
9 

- 1.09;  5.28 Estacionária 

Ignorada 02 2.70 0.07 (c) --- --- --- --- --- 
Sexo         
Feminino 21 28.38 1.33 0.37 0.23; 0.62 1.4

5 
-3.51;  6.42 Estacionária 

Masculino 53 71.62 3.56 2.68 1.62; 4.44 -
0.20 

-1.87;  1.46 Estacionária 

RR: Risco Relativo; IC95%RR: Intervalo de Confiança; TCA: Taxa de Crescimento Anual dado em porcentagem. 
(a) A Taxa de mortalidade foi calculada padronizada considerando a categoria populacional analisada. (b) Não foi 
calculado o RR para óbitos totais pelo fato de que o estudo levou em consideração apenas o óbito por TB. Para 
este cálculo se deveria levar em consideração a mortalidade geral no período, o que não foi objetivo do estudo. 
(c) Para essa categoria (Idade Ignorada) considerou-se a população total como divisor. Sendo desconsiderada 
as demais análises. 

Fonte: Autores. 

 

Os resultados da estatística descritiva da taxa de mortalidade por TB 

padronizada são: Mínima = 0; Máxima = 22.75; Menor taxa diferente de zero = 0.29;  

Desvio Padrão = 2.79; Média = 0.95; Mediana = 0.00;  

Proporção de setores censitários com taxa diferente de zero = 17.19%. 

Foram realizados testes de normalidade para a taxa padronizada de 

normalidade. Os testes de normalidade Shapiro-Wilk (W = 0.39519, p-valor < 2.2e-

16) e Kolmogorov-Smirnov (D = 0.46175, p-value < 2.2e-16) rejeitam a hipótese de 
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que a taxa de mortalidade segue padrão de normalidade. Assim, pode-se afirmar, 

com nível de significância de 5%, que o conjunto de valores da taxa não é normal. 

Verificou-se também que a variável dependente não segue função de reta, o 

que dificulta o estudo por métodos estatísticos lineares. Por este motivo será 

utilizada a regressão logística univariada para seleção das variáveis independentes 

a serem aplicadas na modelagem múltipla modelagem.  

A Figura 2 representa a distribuição espacial da taxa de mortalidade 

padronizada anualmente para o município de Foz do Iguaçu. 

 

Figura 2 – Distribuição da Taxa de mortalidade por Tuberculose, Foz do Iguaçu, 

2004 a 2015 

 

Fonte: Autores 

 

Calculado a mortalidade padronizada anual, definiu-se a variável dependente 

para as etapas de modelagem estatística. O Quadro I retrata as variáveis 

inicialmente testadas neste estudo. 
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Quadro 1 - Variáveis do contexto considerando o referencial teórico adotado p elo 

estudo, segundo dados do censo demográfico e unidade de análise setores 

censitários. Foz do Iguaçu, PR 

Dimensão Nome da variável Variavel origem ID 

Renda 
domiciliar 
per capita 

 

Proporção de domicílios particulares 
permanentes com renda mensal nominal 
per capita com até ½ salário mínimo 

Arquivo Renda da pessoa 
responsável (planilha 
DomicílioRenda_UF) 
V005+V006+V007 

V1 

Proporção de domicílios particulares 
permanentes com renda mensal nominal 
per capita com mais de ½ a 1 salário 
mínimo 

Arquivo Renda da pessoa 
responsável (planilha 
DomicílioRenda_UF) 
V008 

V2 

Proporção de domicílios particulares 
permanentes com renda mensal nominal 
per capita com mais de 1 a 2 salários 
mínimos 

Arquivo Renda da pessoa 
responsável (planilha 
DomicílioRenda_UF) 
V009 

V3 

Proporção de domicílios particulares 
permanentes com renda mensal nominal 
per capita com mais de 2 salários 
mínimos 

Arquivo Renda da pessoa 
responsável (planilha 
DomicílioRenda_UF) 
V010+V011+V012+V013 

V4 

Proporção de domicílios particulares 
permanente sem renda mensal 

Arquivo Renda da pessoa 
responsável (planilha 
DomicílioRenda_UF) 
V014 

V5 

Condições 
de moradia e 

de 
saneamento 

básico 

Proporção de domicílios particulares 
permanentes com banheiro de uso 
exclusivo dos moradores ou sanitário 

Arquivo Domicílio, 
características gerais 
(planilha Domicilio01_UF) 
V016 

V6 

Proporção de domicílios particulares 
permanentes sem energia elétrica 

Arquivo Domicílio, 
características gerais 
(planilha Domicilio01_UF) 
V046 

V7 

Proporção de domicílios particulares 
permanentes com esgoto a céu aberto. 

Arquivo Entorno 01 
(planilha Entorno01-UF) 
V250 + V254 

V8 

Demografia 

Proporção de Pessoas Residentes cor ou 
raça – branca 

Arquivo Cor ou Raça 
(planilha Pessoa03_UF) 
V002 

V9 

Proporção de Pessoas Residentes cor ou 
raça – parda 

Arquivo Cor ou Raça 
(planilha Pessoa03_UF) 
V005 

V10 

 

Aglomeração 

Média do número de moradores em 
domicílios particulares permanentes 

Arquivo Básico (planilha 
Básico_UF) V003 

V11 

Proporção de Domicílios particulares Arquivo Domicílio, 
características gerais 

V12 
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permanentes com 1 a 4 moradores (planilha Domicilio01_UF) 
V050+V051+V052+V053 

Proporção de Domicílios particulares 
permanentes com 5 ou 6 moradores 

Arquivo Domicílio, 
características gerais 
(planilha Domicilio01_UF) 
V054+V055 

V13 

Proporção de Domicílios particulares 
permanentes com 7 ou mais moradores 

Arquivo Domicílio, 
características gerais 
(planilha Domicilio01_UF) 
V056+V057+V058+V059 

V14 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo 2010. 

Na sequência, foi realizado regressão logística para todas as variáveis já 

descritas. A Tabela II demonstra o resultado univariado da regressão logística, 

composto por coeficiente, valor de p, OR e Intervalo de confiança (IC 95%). Para a 

regressão logística, a variável dependente foi dicotomizada ―não ter taxa de 

mortalidade‖ = 0 e ―ter taxa de mortalidade diferente de 0‖ = 1; as variáveis 

independentes foram dicotomizadas pela média. A média é mais sensível a 

variações das variáveis e pelo fato da variável dependente não apresentar 

linearidade, juga-se necessário perceber tais variações. Assim, as variáveis 

independentes foram representadas da seguinte forma: ―abaixo da média‖ = 0; 

―acima da média‖ = 1. Ocorreu exceção para a V5 (Proporção de domicílios 

particulares permanente sem renda mensal) que foi dicotomizada em ―ter proporção 

de sem renda igual a 0‖ = 0 e ―ter proporção de sem renda diferente de 0‖ = 1. Para 

a inclusão da variável no modelo múltiplo, utilizou-se como critério o valor de p até 

0,25, conforme Hosmer & Lemeshow (2000). Permanecem para análise múltipla as 

variáveis V4, V5, V6, V7, V10 e V14, e por fim, a V10 foi retirada devido a 

confundimento e interação com V4. 

 

Tabela 2 – Resultados univariados da regressão logística entre informações dos setores 

censitários e taxa de mortalidade por TB, Foz do Iguaçu, 2004 - 2015. 

Variável Coeficiente Valor de p OR IC 95% 

V1 0.2832 0.34 1.33 0.74 ; 2.37 
V2 0.1244 0.68 1.13 0.63 ; 2.07 
V3 -0.2561 0.388 0.77 0.43 ; 1.39 
V4 -0.4961 0.131* 0.61 0.31 ; 1.14 
V5 -0.7863 0.1248* 0.46 0.17 ; 1.32 
V6 -0.6331 0.0663 * 0.53 0.27 ; 1.07 
V7 -1.4835 0.152 * 0.23 0.01 ; 1.13 
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V8 -0.2499 0.594 0.78 0.28; 1.83 
V9 -0.1620 0.585 0.85 0.47 ; 1.52 
V10 0.3693 0.216 * 1.45 0.81 ; 2.62 
V11 0.1866 0.534 1.21 0.67 ; 2.19 
V12 -0.2104 0.478 0.81 0.45 ; 1.45 
V13 0.3239 0.278 1.38 0.77 ; 2.50 
V14 0.4827 0.108* 1.62 0.89; 2.92 

 

A Tabela III apresenta o modelo múltiplo final, nota-se que, mesmo com a 

retirada da variável V10, os parâmetros permaneceram praticamente sem alteração, 

com melhora do AIC (Akaike information criterion / Critério de Informação de Akaike). 

A fim de melhorar a compreensão da relação da variável dependente e 

variáveis independentes, ocorreu análise descritiva a partir dos mapas temáticos 

mediante a comparação dos setores com taxa de mortalidade por TB com os setores 

com as variáveis que compõem o modelo final. A Figura 3 demonstra as áreas com 

taxas para mortalidade por TB e as áreas das variáveis independentes conforme os 

seus valores de média. 

 

Tabela III - Final da análise Múltipla do Modelo de regressão logística para mortalidade 

padronizada anual por tuberculose segundo setores censitários de Foz do Iguaçu, PR 

Intercepto e 
Componentes 

Estimativa Erro Padrão Valor de p 
OR 

IC 95% 

Intercepto -0.02252 0.66325 0.973   
V4 -0.35083 0.36267 0.333 0.70 0.34 ; 1.42 
V5 -0.99484 0.52978 0.060 . 0.37 0.14 ; 1.12 
V6 -0.74804 0.37119 0.044 * 0.47 0.23 ; 0.99 
V7 -2.03914 1.06479 0.055 . 0.13 0.01 ; 0.70 
V14 0.38953 0.33707 0.249 1.48 0.76 ; 2.86 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

AIC: 291.03, curva ROC (Receiver Operating Characteristic), a área sob a curva (AUC – Area under the curve) 

foi 0.6433 (95% CI: 0.5620-0.7246), pseudoR2: 0.045 

Fonte: Autores 

 

Na Figura 3, é possível verificar que a taxa de mortalidade por TB encontra-se 

dispersa no município, ocorrendo poucos locais de concentração. Quanto a variável 

V4 (Proporção de domicílios particulares permanentes com renda mensal nominal 

per capita com mais de 2 salários mínimos) fica nítida a distribuição de renda do 

município, evidenciando que a renda per capita acima de 2 salários mínimos 
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localiza-se no centro, enquanto que, na periferia, esta variável estaria mais diluída. 

As variáveis V5, V7 e V14 encontram-se dispersas, com concentração dos valores 

acima da média nas regiões Norte e Nordeste do município. A V6 (Proporção de 

domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores 

ou sanitário) apresenta maioria dos setores acima da media, é importante notar que 

alguns setores com taxa de mortalidade estão justamente abaixo da média para esta 

variável nas regiões Norte, Nordeste e Sul. 

Cabe salientar que nenhuma variável é determinística, mas um estudo 

ecológico permite conhecer as variáveis do meio onde o evento acontece. Os mapas 

das variáveis, permite de certo modo, a compreensão melhor até mesmo para 

entender os coeficientes assumidos no modelo de regressão. Assim, mesmo uma 

variável recebendo valor de proteção no modelo pode, na análise espacial, está 

inserido em um ambiente contendo o evento (taxa de mortalidade) 
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Figura 3 – Mapas temáticos para comparação da taxa de mortalidade por TB com as 

variáveis sociais, Foz do Iguaçu, 2004 - 2015. 

 

Legenda: V4: Proporção de domicílios particulares permanentes com renda mensal nominal per capita com mais 

de 2 salários mínimos; V5: Proporção de domicílios particulares permanente sem renda mensal; V6: Proporção 
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de domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário; V7: 

Proporção de domicílios particulares permanentes sem energia elétrica; V14:  Proporção de Domicílios 

particulares permanentes com 7 ou mais moradores. 

Fonte: Autores. 

 

4. Considerações Finais 

 

A taxa de mortalidade por TB no município de Foz do Iguaçu, no período 

estudado, ficou em 2.41/100mil, o que significa quase 10% acima da taxa nacional 

(2.2) e o dobro da taxa estadual (Paraná: 1.1/100mil).  

Mais grave que a própria taxa, é o fato de que ao longo do período não 

ocorreu redução significativa, houve oscilação. A regressão temporal indicou taxa 

estacionária. 

A taxa de mortalidade por tuberculose encontra-se dispersa ocupando 

basicamente todas as regiões do município, o que demonstra a inserção do agravo 

em diversos cenários. Por outro lado, o fato de ter inflado de zero e não apresentar 

linearidade e nem normalidade faz dela uma variável de difícil análise exigindo 

método estatísticos robustos ou a complementação entre métodos. 

Existe a limitação em relação aos dados sociais disponibilizados pelo IBGE. 

Estatisticamente, o modelo explica pouco do evento. A área da curva ROC e 

o valor do pseudoR2 foram frágeis. Contudo, olhar para o espaço possibilita releitura 

dos dados, uma vez que os coeficientes são resultado do conjunto de dados e a 

análise espacial também permite olhar localmente. 

Pelo trabalho, as variáveis sociais estudadas têm fraca associação a taxa de 

mortalidade, portanto, como recomendação, deve-se buscar outras variáveis sociais, 

ou inserir variáveis de outro nível de análise (variáveis dos serviços de saúde, por 

exemplo), ou ainda buscar outro método que possibilite o aprofundamento com 

esses dados. 

O trabalho também aponta para que, na realidade de Foz do Iguaçu, o óbito 

por TB tem outras explicações que não se limitam apenas as condições 

socioeconômicas da população e outros elementos devem ver estudados (forma de 

acesso a serviços de saúde, infraestrutura para o tratamento, modelo assistencial 

adotado pelo serviço que trata, forma de acompanhamento, etc...). 
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Enfim, esse trabalho avança em apontar em uma realidade de fronteira 

algumas variáveis sociais que podem interferir no desfecho do tratamento para TB. 
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RESUMO  
A hepatite é uma doença viral de distribuição mundial, relacionada às condições sanitárias e 
socioambientais, sendo mais prevalente em países menos desenvolvidos e com 
infraestrutura sanitária precária. O Brasil é considerado como de endemicidade intermediária 
para a hepatite A, porém devido às suas dimensões continentais e diferenças 
socioeconômicas, coexistem diferentes padrões de incidência da doença. Esta pesquisa 
analisou a distribuição dos casos de hepatite A notificados em Foz do Iguaçu, Paraná, no 
ano de 2013 e sua relação com determinantes demográficos e socioeconômicos. Realizou-
se um estudo ecológico por meio da análise da distribuição espacial das taxas de incidência 
de hepatite A por região censitária. Os dados foram obtidos no Setor de Epidemiologia de 
Foz do Iguaçu-PR. A análise dos dados foi realizada utilizando-se o programa QGIS (versão 
2.16) e GeoDa (versão 1.6.7). Como resultado, a taxa de incidência de hepatite A variou de 
0 a >85,3 casos por 100.000 habitantes. Por meio da análise Global de Moran Univariado, 
considerando-se a taxa de incidência de hepatite A, constatou-se correlação positiva 
significativa, indicando existência de dependência espacial. As análises bivariadas 
evidenciaram associação positiva significativa entre a taxa de incidência de hepatite A e as 
variáveis ‗renda nominal até 1/2 salário mínimo‘ e ‗domicílio com 8 moradores‘ e correlação 
negativa significativa com ‗rendimento nominal de 2 a 3 salários mínimos‘. Conclui-se que a 
incidência de hepatite A está correlacionada a condições econômicas mais desfavoráveis. 
 
ABSTRACT 
Hepatitis is a viral disease of worldwide distribution, related to sanitary and 
socioenvironmental conditions, being more prevalent in countries less developed and with 
precarious health infrastructure. Brazil is considered to be of intermediate endemicity for 
hepatitis A, but due to its continental dimensions and socioeconomic differences, different 
patterns of disease incidence coexist. This study analyzed the distribution of hepatitis A 
cases reported in Foz do Iguaçu, Paraná, in the year of 2013 and its relation with 
demographic and socioeconomic determinants. An ecological study was carried out by 
analyzing the spatial distribution of the incidence rates of hepatitis A by census tracts. The 
data were obtained in the Epidemiology Sector of Foz do Iguaçu-PR. Data analysis was 
performed using the QGIS (version 2.16) and GeoDa (version 1.6.7) programs. As a result, 
the incidence rate of hepatitis A varied from 0 to >85.3 cases per 100,000 inhabitants. Using 
the Univariate Global Moran Analysis, considering the incidence rate of hepatitis A, a 
significant positive correlation was found, indicating the existence of spatial dependence. The 
bivariate analyzes showed a significant positive association between the hepatitis A 
incidence rate and the variables 'nominal income up to 1/2 minimum wage' and 'home with 8 
residents' and a significant negative correlation with 'nominal income of 2 to 3 minimum 
wages'. It is concluded that the incidence of hepatitis A correlates with more unfavorable 
economic conditions.  

mailto:oknihei@gmail.com
mailto:vitrevisol@gmail.com
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1. Introdução 

A hepatite A é uma doença viral que acomete mais de 1,4 milhões de pessoas 

em todo o mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018), e apresenta estreita 

relação com condições socioeconômicas, acesso a água potável, redes de 

saneamento básico, condições de higiene e aglomeração familiar, sendo mais 

incidente em países em desenvolvimento que desenvolvidos. As regiões de maior 

endemicidade para Hepatite A localizam-se em partes da África e Ásia (NELSON, 

MURPHY, 2013). O Brasil é considerado como área de endemicidade 

intermediária para a hepatite A, entretanto, devido às grandes variações 

socioeconômicas existentes no território brasileiro, os níveis de endemicidade 

também apresentam variações significativas (BRASIL, 2010). 

A transmissão do HAV ocorre quase exclusivamente por via fecal-oral, 

através da contaminação da água ou alimentos por fezes de pessoas infectadas e 

pelo contato direto com pessoas com hepatite A, o que explica a associação entre a 

doença e as condições de higiene e de infraestrutura sanitária. A transmissão de 

pessoa a pessoa geralmente implica em surtos da doença principalmente em locais 

de aglomeração como creches, escolas e família (LIMA et al., 2014; YU et al., 2015). 

Surtos de hepatite A também podem ocorrer a partir de pessoas de regiões 

de baixa endemicidade que viajaram a áreas endêmicas (WU; GUO, 2013), 

consumo de alimentos contaminados (COLLIER et al, 2014; SEVERI et al., 2015), 

uso de drogas injetáveis e de sexo entre homens (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017). 

A relação entre a hepatite A e o ambiente, já bem estabelecida, propicia a 

utilização de novas metodologias que relacionem o espaço à doença, como a 

análise espacial. Este diálogo interdisciplinar permite o entendimento da distribuição 

das epidemias, sua relação com as iniquidades em saúde e permite uma melhor 

distribuição de recursos para prevenção e tratamento que será mais eficiente se 

forem identificados os locais em que um problema de saúde está concentrado 

(REZAEIAN et al., 2007; AMAT-ROZE, 2011).). 

Objetivando conhecer como a hepatite A se distribui no espaço geográfico em 

Foz do Iguaçu, esta pesquisa empregou a epidemiologia espacial por meio de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rezaeian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17234866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rezaeian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17234866
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análise de microáreas, para analisar os casos da doença notificados no município no 

ano de 2013, relacionando-a a determinantes demográficos e socioeconômicos e 

assim permitir a reflexão a respeito das características da incidência desta doença, 

como a presença de padrões espaciais, existência de dependência espacial, 

identificação de aglomerados da doença em um município de tríplice fronteira 

podendo potencialmente contribuir para o planejamento de medidas de prevenção 

da doença considerando as necessidades e características populacionais 

diferenciadas geograficamente. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa desenvolveu-se no município de Foz do Iguaçu, localizado no 

extremo Oeste do Paraná, na fronteira do Brasil com a Argentina e Paraguai, cuja 

área total é de 617,71 km². De acordo com o censo de 2010, possui uma população 

de 256.088 habitantes, predominantemente urbana (99,2%), com densidade de 

414,5 hab./km² (PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, 2017). 

Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo com dados secundários, das 

notificações de hepatite A que ocorreram ano de 2013, em Foz do Iguaçu, Paraná, 

fornecidos pelo Setor de Epidemiologia.  

A partir do endereço de cada paciente, registrado no banco de dados do 

município, foram obtidas as latitudes e longitudes, através da página 

http://www.latlong.net/, as quais foram georreferenciadas no mapa de Foz do Iguaçu, 

utilizando como unidades de análises os 327 setores censitários do município. 

Empregando-se o Sistema de Informação Geográfica (SIG) QGIS versão 2.16 

(Quantum GIS Development Team, 2017) foram calculadas as taxas de incidência 

de hepatite A e realizadas as análises espaciais através do software gratuito GeoDA 

1.6.7TM (Spatial Analysis Laboratory, University of Illinois at Urbana-Champaign, 

Urbana, EUA).  

Na análise espacial, utilizou-se o índice global I de Moran, que avalia a 

autocorrelação espacial dos dados, considerando nível de significância de 5% (α = 

0,05) e a análise bivariada de Moran entre a taxa de incidência de hepatite A as 

variáveis socioeconômicas e demográficas: ―Renda média do responsável pelo 

http://www.latlong.net/
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domicilio‖, ―moradores por domicílio‖, ―alfabetização do chefe da família‖ e condições 

sanitárias, para identificação de correlação/independência entre elas. 

 

3. Resultados 

Em Foz do Iguaçu, em 2013, foram notificados 61 casos de hepatite A, dos 

quais 4 casos foram excluídos da pesquisa, por serem 2 procedentes do Paraguai e 

2 sem endereço informado, o que inviabilizou o georreferenciamento. Foram 

considerados nas análises 57 casos, compostos por 35 indivíduos do sexo 

masculino e 22 do sexo feminino. A incidência de hepatite A foi maior em crianças 

menores de 10 anos, representando 40% dos casos, seguido dos adolescentes (10 

a 19 anos), representando 38,6% dos casos. 

Em 2013, as taxas médias de incidência de hepatite A, por setor censitário, 

em Foz do Iguaçu, conforme apresentadas na Figura 1, indicaram uma variação de 

0 a > 85,3 casos por 100.000 habitantes, sendo que as maiores taxas foram 

identificadas em quatorze setores censitários, 2 localizado na região Nordeste, 6 na 

região Norte, 3 na Leste, 1 na Oeste e 2 na região Sul do município. 

As análises por microáreas indicam que há regiões em Foz do Iguaçu com 

altas taxas de incidência de hepatite A, indicando a necessidade de ações de 

intervenção dos órgãos competentes. 

Na análise de Moran Global univariado da taxa de incidência de hepatite A 

houve autocorrelação espacial positiva significativa (I de Moran = 0,607868; 

p=0,001), ou seja, a presença de setores censitários de alta taxa de incidência 

cercados por setores também de alta taxa de incidência e áreas de baixa taxa de 

incidência rodeadas por áreas de baixa taxa de incidência (Figura 2). 

A análise de Moran Global bivariado entre a taxa de incidência de hepatite A e 

variáveis envolvendo dados socioeconômicos e sanitários, verificou-se que a 

incidência de hepatite A apresentou correlação positiva com as variáveis ‗rendimento 

nominal até ½ salário mínimo‘ (I de Moran=0,1952; p<0,05) (Figura 3A), significando 

que nas populações presentes em setores censitários que concentram responsáveis 

com renda baixíssima a taxa de incidência de hepatite A é maior. 
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A incidência de hepatite A apresentou correlação negativa com a variável 

‗rendimento nominal de 2 a 3 salários mínimos‘ (I de Moran= -0,1165; p<0,05) 

(Figura 3B), indicando que a incidência de hepatite A é inversamente proporcional 

ao aumento da renda do responsável.  

Em relação ao número de moradores por domicilio, houve correlação positiva 

significativa da taxa de incidência de hepatite A com a variável ‗domicílios com 8 

moradores‘ (I de Moran= 0,2345; p<0,05) (Figura 3C). Este dado indica a relação 

positiva entre a incidência de Hepatite A e maior aglomeração de pessoas. Não 

houve correlação entre a incidência de Hepatite A e a ‗taxa de alfabetização do 

chefe da família‘ e ‗domicílios sem banheiro‘. 
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Figura 1: Distribuição espacial da taxa de incidência de hepatite A, por setores 

censitários, no ano de 2013, em Foz do Iguaçu, Paraná. 

 

Figura 2. Diagrama de dispersão de Moran Global univariado segundo a taxa de 

incidência de hepatite A, por setor censitário, referente ao período de 2013, em Foz 

do Iguaçu, Paraná.  

 

 



 
 

938 
 

Figura 3. Diagrama de dispersão de Moran global bivariado segundo taxa de 

incidência de hepatite A, em 2013, e os indicadores socioeconômicos e 

demográficos, em Foz do Iguaçu, segundo setor censitário: A) Rendimento nominal 

até ½ salário mínimo; B) Rendimento nominal de 2 a 3 salários mínimos; C) 

Domicílios com 8 moradores. 

 

A)                                                             B) 

 

 

C)        

                                                  

 

 

4. Considerações finais 

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram dependência espacial 

significativa da distribuição da taxa de incidência de hepatite A no município de Foz 

do Iguaçu em 2013. Nas correlações bivariadas entre as variáveis socioeconômicas 
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e demográficas analisadas observou-se que as condições socioeconômicas mais 

desfavoráveis associaram-se com maiores taxas de incidência de hepatite A. 

Apesar da maioria dos setores censitários não apresentarem taxas elevadas, 

há locais no município com taxas de incidência preocupantes que requerem ações 

integradas dos órgãos competentes.   

O perfil da distribuição espacial da incidência de hepatite A em Foz do Iguaçu, 

denota a importância de estudos por micro áreas como forma de conhecer 

profundamente a realidade local e auxiliar na definição de áreas de planejamento em 

saúde pública. 

O conhecimento do espaço geográfico e suas dimensões e interações sociais, 

econômicas, históricas e culturais é determinante para um melhor entendimento da 

realidade e dos caminhos que se quer se trilhar no futuro em relação à prevenção 

das doenças e agravos que mais acometem a população. 
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RESUMO   
As atividades laborais na área da saúde têm sido relacionadas à maior vulnerabilidade ao 
burnout, incluindo os estudantes quando começam a experimentar a profissão nas 
atividades práticas supervisionadas. Esse artigo objetivou realizar análise comparativa do 
burnout no contexto dos estudantes de enfermagem, a partir do terceiro ano da graduação, 
de 2 cursos localizados em faixa de fronteira de universidade estadual paranaense. Para 
isso, utilizou-se as versões validadas para uso no Brasil da escala Maslach Burnout 
Inventory (MBI) e questionário com as variáveis sociodemográficas e acadêmicas. Realizou-
se estatística descritiva e analítica, com nível de significância de α<0,05. Utilizou-se o 
coeficiente alfa de Cronbach para avaliar a confiabilidade da escala e o teste de 
Kolmogorov-Smirnov para testar a normalidade dos dados. Para as associações aplicou-se 
os testes Qui-Quadrado de Pearson, Exato de Fisher, T de student e Mann-Whitney. A 
coleta dos dados ocorreu de junho a setembro de 2017 após a aprovação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unioeste. O recorte da amostra desse artigo 
corresponde a 102 alunos, 51 de cada curso de Enfermagem pesquisado, sendo a maioria: 
mulheres (93,1%), entre 18 e 24 anos (70,6%), solteiros (78,4%), sem filhos (84,3%), com 
carga horária semanal de estágio até 24 horas (62,7%), com atuação no local do estágio a 
menos de três meses (89,2%), sem emprego (82,3%). Na análise comparativa, os 
estudantes do curso localizado no limite da fronteira tiveram frequência e média de alta 
exaustão emocional estatisticamente menores se comparado ao outro curso também em 
faixa de fronteira. Os resultados apontaram a demanda por novas investigações para obter 
mais informações sobre as influências dos contextos socioculturais no desenvolvimento da 
exaustão emocional e do burnout.  
 
ABSTRACT 
Labor activities in the health area have been related to greater vulnerability to burnout, 
including students when they begin to experience the profession in supervised practical 
activities. This article aimed to perform a comparative analysis of burnout in the context of 
nursing students, starting from the third year of graduation, of 2 courses located in the border 
zone of Paraná state university. For this, the validated versions for use in Brazil of the 
Maslach Burnout Inventory scale (MBI) and a questionnaire with sociodemographic and 
academic variables were used. Descriptive and analytical statistics were performed, with a 
significance level of α <0.05. The Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the 
reliability of the scale and the Kolmogorov-Smirnov test were used to evaluate the normality 
of the data. Pearson's Chi-Square, Fisher's exact test, Student's T and Mann-Whitney tests 
were applied for the associations. The data obtaining took place from June to September 
2017 after approval by the Unioeste´s Ethics Committee in Research with Human Beings. 
The sample size of this research corresponds to 102 students, 51 of each Nursing course, 
being the majority: women (93.1%), between 18 and 24 years old (70.6%), single (78.4%), 

mailto:arlopes11@uol.com.br
mailto:oknihei@gmail.com
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with no children (84.3%), with a weekly internship workload of up to 24 hours (62.7%), with 
on-site training less than three months (89.2%), without employment (82.3%). In the 
comparative analysis, the students of the course located at the boundary of the border had a 
statistically lower frequency and mean of high emotional exhaustion compared to the other 
course also in the border zone. The results pointed to the demand for new research to obtain 
more information about the influences of the sociocultural contexts in the development of 
emotional exhaustion and burnout. 

 

1. Introdução 

Burnout, termo da língua coloquial inglesa utilizado para indicar algo que 

deixou de funcionar por exaustão de energia, é utilizado metaforicamente para 

aquela pessoa sem condições de desempenho físico e mental devido à falta de 

energia (BENEVIDES-PEREIRA, 2010).  

Na década de 1970, Cristina Maslach e Susan Jackson empregaram a 

expressão síndrome de burnout para caracterizar o trabalhador que sentindo-se 

exausto deixava de se importar com o trabalho realizado (MASLACH; JACKSON, 

1981). Essa síndrome emergiria em resposta aos estressores crônicos de relações 

interpessoais no trabalho (MASLACH; LEITER, 2016), sendo abordada a partir da 

presença de três fatores: aumento da Exaustão Emocional, aumento da 

Despersonalização e redução da Realização Pessoal (MASLACH; SCHAUFELI; 

LEITER, 2001; BENEVIDES-PEREIRA, 2010). 

Quatro décadas se passaram desde a denominação da síndrome e a temática 

do burnout continua sendo objeto de investigação em diversos grupos sociais e 

profissionais, o que leva a refletir sobre a necessidade de elucidações sobre a 

experiência do burnout em diferentes contextos. 

O trabalho na área da saúde requer envolvimento com grande número de 

pessoas, muitas em estado de dor, sofrimento e doença, sendo capaz de criar as 

condições predisponentes ao burnout e gerar a condição paradoxal dos 

trabalhadores adoecerem no atendimento à saúde (MASLACH; JACKSON, 1981; 

BENEVIDES-PEREIRA, 2010).  

A atuação dos profissionais de saúde em municípios de fronteira brasileiros 

apresenta peculiaridades relacionadas à sobrecarga de trabalho e escassez de 

recursos, fatores que poderiam gerar maiores estressores laborais (AZEVEDO, 

2015; BRANCO, 2013; GADELHA; COSTA, 2007).  
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Gadelha e Costa (2007) comentam que o atendimento aos residentes de 

países fronteiriços gera desproporções entre a demanda de atenção e os recursos, 

profissionais e financeiros, destinados aos municípios. Branco (2013) aponta que a 

diferença de entendimento dos gestores quanto ao direito do estrangeiro fronteiriço 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) gera conflitos, sujeitando os profissionais às 

pressões políticas, econômicas, legais, da escassez de recursos e dos apelos à 

solidariedade humana. Tais pressões e solicitações humanitárias poderiam gerar 

duas condições predisponentes ao burnout: o conflito entre os valores pessoais e as 

atividades exercidas; o insuficiente controle sobre os recursos necessários para 

fazer o trabalho ou insuficiente autoridade de realizar o trabalho do modo como 

pensa ser o mais efetivo (MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001).  

No caso específico do município de Foz do Iguaçu-PR, localizado em região 

de tríplice fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai), Azevedo (2015) refere a recepção 

de residentes em países vizinhos no serviço de saúde do município, que se utilizam 

de artifícios, tais como: empréstimo de endereço, aluguel temporário de moradia em 

Foz do Iguaçu, e até o apelo emocional à compreensão dos profissionais para serem 

atendidos. Outra característica de Foz do Iguaçu é a população com grande 

diversidade étnica e cultural, além de fluxo intenso de visitantes. Portanto, além dos 

fatores estressores inerentes ao trabalho na saúde, a possível sobrecarga de 

demandas de atendimento características da região da tríplice fronteira, aliada às 

inter-relações com pessoas com formações culturais diversificadas poderiam ser 

fatores de risco ao desenvolvimento da síndrome de burnout nos profissionais de 

saúde já atuantes e os estudantes em formação profissional nessa região. 

Pesquisas vem sendo realizadas para avaliar o burnout em acadêmicos da 

área de saúde, principalmente de Enfermagem e Medicina, encontrando percentuais 

preocupantes (MICHALEC; DIEFENBECK; MAHONEY, 2013; CAVALCANTI et al., 

2014; DYRBYE; SHANAFELT, 2016). Conhecer a predisposição ou não ao burnout 

ainda na fase acadêmica, principalmente nos anos finais do curso, quando os gra-

duandos experimentam mais intensamente a vida laboral e ainda contam com o 

suporte docente, favorece a implementação de estratégias para evitar prejuízos ao 

rendimento acadêmico e favorecer a construção de posturas profissionais capazes 

de instrumentalizá-los para enfrentar os estresses inerentes à prática profissional.  
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Esse artigo traz a peculiaridade de avaliar os estudantes de Enfermagem a 

partir do terceiro ano da graduação, quando são intensificadas as atividades práticas 

supervisionadas nos campos profissionais, de dois cursos localizados em faixa de 

fronteira (150 km do limite territorial brasileiro). Os cursos situam-se geograficamente 

em diferentes distâncias do limite da fronteira, o que permite a comparação dos 

resultados dos estudantes de Enfermagem em formação prática junto ao público 

dessa região, com o objetivo de avaliar se há diferenças significativas entre essas 

condições.  

 

2. Metodologia e Materiais 

Esse artigo é recorte de estudo quantitativo e transversal em estudantes de 

Enfermagem de universidades estaduais públicas do estado do Paraná. O foco do 

presente artigo é a universidade com dois campi localizados em região de faixa de 

fronteira, cujos cursos são de regime integral com duração de 5 anos (QUADRO 1).  

 

Quadro 1 – Caracterização dos cursos da universidade estadual do Paraná, par-

ticipante, segundo a distribuição da carga horária teórica e prática segundo ano de 

curso, 2017. 

Curso 

Carga Horária 

3º ano 4º ano 5º ano 
teóric

a 
n (%) 

prátic
a 

n (%) 

total  
n (%) 

teóric
a 

n (%) 

prátic
a 

n (%) 

total  
n (%) 

teóric
a 

n (%) 

prátic
a 

n (%) 

total 
n (%) 

Faixa 
682 

(62,7) 
406 

(37,3) 

1088 
(100,0

) 

510 
(43,5) 

633 
(56,5) 

1173 
(100,0

) 

0  
(0,0) 

914 
(100,0

) 

914 
(100,0) 

Limítrofe 
493 

(49,2) 
510 

(50,8) 

1003 
(100,0

) 

272 
(35,1) 

502 
(64,9) 

774 
(100,0

) 

0 
(0,0) 

794 
(100,0

) 

794 
(100,0) 

Fonte: Programas Político-Pedagógicos (PPP) dos cursos de Enfermagem disponíveis nos 

sites da universidade na Internet, 2017. 

 

O critério de inclusão foi o estudante ter idade igual ou superior a 18 anos e 

estar matriculado no terceiro, quarto ou quinto ano da graduação.  

A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre do calendário acadêmico 

de 2017, de junho a setembro, após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética 
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em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(parecer 1.872.642) e recebimento das autorizações formais dos responsáveis pelo 

campo da pesquisa. Os estudantes foram abordados em sala de aula e, no caso das 

turmas do 5º ano que estavam no campo de estágio, foram enviados e-mails por 

meio da plataforma Surveymonkey®. Os estudantes que aceitaram participar 

assinaram ou deram o aceite digital ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e após preencheram questionário com variáveis sociodemográficas e 

acadêmicas elaborado para essa investigação e o inventário de burnout.  

O inventário de burnout utilizado foi o validado para o português por Lautert 

(1995), adaptado por Tamayo (1997), contendo 22 afirmações com resposta do tipo 

Likert de cinco pontos, divididas em três subescalas: exaustão emocional (EE) 

(sensação de esgotamento físico e mental, 9 itens), despersonalização (DE) (contato 

frio e interpessoal com os pacientes, 5 itens) e realização pessoal (RP) (sentimento 

de competência e sucesso no trabalho com pessoas, 8 itens), sendo os escores de 

cada subescala obtido pela soma das pontuações de cada subescala. O critério de 

percentil definiu as notas de corte para o alto burnout: EE≥27; DE≥10 e RP≤26. A 

confiabilidade da escala para a amostra da pesquisa foi considerada satisfatória, 

com alfa de Cronbach igual a 0,83 (EE), 0,61 (DE) e 0,69 (RP). 

Estatística descritiva foi realizada para caracterizar a amostra. A normalidade 

dos dados para os grupos amostrais foi avaliada pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov 

e a comparação entre os escores foi realizada pelos testes T de Student ou Teste de 

Mann-Whitney. Utilizou-se o programa Minitab®, versão 18.1, 2017, considerando 

nível de significância α<0,05. 

 

3. Resultados 

A amostra de conveniência utilizada nesse recorte da pesquisa consta de 102 

estudantes, sendo 51 de cada curso de Enfermagem. A condição de igualdade no 

número de estudantes em cada curso não foi proposital. Na tabela 1 verifica-se a 

distribuição dos estudantes segundo variáveis sociodemográficas e acadêmicas. Em 

ambos os cursos, houve predomínio de estudantes do sexo feminino, de 18 a 24 

anos, solteiros, sem filhos, com carga horária semanal de estágio de até 24 horas, 

tempo de estágio no local de até 3 meses, sem emprego. Mas constatou-se 
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diferença na renda familiar, onde no curso de Enfermagem localizado em município 

na região limítrofe à fronteira internacional, predominou estudantes com renda 

familiar até 3 salários mínimos, enquanto no curso de Enfermagem localizado no 

município de faixa de fronteira, mais distante da linha de fronteira, a maioria dos 

estudantes reportaram renda familiar > 3 salários mínimos (Tabela 1). 

Tabela 1 – Distribuição de frequência dos estudantes dos cursos de Enfermagem 

pesquisados, quanto à localização em relação à fronteira, segundo variáveis 

sociodemográficas e acadêmicas, Paraná, Brasil, 2017.  

Variável Localização quanto à Fronteira 

 Limítrofe Faixa 

 n (%) n (%) 

Sexo 
Feminino 46 (90,2) 49 (96,1) 

Masculino 5 (9,8) 2 (3,9) 
Faixa etária 

18 até 24 anos 38 (74,5) 34 (66,7) 

>24 anos 13 (25,5) 15 (29,4) 

Não informou 0 (0,0) 2 (3,9) 
Estado civil 

Solteiro 39 (76,5) 41 (80,4) 

Casado 10 (19,6) 5 (9,8) 

União estável 1 (2,0) 3 (5,9) 

Divorciado 1 (2,0) 2 (3,9) 
Filhos 

Sim  7 (13,7) 9 (17,6) 

Não 44 (86,3) 42 (82,4) 
Renda familiar 

Até 3 salários mínimos 38 (74,5) 12 (23,5) 

>3 salários mínimos 13 (25,5) 38 (74,5) 

Não informou 0 (0,0) 1 (2,0) 
Carga horária estágio 

Até 24 horas 31 (60,8) 33 (64,7) 

>24 até 32 horas 18 (35,3) 18 (35,33) 

Não informou 2 (3,9) 0 (0,0) 
Tempo de estágio no local 

Até 3 meses 46 (90,2) 45 (88,2) 

>3 meses 2 (3,9) 3 (5,9) 

Não informou 3 (5,9) 3 (5,9) 
Emprego além do estágio 

Sim  10 (19,6) 8 (15,7) 

Não 41 (80,4) 43 (84,3) 

Total 51 (100,0) 51 (100,0) 
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A prevalência de alto burnout entre os estudantes de Enfermagem dos dois 

cursos de Enfermagem pesquisados foi baixa (3,8% a 7,9%). No tocante às 

alterações nas subescalas do burnout, a alta exaustão emocional mostrou diferença 

estatisticamente significativa em relação à localização geográfica do curso de 

Enfermagem, apresentando menor frequência nos estudantes do curso localizado no 

município limítrofe à fronteira (21,6%). 

Tabela 2 – Distribuição de frequência dos estudantes dos cursos de Enfermagem 

pesquisados, quanto à localização em relação à fronteira, segundo as notas de corte 

para as subescalas do burnout, Paraná, Brasil, 2017.  

Variável Localização quanto à Fronteira  

 Limítrofe Faixa  

 n (%*) n (%*) p§ 

Exaustão Emocional≥27 11 (21,6) 21 (41,2)   0,033a,** 

Despersonalização ≥10 21 (41,2) 18 (35,3) 0,541a 

Realização Pessoal ≤26 17 (33,3) 18 (35,3) 0,835a 

Alto burnout 2 (3,9) 4 (7,8) 0,678b 
*Percentual em relação à amostra de cada curso (n=51). 

§
Valor obtido pelo Teste Qui 

Quadrado de Pearsona ou Teste Exato de Fisherb. **p<0,05. 

Os escores médios das respostas dos estudantes de Enfermagem nas 

subescalas do burnout foram comparados conforme localização do curso de 

Enfermagem. Verificou-se que os escores médios de exaustão emocional do curso 

localizado em região limítrofe à Fronteira foram estatisticamente menores se 

comparados ao curso mais afastado. 

Tabela 3 – Escores médios das respostas dos estudantes de Enfermagem nas 

subescalas do burnout de acordo com a localização geográfica do curso em 

referência à distância da fronteira, Paraná, Brasil, 2017.  

Variável Localização quanto à Fronteira  

 Limítrofe Faixa  

 
Média (DP) 

Mediana 
Média (DP) 

Mediana 
p* 

Exaustão Emocional 22,5 (8,4) 25,8 (5,4)  0,005a,* 

Despersonalização 8,6 (3,1) 8,5 (2,9) 0,907b 

Realização Pessoal 27,7 (3,7) 27,8 (3,0) 0,906a 
*Valor obtido pelo Teste T de Studenta ou Teste de Mann-Whitneyb. *p<0,05. 
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4. Considerações Finais 

Os resultados encontrados em relação a maiores escores de alta exaustão 

emocional e a baixa prevalência do alto burnout nos estudantes de Enfermagem era 

o esperado em função da revisão da literatura realizada. No entanto, os percentuais 

de alta exaustão emocional preocupam pois indicam a tendência ao 

desenvolvimento do burnout, ainda na fase acadêmica antes da entrada no mercado 

de trabalho.  

Na comparação entre os cursos, verificou-se que a frequência de estudantes 

e média dos escores para a alta exaustão emocional foi estatisticamente menor no 

curso mais próximo do limite da fronteira. Esse resultado contraria a hipótese inicial, 

pois era esperado que os estudantes em atuação mais próxima da fronteira 

obtivessem maiores índices de exaustão emocional. Dentre os estressores 

associados a fronteira dessa região, ressalta-se a sobrecarga de demandas de 

atendimentos de visitantes e moradores dos países fronteiriços e as interações com 

públicos com formações culturais diversificadas (GARDELHA; COSTA, 2007; 

BRANCO, 2013; AZEVEDO, 2015).  

A maioria dos estudantes pesquisados na área limítrofe faziam até 24 horas 

de estágio (60,8%) e, a grande maioria estavam no estágio a menos de 3 meses 

(90,2%), o que leva ao questionamento se os estudantes não estariam sujeitos a tais 

estressores. No entanto, esta condição não difere da encontrada no outro curso da 

faixa de fronteira (64,7% com até 24 horas de estágio e 88,2% no estágio a menos 

de 3 meses), ou seja, os percentuais relativos à carga horária e tempo no local do 

estágio informados pelos alunos nos dois cursos são similares.  

Conforme mostrado no Quadro 1, a carga horária, tanto prática quanto 

teórica, no curso mais afastado da fronteira é superior nos três anos da graduação, 

sendo possível questionar se essa maior carga horária poderia estar gerando maior 

estresse e exaustão emocional.  

Na presente pesquisa não houve a possibilidade de ajustar a análise segundo 

as variáveis de confusão, tais como as diferenças em relação aos programas 

políticos pedagógicos dos cursos de Enfermagem, que não puderam ser 

homogeneizados na presente análise e, portanto, podem estar influenciando no nível 

de exaustão emocional dos alunos.  
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O resultado aponta a necessidade de novas investigações para a avaliação 

da condição dos estudantes e profissionais localizados em Faixa de Fronteira, a fim 

de obter mais informações sobre o nível de influência do contexto sociocultural na 

prevenção ou desenvolvimento da exaustão emocional e do burnout.  
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RESUMEN 
El sector cafetalero nacional enfrenta desde hace 20 años, una profunda crisis ocasionada 
por el desplome de los precios en el mercado, y recientemente, una notable caída de la 
producción causada por la roya del cafeto (Hemileia vastatrix Berk. & Br.). Como una 
respuesta al ataque de la roya del café, los diferentes niveles de gobierno y los productores 
están realizando acciones a corto plazo, que incluyen, aplicación de agroquímicos y 
renovación de cafetales con variedades genéticamente resistentes a este patógeno, pero 
con baja calidad del aromático; que pueden representar opciones parciales, con opción de 
ser complementadas con prácticas tradicionales realizadas por los productores para mitigar 
los daños causados por esta enfermedad. Esto constituye una práctica transdiciplinaria 
constructora de estrategias de manejo que incorpore los avances de las investigaciones 
científicas, los conocimientos tradicionales y aspiraciones de los productores, que permita 
mantener los rendimientos, asegurar el ingreso de los cafeticultores, mejorar el bienestar de 
las familias cafetaleras y generar un desarrollo propio. 
Palabras clave: roya del cafeto, prácticas tradicionales, estrategias de manejo, 
conocimientos tradicionales, desarrollo propio. 
 
ABSTRACT 
The national coffee sector has faced for 20 years, a deep crisis caused by the collapse of 
prices in the market, and recently, a notable drop in production caused by coffee rust 
(Hemileia vastatrix Berk. & Br.). As a response to the attack of coffee rust, different levels of 
government and producers are taking short-term actions, including the application of 
agrochemicals and renewal of coffee plantations with varieties that are genetically resistant 
to this pathogen, but with a low quality of aromatic; that can represent partial options, with 
the option of being complemented with traditional practices carried out by producers to 
mitigate the damages caused by this disease. This constitutes a transdiciplinary practice 
constructs of management strategies that incorporate the advances of scientific research, 
traditional knowledge and aspirations of producers, that allows to maintain yields, ensure the 
entry of coffee growers, improve the welfare of coffee families and generate an own 
development. 
Keywords: coffee rust, traditional practices, management strategies, traditional knowledge, 
own development 
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1. Introducción 

De acuerdo a los informes del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP), actualmente, el café se cultiva en 16 estados de la República 

Mexicana, de los cuales Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero siguen 

siendo las entidades con mayor producción, concentrando aproximadamente el 90% 

del total del país (SIAP, 2017).  

La importancia de H. vastatrix en México, radica en que, existe una superficie 

sembrada del cultivo de café de 734,291.03 ha, de las cuales se cosechan 

664,885.10 ha, con una producción de 1, 026, 251.98 toneladas de café cereza. La 

cual, representa una suma importante que está constantemente amenazada por la 

presencia de H. vastatrix en México y sigue siendo un riesgo potencial para la 

cafeticultura nacional, cuyo valor de producción presentó una reducción en el año 

2015 con 5 340 millones de pesos, con respecto al valor de producción del 2014 

cuyo valor de producción alcanzó los 5 593 millones de pesos (SIAP, 2016). 

El estado de Veracruz tuvo una producción de 276 054. 71 toneladas de café 

cereza en el ciclo 2015-2016, con un rendimiento promedio reportado por el SIAP de 

2.03 ton/ha. Significativamente mayor que el de Chiapas con 1.56 ton/ha, que es el 

principal estado productor del país. 

Particularmente, en el municipio de Huatusco, Veracruz, la producción de café 

cereza en el ciclo 2015-2016 fue de 17,025 toneladas, con un rendimiento de 2.50 

ton/ha, el segundo cultivo con mayor producción después de la caña de azúcar. Y 

una superficie sembrada de 7 600 hectáreas, de las cuales 6 810 fueron cosechadas 

(SIAP, 2017). Esta producción sigue estando en riesgo latente de ser afectada por 

las enfermedades del cafeto que aún no tienen la atención necesaria para ser 

investigadas en cuanto a los síntomas y métodos de control.  

En general, ha habido una reducción en el manejo de las parcelas cultivadas 

con café, debido principalmente, a la regresión tecnológica ocasionada por el 

desplome de los precios (Escamilla y Díaz, 2016), actualmente, los recursos 

económicos son escasos, esto impide invertir más en mano de obra, aunado a esta 

situación, los productores tienen la dificultad de poder acceder a la información más 

reciente en investigaciones de nuevas enfermedades, los patógenos que las causan, 
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pero, sobre todo, las formas de prevenirlas. En el caso de la roya, a través de los 

años, conforme han avanzado las investigaciones de los profesionistas, 

especializados en el tema, académicos de las instituciones e investigadores, no se 

ha podido encontrar un método para erradicar la enfermedad causada por H. 

vastatrix en el país, por lo que sigue siendo una amenaza constante. 

En nuestro país, las enfermedades del café en su mayoría son causadas por 

hongos, siguiéndole en importancia los nematodos y un pequeño porcentaje se le 

atribuye a bacterias u organismos similares (Castillo, 1993), hoy en día se ha 

observado la presencia de nuevas bacterias en los cafetos, resultado de la 

introducción de variedades resistentes a la roya del café. En consecuencia, se tiene 

la necesidad de recurrir a prácticas integradas de control, derivadas de la forma 

tradicional de cultivar en combinación con los más recientes descubrimientos de la 

ciencia para el control de estas enfermedades. 

Un manejo integrado de los cafetales es la forma más racional de hacer frente 

a la roya y demás enfermedades del cafeto, partiendo de los programas de 

monitoreo y evaluación que permitan determinar acciones preventivas de manejo 

(Escamilla, 2016). Partiendo siempre, de un punto de vista integral de desarrollo 

rural sustentable. 

Es importante retomar y conjugar las tecnologías agrícolas tradicionales 

realizadas por los productores para disminuir los efectos de las enfermedades del 

café, esto con el fin de que, paralelo a los avances de las investigaciones científicas, 

se estructure una estrategia de manejo con base a los conocimientos tradicionales y 

aspiraciones de los productores, que permita mantener las plantaciones libres de 

cualquier patógeno que pueda causar mermas en los rendimientos. 

Ante tal situación, cabe preguntarnos ¿Cuáles son los factores ambientales y de 

manejo de las plantaciones que están favoreciendo el impacto de las enfermedades 

del café en la región de Huatusco, Veracruz, y cuáles son los que lo atenúan? y 

¿Qué innovaciones se pueden aplicar mediante una estrategia participativa, 

combinando las tecnologías tradicionales y los avances científicos, para disminuir los 

efectos de las enfermedades del café, en especial la roya?  
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2. Objetivo 

Para responder a esta pregunta, la presente investigación tiene el objetivo de 

estudiar las prácticas de manejo tradicional de los productores en la región de 

Huatusco, Veracruz y a partir de ello y con los avances de la ciencia agronómica, en 

interdisciplina, establecer estrategias que contribuyan a resolver el problema y 

pueda ser implementado por los productores afectados por el ataque de esta epifitia.  

3. Metodología 

Se parte de una revisión documental sobre los efectos causados por la roya 

en los países productores en los últimos años y particularmente sobre las 

condiciones que resultan favorables para el desarrollo del hongo. Se realizaron 

entrevistas a productores de tres comunidades de la Región de Huatusco, Veracruz; 

Emiliano Zapata, Axocuapan y Mesa del Rancho, con el fin de diagnosticar el 

manejo actual de los cafetales y detectar las prácticas tradicionales y técnicas 

obtenidas del asesoramiento para el cultivo del café y a partir de esto se 

estructuraron estrategias pertinentes a un manejo apropiado para reducir los efectos 

de la roya sobre la producción. 

4. Resultados 

4.1. Influencia de los factores ambientales y de manejo sobre el ataque de roya en 

la región de Huatusco, Veracruz 

De acuerdo a Avelino y Rivas (2013), la germinación es la etapa del ciclo 

patológico mejor estudiada. Las condiciones óptimas son: temperatura promedio de 

22°C, obscuridad y agua libre durante todo el proceso hasta la penetración. Estos 

autores también afirman que la formación de un apresorio sobre el estoma es 

necesaria para que se realice la penetración y las temperaturas frescas entre 13° y 

16° favorecen esta formación. Así, la alternancia de altas temperaturas (22°C- 28°C) 

favorece la germinación de las esporas y las bajas temperaturas (13°C- 16°C) 

favorece la formación del apresorio, lo que permite que la infección se realice en 

menos de 6 horas (Avelino y Rivas, 2013). 

Tomando en cuenta los promedios de temperatura registrados por el Servicio 

Meteorológico Nacional, en la zona de estudio se presentan los promedios 
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mencionados por los autores, que, aunado a la precipitación pluvial y días con lluvia, 

se forma un ambiente propicio para el desarrollo del hongo Hemileia vastatrix. 

La lluvia actúa como factor determinante en la germinación de las esporas, en 

su dispersión e indirectamente sobre otros factores ambientales, tales como la 

humedad relativa, la temperatura y la luminosidad (Virginio y Astorga, 2015). Estos 

autores afirman que el cultivo de café requiere una humedad relativa de entre 70% y 

85% para su buen desarrollo, pero si la humedad excede este índice se presentan 

problemas fúngicos, tal como menciona Castillo (2017) cuando infiere que con una 

humedad relativa mayor al 85% se puede alcanzar índices de infección de roya de 

hasta el 50%.  

En Huatusco, según datos registrados en la estación meteorológica, la 

humedad relativa puede llegar hasta 100% en días nublados y por las noches. Un 

aspecto más que influye en el desarrollo del patógeno si se toman en cuenta las 

referencias de los autores. 

La penetración del hongo se efectúa por los estomas bien formados, lo 

anterior permite explicar que las hojas muy jóvenes cuya maduración de los estomas 

es incompleta, son menos receptivas que las hojas adultas (Avelino y Rivas, 2013). 

Sin embargo, durante el recorrido por los cafetales en las comunidades de estudio, 

se pudo observar la aparición de síntomas severos de roya en plantas jóvenes, 

como se muestra en la figura 1, debido a que las variedades llamadas resistentes 

están perdiendo esta característica o a que se están desarrollando nuevas razas del 

hongo más potentes que aún no se han podido identificar. 
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  Figura 1. Síntomas de roya en plantas de café, Emiliano Zapata, Tlaltetela, Ver. 

 

Fuente: fotografía del autor 

La germinación ocurre con mayor frecuencia de noche, aunque también 

podría realizarse de día en cafetales cultivados bajo sombra, con mala regulación 

(Avelino y Rivas, 2013). De acuerdo a la Red de Agricultura Sostenible en los 

cafetales debe existir una densidad mínima de sombra de 40% en todo momento, 

Escamilla y Díaz (2016) determinaron que 100 árboles por hectárea de Inga, en el 

sistema especializado, proporcionan 40-60% de sombra.  

Los resultados de las entrevistas muestran que los productores tienen 

establecidos en promedio 86 árboles de sombra por hectárea, con un mínimo de 10 

y un máximo de 200 árboles, como puede verse, es una distribución muy 

desproporcional, ya que mientras en algunas parcelas están eliminando la sombra 

debido a la introducción de nuevas variedades, en otros cafetales la sombra es 

excesiva, propiciando así la aparición del hongo de la roya en zonas donde existe 

acumulación de humedad debido al poco manejo.  

Un dato que resulta eminente mencionar es que, el 90% de los productores 

no desinfecta sus herramientas de trabajo, este es uno de los factores causantes de 

infección y contaminación de hongos y bacterias promotores de enfermedades entre 

las plantas de café, entre fincas, incluso entre comunidades y regiones. 

4.2. Diagnóstico del manejo tradicional del cultivo realizado por los productores en 

la región de Huatusco, Veracruz 

En cuanto al manejo del cultivo, las seis labores más importantes son: limpia 

o chapeo, poda, deshije, resiembra, viveros y fertilización, realizadas mayormente en 
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las pequeñas unidades de producción con hasta una hectárea, esto coincide con lo 

encontrado por Beristain (2001); en la opinión de los productores, las consideran 

como las más importantes a realizar para evitar el ataque de enfermedades, 

principalmente roya.  

Como resultado de los datos obtenidos en campo, las principales prácticas 

agrícolas realizadas por los productores en las parcelas de café, se describen de la 

siguiente manera: 

La poda de cafetos es realizada una vez por año (93%), la fecha en que se 

práctica varía mucho, algunos inician en febrero, otros en marzo, abril, mayo, junio o 

hasta el mes de agosto, el 7% restante realiza podas una vez cada dos años. En 

cuanto a la recepa, los productores que han resembrado con variedades nuevas, 

expresaron que han dejado de realizar esta actividad, debido a que estas variedades 

no retoñan igual que las variedades tradicionales, por lo que, únicamente, después 

de 4 o 5 años cuando la planta se agota, la renuevan. 

Respecto a la poda de los árboles de sombra, el 55% de los productores 

realiza esta actividad una vez por año, el 14% no lo realiza, el otro 14% solo realiza 

manejo eventualmente, el 10% poda los árboles de sombra cada dos o tres años y el 

7% cada 4 o 5 años. Aquí se tiene una división proporcional entre los que realizan 

poda de los árboles de sombra y los que sólo lo hacen ocasionalmente o no lo 

realizan. La fecha de realización coincide con la poda de los cafetos, puede 

realizarse en el mes de marzo, abril, mayo, hasta julio, incluso cualquiera día, 

siempre y cuando no coincida con la época cercana a la cosecha ya que las ramas 

pueden ocasionar la caída de frutos y afectar con esto el rendimiento. 

El deshierbe o ―chapeo‖, es realizado por el 48% de los productores tres 

veces por año, en los meses de marzo, julio y octubre, mientras que sólo dos 

productores mencionaron realizarlo cada mes para mantener limpio el cafetal todo el 

año. La frecuencia de esta actividad depende en gran medida de la extensión de 

terreno y de los recursos económicos disponibles, ya que la mano de obra eleva 

sustancialmente los costos de producción  

El 86% de los entrevistados realiza la práctica de deshije una vez por año, los 

meses en que asignan esta actividad puede variar desde febrero hasta octubre, 
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incluso el día que se requiera. El 10% no realiza esta actividad y el 4% restante lo 

realiza dos veces por año, en mayo y octubre. 

Para la fertilización al suelo, los productores utilizan las fórmulas 20-10-10 

(21%), 18-12-06 (21%), sulfato (21%), el 10% combina la fórmula 20-10-10 con DAP 

(fosfato diamónico) mejor conocido entre los productores como ―abono negro‖, y el 

resto realiza combinaciones de las fórmulas con fertilizantes de Yara y urea. 

El 45% de los productores aplica estos fertilizantes una vez por año, 

prácticamente en cualquier mes. El otro 45% realiza fertilización dos veces por año, 

en mayo o junio y la otra aplicación en septiembre u octubre. Solo dos productores 

mencionaron aplicar tres veces al año, en febrero, mayo y septiembre; son muy 

pocos los cafeticultores que tienen esta posibilidad de aplicar mayor cantidad de 

veces a causa de que debido a sus escasos recursos, los productores no tienen 

posibilidad de adquirirlos. 

Únicamente el 14% de los productores aplica fertilizantes foliares de Yara y 

Potencializador en los primeros años de trasplante y, Verdeabon y Grow Green en 

vivero; de 2 a 4 veces por año en campo y hasta 8 veces en vivero, 

respectivamente. 

La mayoría no aplica abonos orgánicos, con excepción del 10% que 

mencionó la hojarasca como abono natural y el 14%, aplica estiércol de cerdo, 

estiércol de res, pulpa, composta y desperdicio doméstico. Como se aprecia, es muy 

poca la cultura de reutilización de desechos del hogar y elaboración de compostas; 

sin embargo, el 93% opinó que le gustaría aprender a elaborar sus propios abonos, 

por lo que estaría dispuesto a asistir a cursos de capacitación en cualquier 

momento. 

Durante el último despunte de la roya del café en el ciclo cafetalero 

2012/2013, los productores realizaron, como primera medida de control, la aplicación 

del fungicida químico ALTO100 y fungicidas orgánicos como caldo bordelés y 

oxicloruro de cobre, eliminación parcial de matas enfermas, renovación con 

variedades resistentes y mayor fertilización con fórmulas, lo cual elevó los costos de 

producción, y respecto a la aplicación de ALTO100, dejó secuelas en la salud. 

Actualmente, el 97% de los productores no aplica fungicidas químicos ni los 
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recomienda, han controlado relativamente la enfermedad con la aplicación de 

fertilizantes y la implementación de prácticas agrícolas. 

Tampoco se registró el uso de fungicidas orgánicos, el 17% que mencionó 

utilizarlos, aplica oxicloruro de cobre y caldo bordelés, una o dos aplicaciones por 

año, en marzo y septiembre, 3 bultos por hectárea. El 45% realiza también encalado 

a sus parcelas una vez por año, en los meses de abril a junio o de septiembre a 

diciembre. De este total el 15% realiza también aplicación de SECAFIN y FAENA 

para la eliminación de malezas. El restante 55% no realiza encalado, pero de este 

porcentaje, el 19 % realiza actividades adicionales, como terrazas y siembra de 

cercos vivos con especies locales. La aplicación de herbicidas es ocasional, ya que, 

el 100% de los productores afirmó realizar deshierbe manual por lo menos una vez 

al año. 

Las siete actividades principales realizadas por los productores para el 

mantenimiento del cultivo, se resumen en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Labores culturales en el cultivo del café en la región de estudio 

Actividad Frecuencia Mes 

Poda 1 vez por año Febrero-agosto 
Regulación de sombra 1 vez por año Marzo-mayo 

Deshierbe (chapeo) 3 veces por año Marzo, julio y octubre 
Deshije 1 vez por año Febrero-octubre 

Fertilización (abonado) 1 a 2 veces por año Mayo y octubre 
Aplicación de fungicidas (caldo 
bordelés y oxicloruro de cobre) 1 a 2 veces por año Marzo y septiembre 

Encalado 1 vez por año 
Abril-junio o septiembre-

diciembre 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en campo, 2017 

 

Dentro de las labores culturales, los productores practican la conservación de 

suelos, por ello, realizan algunas actividades específicas en terrenos de ladera como 

las llamadas ―medias lunas‖ que consiste en cavar una zanja con esta forma 

alrededor de la planta de café en zonas donde hay pendiente, con la finalidad de 

acumular hojarasca que al descomponerse sirve como abono. Por ser una práctica 

heredada a través del tiempo se considera como un elemento de la tecnología 

agrícola. 
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Otra práctica realizada para la conservación del suelo es, deshierbar o 

―chapear‖ con machete específicamente, debido a que, el azadón provoca deslave 

en zonas de ladera. También el hecho de elegir los árboles que aportan más abono 

a las fincas, es una práctica de conservación, ya que, al mismo tiempo que retiene 

humedad y recicla nutrientes, evita la erosión. 

En cuanto al periodo de cosecha, este abarca los meses de octubre a marzo y 

se extiende hasta abril y mayo en las zonas más altas como Emiliano Zapata y 

Axocuapan. Periodo que resulta en similitud con lo encontrado por Hernández y 

Flores (2014) en esta misma región, los autores afirman que los mayores 

porcentajes de cosecha se obtienen de noviembre a febrero, también observaron 

que la cosecha inicia primero en las partes bajas, generando cafés de menor 

calidad, que por ende tienen un precio menor en el mercado, posteriormente 

continua la cosecha de las partes altas, la más codiciada por los compradores de 

café cereza por su mejor calidad (Hernández y Flores, 2014). 

Una práctica importante al término de la cosecha es la recolección de frutos 

caídos por la maniobra, actividad que los productores realizan lo mejor posible, ya 

que esto puede influir en la aparición de enfermedades, pues se vuelve un reservorio 

de hongos y bacterias que pueden afectar los cafetos el siguiente ciclo. 

Cabe resaltar que el 59% de los productores cuenta con vivero propio y 

complementa sus requerimientos comprando en la región y de lo obtenido del 

programa de SAGARPA al que están inscritos, el programa es conocido como 

PROCAFÉ perteneciente al proyecto de Impulso Productivo al Campo. El cual les 

otorga 500 plantas y un peso por planta, es decir, un incentivo de $500.00 por 

productor, además de los fertilizantes. 

La opinión de los productores respecto a su estrategia más funcional para 

controlar las enfermedades, es mantener los cafetos abonados con fertilizantes, en 

comparación con la aplicación de fungicidas químicos, lo cual justifica que se haya 

encontrado que únicamente el 3% los aplica; la experiencia de los productores en la 

utilización de fungicidas químicos es que además, causan daños a la salud y 

contaminan el suelo y las plantas.  

El manejo de los cafetales en la región de estudio se basa actualmente en los 

saberes agrícolas que forman parte de su conocimiento y experiencia, los 
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productores han tenido la capacidad de enfrentar el problema de roya con prácticas 

tradicionales, consistente en utilización de herramientas manuales para las podas y 

deshierbe, que en combinación con los avances de la ciencia, es decir, introducción 

de variedades tolerantes a roya, aplicación de fertilizantes formulados y aplicación 

de fungicidas orgánicos como el oxicloruro de cobre y el caldo bordelés, han 

contribuido al mantenimiento de las parcelas, además de la casi nula aplicación de 

pesticidas químicos.  

 

4.3. Calendario de manejo como alternativa de integración de saberes agrícolas y 

los avances científicos para mitigar el problema de roya 

Partiendo de las actividades de manejo realizadas actualmente por los 

productores en la zona de estudio, como se muestra en la figura 2, se realizó un 

análisis para determinar, en función de las condiciones de producción y condiciones 

climáticas, una reprogramación de cada labor, con el fin de que tengan un efecto 

preventivo para aminorar la incidencia de roya en la región.  

Figura 2. Calendario de manejo actual realizado por los productores de la región de estudio 

Fuente: elaboración propia con datos de campo, 2017 

 

 

La propuesta de calendario de manejo que a continuación se presenta, figura 

3, se realizó partiendo de estas actividades, retomando y conjuntando el 
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conocimiento de los pequeños productores, respecto a las prácticas agrícolas 

tradicionales, con los avances científicos recientemente incluidos en esta región para 

el control de roya; considerando también los factores ambientales que han sido 

favorables para el desarrollo del hongo y el ciclo de vida que actualmente desarrolla 

en esta región de Veracruz. 

Figura 3. Propuesta de calendario de manejo con base en saberes agrícolas de productores 

de café de la región de estudio 

 

  

Fuente: elaboración propia con datos de campo, 2017 

 

De acuerdo a Castillo (2017), las aplicaciones de fungicidas protectores 

deben hacerse al inicio del periodo de lluvias, en la fase inicial de desarrollo de la 

enfermedad, es decir, cuando los niveles de infección en las hojas son bajos, que en 

esta región, como se muestra en el calendario, es en los meses de marzo a mayo, 

para proteger las hojas son necesarias tres aplicaciones con oxicloruro de cobre o 

su equivalente, cada 25-30 días, al 50% en una proporción de 3 kg/ha, dirigiendo la 

mezcla al envés de las hojas. 

Los fungicidas de contacto, conocidos como preventivos o protectores actúan 

formando una capa sobre el envés de las hojas del cafeto, con el fin de evitar la 

germinación de las esporas de la roya y la invasión de estas a su tejido interno. Los 

fungicidas de este tipo que han tenido buenos resultados en la prevención son, caldo 

vicosa, caldo bordelés, caldo sulfocálcico, oxicloruro de cobre y aceite de Nim 
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(ANACAFÉ, 2018); se pueden utilizar otros productos a base de cobre y azufre, 

siempre y cuando se respeten las recomendaciones de aplicación. 

Se recomienda también realizar encalado justo al término de la cosecha, 

directo al suelo alrededor de los cafetos, teniendo mayor eficiencia si se realiza 

previamente un análisis de suelos; dado que representa una inversión, es importante 

valorar este paso que es clave para un manejo adecuado, ya que además de 

obtener un diagnóstico de los requerimientos y deficiencias del suelo, las 

aplicaciones posteriores serían más exactas, lo que puede representar un ahorro, y 

el resultado serán plantas más sanas y vigorosas. El objetivo del encalado es 

modificar el pH del suelo, un pH adecuado para el desarrollo del hongo de la roya es 

de 4 a 5, con el encalado se pretende subir el pH a 6, con esto el hongo se 

desestabiliza y no logra completar su ciclo debido a que no encuentra las 

condiciones óptimas para su desarrollo (Castillo, 2017). 

Durante el periodo de producción vegetativa y amarre de fruto, que en estas 

comunidades abarca de los meses de abril a septiembre, realizar manejo adecuado 

de podas de cafetos, poda de árboles de sombra, recepas en donde sea necesario, 

sobre todo de plantas enfermas, desinfección y chapeo.  

Al inicio de la época de lluvias comenzar con aplicaciones preventivas de 

oxicloruro de cobre como ya se mencionó en párrafos anteriores. En los meses 

siguientes hasta antes del inicio de la cosecha, realizar renovación paulatina y por 

lotes, con variedades resistentes que se adapten a las condiciones agroecológicas; 

de acuerdo a Escamilla (2016) para la zona media-alta la propuesta es distribuir la 

variedad Oro Azteca, Geisha, Costa Rica, Colombia, Sarchimor, Marsell e híbridos; 

sin embargo, es recomendable que los productores y sus organizaciones realicen 

perfiles de calidad de estas variedades debido a las diversas condiciones 

agroecológicas que se presentan en cada región. 

Por último, en este periodo es recomendable la aplicación de fertilizantes con 

base en las deficiencias que muestre el análisis de suelos, y utilizando los productos 

que actualmente aplican y recomiendan los productores, como las formulas 20-10-

10, 18-12-06 y 18-46-00, sulfato, urea, DAP, fertilizantes orgánicos y en la medida 

de lo posible fertilizantes de la empresa Yara para distintas etapas del cultivo. Por 

ejemplo, YaraMila HIDRAN, fertilizante que contiene nitrógeno en forma de nitratos 
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que no se pierden en el campo por volatilización y es de solubilidad inmediata al 

contacto con el suelo. La recomendación es aplicar 220 gramos/planta distribuida en 

3 aplicaciones, la primera en pre-floración, la segunda en crecimiento del fruto y la 

tercera al final de la cosecha. 

 

5. Conclusiones 

Existen productores en las regiones cafetaleras que han desarrollado 

conocimiento y prácticas agrícolas que les permite mitigar los efectos causados por 

la roya del café, sobre todo entre los pequeños; el manejo de los cafetales se basa 

actualmente, en gran medida, en los saberes agrícolas tradicionales que forman 

parte de su experiencia, los productores han tenido la capacidad de enfrentar el 

problema de roya mediante la implementación de este conocimiento, a la vez que 

han adoptado tecnología moderna – convencional con la intención de mantener el 

cultivo en producción, pues para la mayoría de ellos representa su única fuente de 

ingresos y todavía más importante, una forma de vida, de tradición y de cultura. 

Es posible mitigar los efectos causados por la roya del café cuando el 

productor sigue estrictamente un calendario de manejo del cafetal, 

consecuentemente, es posible también seguir cultivando las variedades tradicionales 

como: Typica, Bourbon, Mundo Novo, y Caturra, variedades que producen cafés de 

mejor calidad y que posibilitan la apertura de nuevos mercados para pequeños 

productores; como resultado, se logra generar un desarrollo propio entre las familias 

y comunidades cafetaleras partiendo de sus intereses y aspiraciones, y un desarrollo 

rural a nivel regional mediante el diálogo de saberes entre lo tradicional y lo 

convencional. 
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RESUMEN 
Misiones posee 1.267 km. de frontera internacional que significan más del 80% de sus 
límites; y posee una estructura económica que se basa en la producción primaria y en las 
manufacturas derivadas de productos primarios.99 En el presente trabajo buscamos explorar 
el sistema económico provincial y su comportamiento desde el año 2004 a la actualidad, 
planteando como primer objetivo, describir en términos estadísticos descriptivos a la 
actividad económica de Misiones y su comportamiento desde el año 2004 hasta la 
actualidad, utilizando los indicadores estadísticos como el Producto Bruto Geográfico, entre 
otros. Posteriormente, y con el análisis del marco teórico utilizado, se enfoca el estudio al 
sector industrial, describiendo las políticas públicas provinciales más relevantes de los 
últimos 3 años; y buscando la determinación de los principales problemas productivos a los 
que se enfrenta actualmente. Para dicho estudio, se aplica una metodología cuali-
cuantitativa mediante triangulación de datos, es decir, que recurre a información secundaria, 
observación y entrevistas. De esta forma, con el presente trabajo, se observó que no hay 
información estadística homogénea, con indicadores de actividad económica que sean 
comparables. No obstante, se pudo describir el comportamiento negativo de algunos 
indicadores con respecto al último año, a lo largo de los periodos considerados. Por otra 
parte, cabe también resaltar y describir los importantes avances en materia gubernamental 
que impactan en la provincia, en pos del desarrollo industrial local. Se podría arribar a la 
conclusión de que queda en manifiesto, que hay problemas inherentes a la configuración 
económica-política de la provincia y de la nación a la que forma parte, y que su realidad de 
frontera e interacción, también es algo que ejerce influencia en la temática productiva; por lo 
tanto, a la hora de considerar alguna solución a la problemática, se deben contemplar todas 
las variables que se extraen de estos contextos, en pos de cumplir con los objetivos de 
crecimiento económico.  
Palabras claves: Producción – Factores – Políticas 
 
 

1. Introducción 

La Provincia de Misiones, ubicada en el Nordeste de la República Argentina, 

posee, 1.267 km. de frontera internacional que significan más del 80% de sus 

                                                           
99

 Subsecretaría de Planificación Económica. Dirección Nacional de Planificación Regional. Dirección 
Nacional de Planificación Sectorial. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (2016). 
Informes Productivos Provinciales Misiones. Año 1, N°8. Págs. 13-25.  
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límites; al norte y este limita con la República Federativa de Brasil, al oeste con 

Paraguay, al sur limita con Corrientes (Argentina) y parte del Brasil.100 

Como lo aclara el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (2015), debido 

al dinamismo que caracteriza a este tipo de frontera, se las denomina ―fronteras 

vivas‖, ya que se evidencian las fluidas relaciones con los países limítrofes y con 

Corrientes, vínculos que poseen contradicciones y acuerdos, ventajas y dificultades. 

En cuanto a características económicas, se puede mencionar la 

caracterización hecha por la Subsecretaría de Planificación Económica de la Nación 

(2016), en donde explica que la estructura de la economía provincial se basa en la 

producción primaria y en las manufacturas provenientes del procesamiento de 

productos agropecuarios y forestales. Las actividades agrícolas más destacadas 

están asociadas a los cultivos tradicionales como yerba mate, té y tabaco, a su vez, 

toma mucha relevancia las actividades de índole forestal y turística.101 También 

existen otros sectores productivos en Misiones, como el tabaco, la mandioca, la 

ganadería, la metalmecánica, la industria naval pesada y liviana, esencias y 

aromáticas, tecnologías de la información y comunicación (TICs), y sistemas 

basados en el conocimientos (SBC), cerámica de obra y rocas ornamentales, 

apícola, envases y embalajes, gestión del conocimiento, etc.  

Dada la caracterización previa de la provincia de Misiones, surge la necesidad 

de explorar el sistema económico provincial, para conocer el marco de actuación 

dentro del cual está inserta su sociedad. 

 

2. Metodología 

Para lograr lo anterior, es necesario recurrir a un marco teórico de referencia, 

que hará de soporte al presente trabajo, el cual se menciona muy brevemente a 

continuación. 

                                                           
100

 Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (2015). ―Anuario Estadístico Misiones 2015‖. Pág. 13 
101

Subsecretaría de Planificación Económica. Dirección Nacional de Planificación Regional. Dirección 

Nacional de Planificación Sectorial. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (2016). 
Informes Productivos Provinciales Misiones. Año 1, N°8. Págs. 13-25.  
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Siguiendo a Fanelli (2012) resulta muy interesante destacar cómo este autor 

describe teóricamente, a la anatomía del sistema económico y el desarrollo, 

respecto de un país.  

En primer lugar, al sistema económico la conforman dos partes esenciales 

llamadas hardware y software, que son las que dan el soporte a las tareas que 

forman parte de las actividades económicas que se llevan a cabo en el seno de las 

organizaciones. Una tercera parte, lo configuran todo ese conjunto de 

organizaciones. También subraya, que el objetivo de la cooperación económica es 

producir un excedente mayor de lo que cada agente puede lograr individualmente, y 

maximizar el crecimiento de ese excedente o valor añadido no es el propósito 

principal del sistema económico; pues es el desarrollo humano. Pero para evaluar el 

desempeño económico, se utilizan indicadores como la tasa de crecimiento de la 

economía, los de estabilidad (para crecimiento sostenido), y los de distribución (para 

crecimiento inclusivo). 

Por otra parte, la actividad económica enfrenta dos restricciones 

fundamentales que son la escasez material y la incertidumbre de las condiciones del 

entorno y de cómo actuar sobre él. Es por esto, que la parte del hardware contiene 

todos los recursos de la economía: los naturales, los humanos, el capital físico y el 

stock físico de conocimiento (información y tecnología). Todos los recursos 

mencionados, cuando se combinan dentro de un espacio o geografía, configuran 

una estructura productiva específica. Pero no hay que dejar de resaltar que, dicha 

estructura más los recursos disponibles en cada momento son el resultado de la 

trayectoria seguida por la economía en el pasado.   

El software está compuesto por el marco institucional de la economía, que se 

compone de los derechos de propiedad, las regulaciones, los contratos formales y 

relacionales, los formatos organizacionales y el régimen de políticas públicas. Este 

marco institucional se asienta, a su vez, en la base jurídica (dado por el sistema 

político) y las pautas culturales (dadas por la interacción social dentro de un proceso 

evolutivo). 

En cuanto a las organizaciones, el autor explica que éstas representan 

equilibrios cooperativos que surgen de la interacción estratégica de una gran 

cantidad de agentes, y que además se estructuran en base a modelos 
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organizacionales provistos por el marco institucional. Este proceso de estructuración 

implica un cambio evolutivo y social. Entonces, la forma en que se solucionan dichos 

problemas en el proceso de cooperación y conflicto, adoptan gran variedad de 

modelos organizacionales como los mercados, las organizaciones privadas, las 

organizaciones públicas y las familias (típicas en una economía capitalista moderna). 

Por otra parte, el desempeño de la economía resulta del funcionamiento conjunto del 

hardware, software y las organizaciones, por lo cual es importante comprender cómo 

operan los canales de interacción entre los mismos, y de qué manera influyen en el 

desempeño.  

Por otro lado, Fanelli cita a Simon Kuznets (1973) que da una definición de 

crecimiento económico, (que está en línea con el análisis teórico del sistema 

económico que ha dado previamente), que se expone a continuación: es “el 

incremento a largo plazo de la capacidad de ofrecer bienes económicos de 

diversidad creciente a la población sobre la base de avances tecnológicos y de la 

puesta en práctica de los ajustes institucionales e ideológicos que el proceso 

usualmente requiere”. (Fanelli, 2012, pág. 87); y subraya que kuznets sostiene que 

dicho crecimiento implica un cambio estructural de la economía dentro de un 

proceso donde el predominio de la agricultura cede y tanto el peso relativo de la 

industria como los servicios se incrementa. Esas transferencias en la estructura 

sectorial son acompañadas por aumentos en la escala productiva y por cambios en 

las organizaciones.102 

Producto del análisis de este marco teórico, se puede extraer, que analizar la 

configuración de un sistema económico es muy amplio y complejo, debido a la 

diversidad de elementos a examinar y las respectivas relaciones que surgen entre sí. 

Para el ámbito provincial de Misiones, se quiere explorar sobre su sistema 

económico, y siguiendo a Fanelli (2012), se plantea la primera pregunta de 

investigación: ¿Qué se puede describir acerca de la actividad económica de 

Misiones, y su comportamiento? 

El objetivo del presente trabajo es describir en términos estadísticos a la 

actividad económica de Misiones y su comportamiento desde el año 2004 hasta la 
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 Fanelli J. M. (2012). La Argentina y el desarrollo económico en el siglo XXI. ¿Cómo pensarlo? 

¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos?. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. Serie: Fundación OSDE.  
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actualidad. Para ello, se utilizará el indicador más comúnmente utilizado para 

evaluar el crecimiento económico, el Producto Bruto Geográfico (PBG), y luego, se 

complementará con otros indicadores, de la misma índole, realizando estadísticas 

descriptivas. 

Posteriormente, teniendo en cuenta que Kuznets sostiene que el crecimiento 

económico, implica un cambio estructural de la economía en un proceso donde se 

pasa del predominio de la agricultura a un mayor peso relativo de la industria y los 

servicios (entendiendo además que son sectores que generan una cantidad 

importante de valor agregado), surge la necesidad de explorar al sector industrial de 

la provincia, sin dejar de considerar que los elementos del software también son 

importantes para el análisis, conforme lo expone Fanelli.  

Para lograr esto, se acotará el espectro del análisis y los objetivos serán: Describir 

las políticas públicas provinciales más relevantes de los últimos 3 años que impactan 

sobre sector industrial de Misiones y; Determinar los principales problemas 

productivos a los que se enfrenta actualmente, el sector industrial de Misiones.  

La metodología aplicada es cuali-cuantitativa mediante triangulación de datos, 

es decir, que recurre a información secundaria, observación y entrevistas.  

Hipótesis 1: La actividad económica de la provincia de Misiones presenta una 

tendencia de crecimiento muy reducida desde el año 2004 - hasta la actualidad.  

Hipótesis 2: Los principales problemas productivos de Misiones, que actualmente 

impactan en el sector industria son: la presión tributaria, los costos laborales y 

logísticos, la carencia de infraestructura e innovación tecnológica. 

3. Resultados 

Producto Bruto Geográfico (PBG) 

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) de Misiones releva 

datos acerca del valor agregado de todos los bienes y servicios finales producidos 

en la provincia.103 Donde se extrae que la evolución del producto bruto provincial a 
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Se han tomado datos hasta el año 2014. El IPEC se encargaba de calcular el PBG hasta el 2011, 

luego pasa a estimarlo la Dirección General de Rentas de Misiones (DGR), que es el organismo 
encargado de recaudar impuestos de orden provincial. Este último, utiliza los datos sobre las 
recaudaciones sobre el impuesto a los ingresos brutos, no explicita la metodología y podría estar 
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valores constantes tiene una tendencia creciente pero con una pendiente mucho 

más pequeña con respecto a la serie de precios a valores corrientes, ya que ésta 

última contiene variaciones en el nivel de precios. Si se observa el promedio del 

crecimiento del PBG a precios de 2004, a lo largo del 2004-2014, se obtiene un 

porcentaje del 4,5%.  

Por otra parte, para dicho periodo de referencia, los sectores con más 

importancia en el aporte de valor agregado han sido Industria Manufacturera, 

Comercio mayorista y minorista, Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler, y Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 

Indicador alternativo de la actividad económica 

Dado que actualmente no se cuenta con una serie de datos homogéneos, 

cuya metodología sea clara, que estén publicados y actualizados, resulta necesario 

complementar con un indicador compuesto de la actividad económica de Misiones 

elaborado por Álvarez y Heredia (2017), el cual con datos relativos a la economía 

real de fuentes públicas y representativas de cada sector económico (como 

remuneraciones del sector privado, empleos declarados en el Sistema Integrado 

Previsional Argentino (SIPA), ventas de hidrocarburos, ventas de cemento, 

recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Misiones, etc.) brindan un 

indicador complemento del PBG, y una primera aproximación a la actividad 

provincial.104  

Si se observa los puntos referenciales de diciembre para el rango 2005-2016 

de este indicador, se obtiene que en promedio anual la actividad ha crecido tan sólo 

un 2%, mostrando tasa negativas de crecimiento para los años 2008, 2014 y 2016. 

Empresas en Misiones 

El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, mediante los registros administrativos del 

                                                                                                                                                                                     
sobreestimado algunos datos. El IPEC, para hacer comparable con sus series, hace una 
readecuación tomando los porcentajes de distribución de actividades económicas de la DGR. Para el 
año 2015, la DGR no publicó los valores correspondientes. 

104
Álvarez N & Heredia Juan L (2017). Indicador compuesto de actividad para la provincia de 

Misiones, Asociación Argentina de Economía Política, Bariloche. 
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SIPA, releva indicadores que se refieren al empleo asalariado registrado y a las 

empresas privadas argentinas. Aquí, las empresas se encuentran categorizadas 

provincialmente, según donde declaran sus ocupados. Así mismo, quedan 

exceptuados de estos registros a los trabajadores del sector público, trabajadores en 

casas particulares, asalariados no registrados, trabajadores por cuenta propia, 

patrones y trabajo familiar.  

Por lo tanto, gracias a este organismo, se puede apreciar el comportamiento 

de dos características, la cantidad de empresas y el nivel de empleo registrado, en la 

provincia de Misiones.  

A lo largo de los años 1996-2015, la cantidad de empresas misioneras tuvo 

una tendencia negativa desde los 90 hasta el año 2002 (periodo donde se percibió 

los efectos de la mayor crisis macrofinanciera argentina). A partir de ese momento 

en adelante, se vio una clara recuperación y cambio de signo en dicha tendencia 

(positiva). Si se lo analiza globalmente, aplicando una línea tendencial lineal, se 

determina una positiva a lo largo del rango de años analizados. Por otro parte, el 

promedio anual de crecimiento a lo largo de 1996-2015 fue de un 2,3%, y si se lo 

quiere hacer comparable con el lapso de tiempo analizado en el PBG (2004-2014), 

dicha media fue de 3,3% anual. 

En cuanto al peso de importancia de los sectores económicos, agrupados en 

grandes rubros, en la cantidad de empresas misioneras, se puede apreciar que son 

los más importantes: Servicios, Comercio, Agricultura, ganadería y pesca, e 

Industria, porque tienen las mayores proporciones de empresas de este tipo en el 

total.  

Si se consideran a las empresas cuya actividad es Industrial, Comercial y de 

Servicios, se puede estimar el peso relativo del tamaño de las mismas, para los 

datos disponibles al cierre del año 2015. Donde se destaca que el 93% de las 

empresas al final de ese año, en Misiones eran Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyMEs), y esto es una característica puntual de la provincia. 

Empleo Registrado en el sector privado 

El nivel de empleo registrado, presenta una tendencia alcista a partir del año 

2002, en el 2009 hay una muy leve caída que coincide con el periodo de crisis 
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financiera mundial del 2008-2009, pero que posteriormente se recupera, hasta el 

año 2016 donde se registra una caída del 3%, también coincidente con la 

contracción económica argentina y la asunción del nuevo gobierno electo. Si se 

visualizan los promedios de crecimiento anual para el periodo 96-16, fue de 3,7% y 

para el de 04-14, fue de un 4,3%.  

Determinando los pesos de los sectores económicos dentro de esta variable, 

considerando su evolución a lo largo del lapso de tiempo presentado, se puede 

concluir que los sectores más preponderantes o los que mayor empleo registrado 

crearon, fueron Servicios, Industria, Comercio y por último, Agricultura, Ganadería y 

Pesca.  

Entonces, con todo el análisis anterior, se puede concluir que: según el PBG 

los sectores con más peso son Industria Manufacturera, Comercio mayorista y 

minorista, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. Si observamos la cantidad de empresas, los 

sectores que tienen mayor peso son Servicios, Comercio, Agricultura, Ganadería y 

Pesca, y por último Industria, y si observamos el empleo registrado, los sectores que 

más generan son Servicios, Industria, Comercio y Agricultura, Ganadería y Pesca. Y 

acá se nota claramente que las actividades primarias son características de 

Misiones, pero no se reflejan en la importancia del sector que aporta más al PBG 

debido a que generan muy poco valor agregado. Más allá de esto, la relevancia de 

las actividades que brindan servicios, comerciales e industriales, se las debe tener 

muy en cuenta. 

Por otra parte, dado la enorme dificultad de contar con información estadística 

homogénea, una metodología clara y difundida, con indicadores de actividad 

económica que sean comparables de alguna región con respecto a otras, resulta 

muy complicado sacar una conclusión muy próxima a la realidad del comportamiento 

económico misionero, más aún con la carencia de datos en varios sectores. Lo que 

sí se puede observar, es el comportamiento negativo de algunos indicadores con 

respecto al último año, o su quizás bajo crecimiento (si se quiere tomar esta licencia) 

a lo largo de los periodos considerados, lo que podría afirmar la primera hipótesis, 

pero desde luego esto no resulta concluyente.  
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Políticas públicas relevantes que impactan en el sector Industrial de Misiones 

Creación del Ministerio de Industria de la provincia de Misiones 

El 10 de diciembre de 2015, se crea el Ministerio de Industria provincial, en 

pos del fomento y la promoción de actividades industriales locales, como el 

adecuado control legal de la actividad, potenciando la diversificación de las 

industrias misioneras y las exportaciones de productos con valor agregado.105 

Actualmente, desarrollan varios proyectos como de capacitación, obras de 

infraestructura olera, navales, oleoquímicos, de laboratorios industriales, entre otros. 

Un claro ejemplo de sus iniciativas llevadas a cabo es que, se ha tomado la decisión 

de poner en valor y pronto funcionamiento de los puertos misioneros y la 

reactivación de la Hidrovía Paraná-Paraguay con fines de fortalecer la competitividad 

de la Economía de Misiones, según publicaciones hechas por la Prensa del 

Ministerio en el diario El Territorio (2017)106. En cuanto al puerto de Santa Ana, se 

tiene previsto nuevas bases de infraestructura (El Territorio, 2016)107. Todo esto, 

tiene que ver como consecuencia de la falta de desarrollo del transporte marítimo 

tanto misionero como de la región del nordeste argentino.  

Ley de Incentivos Nacional 

A nivel nacional, y en vistas a la situación macroeconómica del país, se 

sanciona el 13 de julio del 2016, y se lo publica en el boletín oficial el 1 de agosto, El 

Programa de Recuperación Productiva mediante la Ley 27.264 (también llamada Ley 

PyMEs). La cual constituye una herramienta actual cuyo objetivo es el fomento de 

las empresas pymes argentinas mediante una serie de medidas tanto tributarias 

como financieras. La novedad de la misma yace en que se tiene en cuenta a los 

                                                           
105

http://www.industria.misiones.gov.ar/es/el-ministerio/el-ministerio [Consultado el 26-11-17] 

106
 Prensa Ministerio de Industria. Diario El Territorio. ―Puertos de Misiones, con relevancia nacional‖. 

Noticia del 18/03/2017. Disponible en: http://www.industria.misiones.gov.ar/es/noticias/noticias/330-

los-puertos-de-misiones-toman-relevancia-en-el-orden-nacional y 

http://www.elterritorio.com.ar/m/mnota.aspx?c=3156557339758449  [Consultado el 30/03/2017] 

107 Diario el Territorio. ―El pueblo de Santa Ana se esperanza ante la reactivación del viejo 
puerto‖. Noticia del 9/10/2016. Disponible en: 
http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=9189495747285031 y 
http://www.industria.misiones.gov.ar/es/noticias/noticias-de-interes-del-sector/260-el-pueblo-de-santa-
ana-se-esperanza-ante-la-reactivacion-del-viejo-puerto [Consultado el 30/03/2017] 

http://www.industria.misiones.gov.ar/es/el-ministerio/el-ministerio
http://www.industria.misiones.gov.ar/es/noticias/noticias/330-los-puertos-de-misiones-toman-relevancia-en-el-orden-nacional
http://www.industria.misiones.gov.ar/es/noticias/noticias/330-los-puertos-de-misiones-toman-relevancia-en-el-orden-nacional
http://www.elterritorio.com.ar/m/mnota.aspx?c=3156557339758449
http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=9189495747285031
http://www.industria.misiones.gov.ar/es/noticias/noticias-de-interes-del-sector/260-el-pueblo-de-santa-ana-se-esperanza-ante-la-reactivacion-del-viejo-puerto
http://www.industria.misiones.gov.ar/es/noticias/noticias-de-interes-del-sector/260-el-pueblo-de-santa-ana-se-esperanza-ante-la-reactivacion-del-viejo-puerto
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territorios situados en zonas de frontera. Si bien es una norma nacional, tiene 

repercusión en Misiones, y es por esto que se la toma en cuenta.  

La principal consideración que atañe al objeto de estudio del presente trabajo, 

es que el Poder Ejecutivo podrá implementar ―programas tendientes a compensar a 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas de frontera que este 

establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de 

competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y 

temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y 

turísticas”. El beneficio diferencial será entre un 5 y 15%, en actividades relativas a 

las economías regionales (art. 10 y 11). 

También se establece un Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, 

PyMEs, principalmente enfocado en beneficios tributarios.  

Se puede observar cómo dentro de los problemas productivos, en detrimento 

del crecimiento económico provincial, se toma en cuenta a las diferencias que 

existen con otros países lindantes, el cual resulta un tema relevante a ser tratado, y 

que además esto genera que se re-abra el debate acerca de cómo hacerlo. Pero hay 

que destacar que aquí en la ley, se considera compensar una situación, dado los 

efectos negativos percibidos como asimetrías y desequilibrios económicos 

generados por razones de competitividad con países vecinos.  

Otro significante avance, es la Resolución General 003/2018 de la DGR, que 

ha modificado las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos, buscando una 

armonización entre las distintas alícuotas provinciales y un fuerte incentivo a la 

actividad agrícola e industrial, para mitigar la carga impositiva. 

Opiniones de Referentes del Sector Industrial 

Para comprender más a fondo, acerca de la problemática y de la influencia de 

las diferencias existentes con los países vecinos, resulta interesante destacar las 

opiniones de dos referentes locales (un profesional especializado en actividades 

industriales misioneras y un empresario del sector maderero) expuestas en abril del 

2017, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes ítems: 

Situación problemática productiva en Misiones y factores determinantes: 
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 Costo de la mano de obra muy cara en la Argentina, y presión tributaria 

elevada, lo cual encarece el precio del producto final. 

 Falta de actualización y ajustes en las leyes tributarias argentinas y 

misioneras como la ley de coparticipación y la de ingresos brutos (IIBB) provinciales, 

que inciden en la presión tributaria. Siendo el IIBB provincial uno de los más altos 

comparado con el resto de las provincias argentinas.  

 Paraguay, por su parte, tiene bajos jornales, bajas cargas sociales, y baja 

carga tributaria, lo cual lo hace más competitivo. 

 Falta de productividad del empresariado misionero, debido a la falta de 

actualización e innovación de maquinaria y equipos, que aumentan los costos, visión 

del empresariado muy tradicional, no tiene visión de desarrollo, reacio a mirar hacia 

adentro de su empresa, falta de capacitación, re-entrenamiento, innovación 

tecnológica, de incorporación de profesionales.  

 Falta de competitividad debido a la falta de inversión en maquinaria y 

tecnología que podría estar asociada a la precariedad del mercado crediticio, sus 

limitaciones, y además a condiciones imperantes en la macroeconomía argentina, 

que está en una fase recesiva, por la cual no puede asegurar un escenario donde se 

pueda recuperar la inversión o hacer frente al pago de los mismos. 

 Alta informalidad en los sectores productivos, que hacen que no planifiquen, 

no cuenten con información relevante y no controlen. 

 Los modelos tradicionales de negocios (adoptados por muchos empresarios 

misioneros) están en crisis, por lo tanto son muy susceptibles a obtener impactos 

negativos. 

 Altos costos logísticos, caracterizados por el transporte terrestre. 

 Altos costos eléctricos, y deficiencias en la infraestructura eléctrica en el 

interior de la provincia, lo que dificulta la producción continua. 

En lo relativo a la realidad de frontera de Misiones, las diferencias percibidas 

con Paraguay puntualmente, en cuanto a tributos y costos, se consideran que 
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impactan en la provincia de manera negativa, ya que la competitividad se ve 

reducida.  

Por otro lado, se podría afirmar la segunda hipótesis, que sostiene que los 

principales problemas productivos, que actualmente impactan en el sector son: la 

presión tributaria, los costos laborales y logísticos, la carencia de infraestructura e 

innovación tecnológica; pero a esto se lo puede ampliar con otros aspectos como 

costos energéticos, actualización de leyes tributarias, informalidad en el sector, 

modelos tradicionales de negocios, falta de actualización e innovación de maquinaria 

y equipos, etc. Además, en Misiones, los costos, la presión impositiva, y las 

carencias han sido significantes. Es más, las diferencias percibidas con Paraguay, 

son relativas a tributos y costos lo cual reduce la competitividad. 

 

4. Consideraciones Finales 

Con el presente trabajo, se observó que no hay información estadística 

homogénea, una metodología clara y difundida, con indicadores de actividad 

económica que sean comparables, por lo cual, resulta difícil, sacar una conclusión 

acertada sobre el comportamiento económico misionero, más aún con la 

complicación de la carencia de datos en varios sectores. Lo que sí se pudo obtener, 

es el comportamiento negativo de algunos indicadores con respecto al último año, o 

su quizás bajo crecimiento (si se quiere tomar esta licencia) a lo largo de los 

periodos considerados, lo que podría afirmar una de las hipótesis, pero desde luego 

esto no resulta concluyente. 

Por otra parte, cabe también resaltar, los importantes avances en materia 

gubernamental que impactan en la provincia, como la modificación del impuesto a 

los ingresos brutos, la construcción del puerto de Posadas, la Ley Pyme, entre otras, 

que intentan solucionar parte de los problemas subyacentes. 

También se podría afirmar la segunda hipótesis, que habla de los principales 

problemas productivos industriales, y ampliarla con otros aspectos también 

relevantes.  

De esta forma, se podría arribar a la conclusión de que queda en manifiesto, 

que hay problemas inherentes a la configuración económica-política de la provincia y 
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de la nación a la que forma parte, y que su realidad de frontera e interacción, 

también es algo que ejerce influencia en la temática productiva; por lo tanto, a la 

hora de considerar alguna solución a la problemática, se deben incluir todos estos 

aspectos, considerando todas las variables que se extraen de estos contextos, en 

pos de cumplir con los objetivos de crecimiento económico.  

De todas formas, hay mucho trabajo por hacer con el fin de lograr mayor 

desarrollo provincial, y uno puntual es buscar la forma de aprovechar las fronteras 

con Paraguay y Brasil, adoptando medidas que fomenten la integración productiva 

en vez de tomarlas como algo negativo a la luz de las simetrías. Pero la búsqueda 

de solución efectiva no es nada fácil, dada la cantidad de variables, sectores y 

agentes que intervienen, y la complejidad que implica a la hora de elaborarla y 

aplicarla. De todas formas, ya se han dado los primeros pasos, y es cuestión de 

seguir educando, investigando y trabajando, en busca de la misma.  
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INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD 

TRANSFRONTERIZAS EN LA REGIÓN POSADAS (MISIONES, 

ARGENTINA) Y ENCARNACIÓN (ITAPÚA, PARAGUAY) 

 

Almúa, Florencia Itatí, Universidad Nacional de Misiones, florencia_almua@hotmail.com  

RESUMEN  
El avance de la globalización ha aumentado e intensificado el proceso de movilidad 
internacional de las personas. En este marco, las regiones de frontera representan desafíos 
para subsanar brechas de desigualdad profundizadas por el desarrollo asimétrico de los 
países; pero, también, oportunidades para desarrollar políticas de integración innovadoras 
en los diferentes aspectos socioeconómicos, entre ellos la atención sanitaria para las 
poblaciones vecinas. Particularmente, la región fronteriza del Mercosur Posadas (Misiones, 
Argentina) y Encarnación (Itapúa, Paraguay) pone en contacto dos sistemas de salud 
divergentes, con diferencias significativas en cuanto al funcionamiento, la cobertura, la oferta 
sanitaria y el nivel de gasto en salud de ambos países, provocando una asignación desigual 
e inequitativa de los servicios sanitarios entre los pobladores de la región. Es así que resulta 
necesario elevar el nivel de importancia, hacia las agendas regionales, del tema salud en las 
fronteras, siendo los Comités de Integración del Mercosur el ámbito de integración 
internacional propicio para tratar estos temas de interés mutuo así como diferentes aspectos 
de la problemática local. Por lo expuesto, se propone un estudio cualitativo donde se 
analizan las temáticas abordadas en materia de Salud Fronteriza por el Comité de 
Integración Encarnación-Posadas durante el periodo 2014-2017, así como los grandes 
desafíos planteados en la búsqueda de la integración de políticas públicas de salud 
transfronterizas en la región analizada. 
 
Palabras claves: Frontera, Salud, Integración  
 

1. Introducción  

Las ciudades fronterizas en estudio, denotan grandes asimetrías en lo que a 

servicios de salud refiere, reflejándose esto en dos sistemas de salud 

completamente divergentes. Por un lado, Posadas (Misiones, Argentina), lleva 

adelante un proceso de modernización de su sistema de prestaciones, incorporando 

infraestructura de alta complejidad, y garantizando la atención universal y gratuita; 

en tanto, Encarnación (Itapúa, Paraguay) atraviesa una re-estructuración histórica de 

su sistema de Salud Pública Nacional y un avance dispar en cada distrito, con leves 

avances en el camino hacia la gratuidad, pero aún con deficiencias y retrasos en su 

infraestructura y oferta sanitaria. 

mailto:florencia_almua@hotmail.com
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El sistema de salud de Argentina está compuesto por los sectores público, 

privado y del seguro social, lo que genera fragmentación y segmentación del mismo, 

determinado, en gran parte, por la organización federal del país, donde cada una de 

las 23 provincias retiene su autonomía y responsabilidad constitucional para ejercer 

las funciones de rectoría, financiamiento y prestación de los servicios de salud. 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2017) En cuanto a oferta de salud en 

Posadas (Argentina), la última década se ha caracterizado por un crecimiento 

significativo, impulsado por una alta inversión pública tanto en infraestructura, 

recursos humanos e insumos por parte del Gobierno Provincial.  

Por su parte, el Sistema Nacional de Salud de Paraguay creado por Ley 

1032/96 se compone de los sectores público, privado y mixto, caracterizándose por 

falta de integración y cobertura territorial asimétrica. Por ley, la autoridad sanitaria es 

el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y opera el Sistema Nacional de 

Salud, con diferentes modalidades de financiamiento, regulación, inscripción y 

prestación de servicios (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2017). En 

cuanto a su oferta de salud, la lenta recuperación del sector salud en Paraguay ha 

contribuido a que gran parte de la población fronteriza recurra a los hospitales 

públicos misioneros en busca de atención médica, bien sea por cuestiones de 

distancia, de costo o de beneficios derivados de poseer nacionalidad argentina. 

En cuanto a la cobertura médica, mientras Argentina, garantiza desde hace 

varias décadas la salud pública universal y gratuita a todos sus habitantes, 

Paraguay, sólo recientemente, comienza a andar el camino hacia la gratuidad en la 

atención sanitaria, presentando aún, un grado de avance incipiente (ALMÚA; 

ALIPRANDINI, 2014). De acuerdo al último Censo Poblacional del año 2010, el 36% 

de la población argentina no tenía seguro médico, es decir, que sólo accedían a los 

servicios de salud brindados por el sector público; en tanto que, en Paraguay, para 

el año 2011, este porcentaje ascendía a un 74,4%. Considerando las Encuestas 

Permanentes de Hogares (EPH) de ambos países para el cuarto trimestre del año 

2016, se observa que dichos porcentajes no han sufrido grandes variaciones: para el 

total de Aglomerados de Argentina, resultó que un 30,1% declaró no contar con 

ningún tipo de seguro médico (sobre una muestra de 27.344.830 personas) 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, 2018); en tanto que en 
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Paraguay este porcentaje ascendió a 74%, sobre un total de 6.854.502 habitantes 

(DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS, 2018). 

Particularmente, en lo que refiere a la región fronteriza en estudio, se puede 

observar que los porcentajes de cobertura médica no distan significativamente de las 

medias nacionales: de acuerdo a las EPH, para el aglomerado Posadas (Argentina) 

en el cuarto trimestre del 2016 el 32,70% de la  muestra (355.051 personas) declaró 

no contar con cobertura médica (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y 

CENSOS, 2018); asimismo, para el Departamento de Itapúa el último dato 

disponible corresponde al último trimestre del 2015, donde sobre un total de 561.486 

personas, el 80,50% no tenía seguro médico (DIRECCIÓN GENERAL DE 

ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS, 2018). 

Por otro lado es importante destacar también que la oferta de salud en 

Posadas (Argentina) ha presentado avances y desarrollo durante la última década, 

apostando a la descentralización de la salud y el fortalecimiento de la Atención 

Primaria de la Salud (APS) y ampliando su capacidad en atención de alta 

complejidad. En tanto que, en Itapúa, la oferta de servicios sanitarios aún sigue 

siendo insuficiente y con cierto grado de retraso. Esta diferencia histórica en los 

servicios públicos de atención a la salud entre ambos países limítrofes produce en 

las regiones de frontera una alta demanda de servicios de salud de los ciudadanos 

paraguayos en los hospitales públicos de las ciudades argentinas de frontera y, 

particularmente en Posadas, debido a la modernización del sistema de prestaciones 

público-privado que ha incorporado infraestructura de alta complejidad.  

En relación al Producto Bruto Interno (PBI), Paraguay hace gastos 

considerables en salud y sus indicadores han tenido una gran mejoría en los años 

recientes. Pero aun así, estos resultados son modestos y el país no ha podido 

cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ni los de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (RODRIGUEZ; VILLALBA, 2016). De acuerdo a datos de 

la Organización Panamericana de la Salud, en términos relativos al PBI, el gasto del 

Paraguay en salud es de los mayores de América. Para el año 2012, éste indicador 

ascendió al 10,3%, en tanto que para Argentina representó un 8,5% en el mismo 

periodo. Ahora bien, es importante destacar que, para el primer caso, el 6% 

corresponde a gasto privado y el 3,4 a gasto público; en tanto que en Argentina esos 
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porcentajes ascienden a 2,6% y 5,9%, respectivamente. Así, Paraguay es uno de los 

países con mayor gasto privado en salud. 

Para el año 2014, el promedio de gasto por persona en América Latina era 

alrededor de US$ 718. Argentina reportó para ese año un gasto per cápita en salud 

de US$ 605,2, en tanto Paraguay ascendió a US$ 464,1. Así, a pesar que el 

Paraguay es uno de los países con mayor gasto en salud con relación al PBI, esto 

no se ve reflejado a la hora de analizar el gasto por persona (BENÍTEZ, 2017). 

En este sentido, desde fines de la década pasada, estudios de la 

Organización Internacional del Trabajo y la Organización Panamericana de Salud, 

daban cuenta de que los sistemas de salud tienden a ser equitativos en la medida 

que presentan un fuerte componente de gasto público —superior al 60%— y un bajo 

aporte de bolsillo. Según las estadísticas mundiales, un porcentaje significativo del 

gasto en salud de Paraguay es financiado por las propias familias a través del gasto 

de bolsillo, lo que, a priori, plantea una menor equidad de su sistema sanitario 

(BRINER; ALOIA, 2012, p. 6). 

 Este dato estaría indicando la necesidad de una mayor participación por 

parte del Estado Paraguayo en la provisión de los servicios sanitarios a su 

comunidad, de manera de garantizar mayor equidad en la demanda de salud. Como 

se reconoce que los presupuestos de los países latinoamericanos son muy pocos 

flexibles y se hallan sujetos a su condición impositiva, el camino propuesto es el 

trabajo conjunto entre Estados para lograr acuerdos con organismos internacionales 

que posibiliten la financiación para la ampliación y mejoramiento de la oferta de 

salud pública en estas regiones asimétricas, amparados no solo en los indicadores 

hospitalarios deficientes sino también en el argumento de buscar mejorar la calidad 

de vida de los habitantes, que no sólo ven negada la posibilidad de acceder al sector 

privado, sino que también viven las limitaciones que derivan de la ausencia de su 

Estado en la provisión de servicios de salud de calidad. 

El problema que se observa en esta materia es que a la fecha no se logran 

adoptar mecanismos prestacionales recíprocos. Si bien ha habido intentos 

concebidos través de la celebración de distintos Convenios, los avances no han sido 

más que la mera suscripción de los mismos sin la posterior evaluación y control de 

los resultados. Así, por ejemplo, en Almúa y Aliprandini (2015a) se estudió el 
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Convenio Marco de Colaboración y Cooperación recíproco entre el Gobierno del 

Departamento de Itapúa (Paraguay) y el Gobierno de la Provincia de Misiones 

(Argentina), celebrado en diciembre de 2008. El objetivo principal del mismo 

consistía en la regulación de acciones sanitarias que beneficien a este sector del 

Mercosur trabajando sobre cuatro ejes: Vigilancia Epidemiológica, Atención Primaria 

de la Salud, Capacitación de Profesionales en áreas de Alta Complejidad y Acciones 

vinculadas con Violencia y Trata de Personas. Las autoras concluyen que, si bien 

fue un intento de subsanar la intervención en los casos de personas que residen en 

ciudades limítrofes, resultó evidente que Misiones cumplió con la prestación de los 

servicios médicos correspondientes pero que la falta de regulación legal para 

proceder al recupero de los costos por parte del Gobierno de Itapúa, solo generó 

externalidades negativas y la imposibilidad de retribuir por los servicios sanitarios 

recibidos por pacientes de su nacionalidad. 

En este marco, es importante concebir la región fronteriza como de tránsito y 

movilidad de personas a fin de prever el ―trabajo en espejo‖ que permita alcanzar un 

marco de políticas de Estado en las fronteras que consideren las características 

locales. Esto no significa sustituir las responsabilidades de los gobiernos 

correspondientes, sino apelar a la complementariedad y a la acción conjunta, 

buscando alcanzar un mayor acceso a los servicios sanitario de los sectores más 

vulnerables de la frontera (INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN 

SALUD, 2015). 

Entre el 27 y el 29 de octubre de 2015 el Instituto Suramericano de Gobierno 

en Salud (ISAGS) promovió el Taller ―Políticas de Salud de Frontera en UNASUR‖ 

en Río de Janeiro, Brasil, contando con la participación de representantes de los 12 

países que constituyen la región suramericana.  

Los principales objetivos del taller fueron: actualizar el panorama general de la 

salud en las fronteras; presentar las iniciativas de intercambio de experiencia y 

lecciones aprendidas; conocer cuáles son los mecanismos políticos, económicos y 

sociales a nivel nacional e local; indicar los retos y formular recomendaciones 

(INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN SALUD, 2015, p.5). 

En el taller, el Dr. Oscar Martínez de la Universidad de Arizona (EUA) hace 

una clasificación de los tipos de relaciones en las fronteras en el mundo en cuatro 
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grupos: Fronteras Confrontadas; Fronteras Co-existentes; Fronteras Inter-

dependientes; Fronteras Integradas.  

Con relación a las Fronteras Confrontadas las principales características 

son: prevalece la tensión en la relación; funcionalmente la frontera es cerrada y la 

interacción transfronteriza es completamente o casi completamente inexistente; los 

residentes de cada país interactúan como si fueran extraños entre sí. En las 

Fronteras Co-Existentes, la estabilidad es intermitente, permanece mínimamente 

abierta permitiendo la interacción transfronteriza limitada; los residentes de cada 

país interactúan como conocidos fortuitos, pero los residentes fronterizos desarrollan 

una relación más estrecha. En las Fronteras Interdependientes, la estabilidad 

permanece la mayor parte del tiempo; la complementariedad económica y social 

favorece la interacción transfronteriza generando una expansión de la zona 

fronteriza; los residentes fronterizos desarrollan relaciones amigables y 

colaborativas. El último tipo caracterizado como Fronteras Integradas, tiene como 

principales aspectos la estabilidad permanente y firme; la economía de ambos 

países se fusiona funcionalmente y existe un movimiento irrestricto de bienes y 

personas; los residentes fronterizos se perciben a sí mismos como miembros de un 

mismo sistema social (INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN SALUD, 

2015, p. 12-13). 

En este sentido podemos clasificar a la región fronteriza del Mercosur 

analizada como una Frontera Interdependiente, donde una de las consecuencias 

de las inequidades sanitarias entre Posadas (Misiones, Argentina) y Encarnación 

(Itapúa, Paraguay), se ve reflejada en la presencia de pacientes paraguayos que 

cruzan las fronteras en busca de atención médica, particularmente hacia la provincia 

de Misiones (ALMÚA; ALIPRANDINI, 2015b, p.1). 

Los Comités de Integración son encuentros binacionales que se realizan entre 

regiones fronterizas para el tratamiento de temas de interés mutuo y que 

comprenden diferentes aspectos de la problemática local. Actualmente Argentina y 

Paraguay tienen constituidos siete comisiones de integración: Clorinda-Puerto 

Falcón; Formosa-Alberdi; Itatí-Itá Corá; Ituzaingó-Ayolas; La Paz-Pozo Hondo; 

Posadas-Encarnación (objeto de estudio del presente); Puerto Bermejo-Pilar. 
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Los comités se dividen en comisiones de acuerdo a los temas a abordar. Así 

se tiene: la Comisión de Ambiente, Comisión de Trabajo, Comisión de Transporte, 

Comisión de Educación, Comisión de Género y Trata, Comisión de Infraestructura, 

Comisión de Salud y la Comisión de Turismo. Dentro de cada Comisión se pueden 

conformar diferentes Subcomisiones para abordar temarios específicos. 

Considerando que los Comités de Integración de Fronteras resultan un 

―mecanismo apropiado de coordinación para la resolución de problemas operativos‖ 

(INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN SALUD, 2015, p 30), lo ideal 

sería que el problema de la asimetría en los sistemas de salud y el acceso 

inequitativo a los servicios sanitarios en la frontera fueran tratados en el ejercicio de 

estas reuniones del Comité de Salud. 

Así, se propone un análisis exhaustivo de las temáticas abordadas en materia 

de Salud Fronteriza por el Comité de Integración Encarnación-Posadas durante el 

periodo 2014-2017 así como los grandes desafíos planteados en la búsqueda de la 

integración de políticas públicas de salud transfronterizas en la región analizada. 

 

2. Metodología 

 

La metodología consiste en un estudio exploratorio, donde se analiza las 

temáticas abordadas en materia de Salud Fronteriza por el Comité de Integración 

Encarnación-Posadas durante el periodo 2014-2017, y se elaboran entrevistas 

cualitativas a referentes de la atención médica de pacientes transfronterizos. 

El fin es determinar las problemáticas planteadas y su capacidad resolutiva, 

en pos de mejorar las condiciones sanitarias en la frontera Posadas-Encarnación. 

Se utiliza un enfoque cualitativo con diferentes técnicas para la recolección de 

datos: la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos 

e interacción e introspección en los hospitales referentes y organismos públicos 

pertinentes. 

 

3. Resultados  

 

Los ejes principales en materia de atención sanitaria en frontera tratados en 

las Comisiones de Salud han sido: 
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Año 2014: Dentro de la Comisión FACILITACIÓN FRONTERIZA, la 

Subcomisión de Salud plantea como ejes (COMITÉS DE INTEGRACIÓN 

ENCARNACIÓN-POSADAS, 2014): 

1. Necesidad de establecer un equipo de trabajo permanente para el tratamiento de 

la problemática de salud en la Frontera. 

2. Revisar la operatividad de la implementación del Convenio de Cooperación 

firmado entre el Departamento de Itapúa y la Provincia de Misiones, para 

asistencia de pacientes adultos en el Hospital Madariaga de Posadas. 

3. Reconocer la problemática de embarazadas paraguayas que cruzan a Posadas 

para dar a luz. Las mismas corren riesgos de salud con sus recién nacidos 

debido a que no consiguen cruzar inmediatamente a sus casas en Paraguay 

hasta tanto no les sea entregado el Documento de Identidad argentino de su 

hijo/a, el cual tarda aproximadamente 20 días.  

Las recomendaciones de acciones inherentes al problema fueron: 

a. Dado a que Paraguay se encontraba en ese año preparando un Proyecto de 

Referencia y Contrareferencia, se propone en un futuro un acuerdo entre la 

Región Sanitaria y el Ministerio de Salud de la Provincia, buscando dar mayor 

alcance a las poblaciones cercanas a la frontera. 

b. Pensar en ―herramientas de información‖ como una tarjeta magnética que 

contenga la información sanitaria del paciente. 

c. El ordenamiento de la red de servicio de salud, estableciendo que servicios se 

pueden ofertar en cuanto a salud y ordenando la documentación del sistema en 

general.  

d. Direccionamiento del individuo que necesita pasar a otro país evaluando 

capacidad resolutiva de los servicios. 

Año 2015: Con motivo de la visita del Papa Francisco a Paraguay, en esta 

oportunidad la Comisión de Salud se reunió con el propósito de ultimar detalles del 

plan nacional de contingencia pertinente, por lo que no se trató formalmente ningún 

problema referido a la salud pública fronteriza por fuera de dicho evento (COMITÉ 

DE INTEGRACIÓN ENCARNACIÓN-POSADAS, 2015). 

Año 2016: Los temas tratados en esta Comisión fueron: 
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1. Protocolo para traslado de Pacientes: El Director Regional de Itapúa hizo 

mención de la experiencia en la aplicación del Protocolo vigente entre la 

Provincia de Misiones y el Departamento de Itapúa, que se instrumenta mediante 

la coordinación de las VII Región Sanitaria y el Hospital Ramón Madariaga, 

comentando que la mayoría de las prestaciones que eran requeridas por 

Encarnación hoy día ya son realizadas en el Hospital Regional y que son muy 

puntuales los casos en que se derivan los pacientes. 

2. Coordinación de actividades bilaterales: entre otras cuestiones se informó sobre 

la discusión de un protocolo entre la Provincia de Misiones y el Departamento de 

Itapúa que permitan el intercambio de profesionales de especialidades y 

subespecialidades con el objetivo de desarrollar capacidades en recursos 

humanos en salud (COMITÉS DE INTEGRACIÓN ENCARNACIÓN-POSADAS, 

2016). 

Año 2017: El primer punto es formar el grupo de trabajo GT-Yacyreta que 

engloba a todas las regiones afectadas por la represa, que son Itapua, Misiones 

(Paraguay), Ñeembucu y del lado argentino, Misiones y Corrientes. 

Como fuente de financiamiento se propone que sea la Entidad Binacional y que el 

Organismo cuente con poder resolutivo perse con reuniones periódicas acordadas.  

Respecto de este último punto, es importante destacar que desde el año 2016 se 

ha mostrado interés por parte de las autoridades de ambos países y de la Entidad 

Binacional Yacyretá tendiente a replicar las acciones del Grupo de Trabajo Itaipú. 

En una entrevista con un referente del Hospital Regional de Encarnación, se 

reconoció que un programa de este tipo eliminaría la alta concentración de poder y 

decisión ya que ―tiene presupuesto propio‖. 

El 18 de abril del corriente año se llevó a cabo, por primera vez en Posadas-

Misiones, la reunión Nº 162 del Grupo de Trabajo de Itaipú Salud con la presencia 

de autoridades sanitarias de Brasil, Paraguay y Argentina. En este contexto, el 

Ministro de Salud de la provincia de Misiones expreso: 

―Tenemos una sola finalidad que es mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de esta región y de estos tres países hermanos y 
fraternos… Los inconvenientes en salud en áreas y en regiones 
fronterizas como las nuestras son realmente recíprocos, son 
compartidos y no están separados por fronteras limítrofes… Pero 
estos inconvenientes hacen que encontremos soluciones juntos … y 
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tratar de lo que esta bien echo se pueda copiar. Hay que duplicarlo, 
multiplicarlo y la gente del GT ITAUPU ha demostrado en estos 12 
años que han hecho muy bien las cosas, nosotros como convidados 
de un principio hemos tomado la firme decisión de ser protagonistas‖. 
(citado en el Ministerio de Salud Misiones, 2018) 

 

En esta reunión se presentó un proyecto similar al GT Salud Itaipú a la 

Entidad Binacional Yacyretá, el cual se encuentra siendo tratado actualmente por los 

gobiernos de Itapúa y la provincia de Misiones, a través de sus Ministerios de Salud. 

El mismo será motivo de próximas investigaciones. 

 

4. Consideraciones finales  

 

Si bien Paraguay presenta uno de los mayores indicadores de Gasto en Salud 

en relación a su Producto Bruto Interno (PBI), un porcentaje significativo del mismo 

es financiado por las propias familias a través del gasto de bolsillo, lo que, a priori, 

plantea una menor equidad de su sistema sanitario. Este dato estaría indicando la 

necesidad de una mayor participación por parte del Estado Paraguayo en la 

provisión de los servicios sanitarios a su comunidad, de manera de garantizar mayor 

equidad en la demanda de salud.  

Considerando la movilidad de personas en la frontera y las asimetrías en los 

sistemas de salud contrapuestos, la alternativa propuesta por muchos de exigir el 

pago por los servicios sanitarios prestados al paciente paraguayo en hospitales 

argentinos, implica seguir manteniendo las condiciones de inequidad sanitaria en el 

acceso a los servicios de salud para el paciente itapuense, condicionando uno de los 

derechos más importantes a la hora de determinar la calidad de vida de las 

personas. Surge entonces la necesidad de un cambio y reforma estructural a largo 

plazo, que logre resolver el problema en esencia. 

El camino propuesto es el trabajo conjunto entre Estados para lograr 

acuerdos con organismos internacionales que posibiliten la financiación para la 

ampliación y mejoramiento de la oferta de salud pública en estas regiones 

asimétricas, amparados no solo en los indicadores hospitalarios deficientes sino 

también en el argumento de buscar mejorar la calidad de vida de los habitantes, que 

no sólo ven negada la posibilidad de acceder al sector privado, sino que también 
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viven las limitaciones que derivan de la ausencia de su Estado en la provisión de 

servicios de salud de calidad. 

En el ámbito internacional, los Comités de Integración son encuentros 

binacionales que se realizan entre regiones fronterizas para el tratamiento de temas 

de interés mutuo y que comprenden diferentes aspectos de la problemática local. 

De las actas de Reuniones del Comité Posadas-Encarnación para los últimos 

años (2014-2017)  se deduce que si bien se han planteado en varias oportunidades 

la necesidad de la reglamentación y el revisión de las políticas sanitarias en la 

frontera, a la fecha no se observan acciones concretas que hayan permitido 

subsanar, al menos en parte, los problemas presentados. 

Desde el año 2017 se viene trabajando sobre la posibilidad de replicar el 

Programa Salud en la Frontera, donde por medio de la contribución de Itaipú 

desarrollado en sociedad con los Ministerios de Salud de Brasil y de Paraguay se 

busca la mejora de la calidad de los servicios de salud pública en la frontera a través 

de la construcción, ampliación y adquisición de equipos para los hospitales de 

frontera. Este punto fue tratado en el último Comité y se encuentra siendo tratado 

actualmente por los gobiernos de Itapúa y la provincia de Misiones, a través de sus 

Ministerios de Salud. 

En una región de frontera que se caracteriza por su economía marginal, por 

su alta dependencia del sector primario, creciente migración rural-urbana, bajo nivel 

de capitalización y exposición a la competencia regional asimétrica basada en la 

informalidad y la ilegalidad (contrabando y tráficos ilegales varios) (Velazco, 2000), 

la participación de entidades como Itaipú y Yacyretá, que tienen un fin social y que 

aportan al desarrollo industrial y tecnológico de la triple frontera, resulta fundamental 

al momento de idear políticas comunes tendientes a mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones de frontera y disminuir las inequidades sanitarias. 
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RESUMO 
O acúmulo do capital informacional pelo Estado e sua discricionariedade em fazer presente 
ou ausente a informação ambiental na esfera pública, associa-se à sua capacidade de 
influenciar a conformação dos territórios, a tese proposta e sustentada neste artigo. Para 
isso, este artigo estabeleceu intersecções entre trabalhos de Pierre Bourdieu, Ulrich Beck, 
Marcos Aurelio Saquet e Claude Raffestin. Ademais, apresentou casos empíricos para 
corroborar a tese enunciada. O artigo caracterizou-se como ensaio teórico, de base 
bibliográfica e documental.  
 
ABSTRACT 
The accumulation of informational capital by the State and its discretion in making 
environmental information present or absent in the public sphere, is associated with its 
capacity to influence the conformation of the territories, the thesis proposed and sustained in 
this article. For this, this article established intersections between works of Pierre Bourdieu, 
Ulrich Beck, Marcos Aurelio Saquet and Claude Raffestin. In addition, he presented empirical 
cases to corroborate the stated thesis. The article was characterized as a theoretical essay, 
with a bibliographical and documentary basis. 

 

1. Introdução 

Devido à natureza multidimensional e multidisciplinar, complexa e incerta, 

irreversível e de inerentes conflitos de interesses sociais (BORINELLI, 2011), os 

problemas ambientais e os riscos implicados levam à necessidade da multiplicação 

de práticas sociais e intervenções políticas para o fortalecimento do direito à 

informação acessível, considerando-se a premissa de que o acesso à informação na 

resolução dos problemas ambientais pode implicar na reorganização do poder 

(JACOBI, 2003; PECCATIELLO, 2011). A informação ambiental, a partir desse 

caráter social e político, pode ser definida como a informação sobre a natureza, o 

estado e a dinâmica do meio ambiente. 

O acúmulo do capital informacional, especificamente da informação, pelo 

Estado e sua discricionariedade em fazê-la presente e ausente, no âmbito público, 



 
 

994 
 

torna-o imbuído com o poder de influenciar a conformação dos territórios. Considera-

se, para tanto, que as relações entre ser-humano e natureza são mediadas pela 

informação e corroboram a constituição desses territórios (SAQUET, 2011). Além de 

influenciar em sua constituição, o Estado o faz de forma assimétrica, pois, em sua 

forma de Estado-Corporação, atende a interesses que vão de encontro à sua 

capacidade, por exemplo, de estabelecer controles ambientais eficazes (MARQUES, 

2016).  

A partir dessa perspectiva, o presente artigo tem por objetivo relacionar a 

assimetria informacional, na produção, acúmulo e disponibilização da informação, 

criada e mantida pelo Estado, com a assimetria na apropriação do território, 

apresentando os casos federais do Projeto de lei 3.729/2004, da Lei 12651/2012, o 

novo Código Florestal e da pesquisa de Frois (2018), sobre o acesso e qualidade 

das informações ambientais nos estados brasileiros. 

2. Metodologia 

Visto que o objeto desta pesquisa é a relação entre a assimetria da 

informação causada pelo acúmulo de capital informacional por parte do Estado e a 

apropriação assimétrica no território, esse artigo busca ―ampliar a 

interdisciplinaridade e promover a construção de saberes por meio da relação 

intersubjetiva‖ em forma de ensaio teórico (MENEGUETTI, 2011). Para ilustrar essa 

relação, três casos são apresentados, o do projeto de lei 3.729/2004, que permite 

que seus projetos apensados apresentem propostas que visam a diminuição da 

participação popular nos processos de licenciamento, o da lei 12651/2012, do novo 

Código Florestal brasileiro, como um caso da supressão dos interesses ambientais 

pelos interesses econômicos por meio da disputa de poder no espaço parlamentar e 

o trabalho de Frois (2018), que demonstra a limitação do Estado em publicar 

informações ambientais.  

3. Capital Informacional 

Com o objetivo de compreender a informação ambiental enquanto capital, 

este capítulo trará as interpretações de poder de Bobbio e de Bourdieu, para a 



 
 

995 
 

posterior discussão das consequências para a formação do território da assimetria 

informacional. 

Para Bobbio (2003), o poder ideológico é o que se vale da posse de 

conhecimentos, doutrinas, saberes ou mesmo informações para exercer influência 

sobre outros e induzir à certos comportamentos. Bobbio considera esses poderes 

contribuintes para a instituição ou manutenção de sociedades desiguais, pois divide 

seus integrantes, respectivamente, em fortes e fracos, ricos e pobres, sábios e 

ignorantes, a depender da tipologia observada (BOBBIO, 2003). 

O poder ideológico, especificamente, é o poder que se utiliza da informação, 

tanto de sua disponibilidade quanto ocultação, explicitando a relação entre 

informação e poder. Nesse contexto, o indivíduo que mais compreende, ou sabe, é o 

mais poderoso. Assim, a disputa pelo poder, principalmente na atual era da 

informação, implica na disputa pelo conhecimento (BOBBIO, 2003; BARROS, 2008). 

Quando se trata de informações institucionais públicas, o Estado é quem 

determina a sua administração e distribuição, toma decisões em nome da sociedade 

e pode restringir o fluxo dessas informações, por consequência, é quem domina o 

conhecimento produzido (BARROS, 2008) e aumenta, se for de seu interesse, a 

lacuna entre os ―sábios‖ e os ―ignorantes‖ explicada por Bobbio (2003), refletindo no 

questionamento da legitimidade política pela sociedade.  

Outro conceito de poder que extrapola os aspectos formais das relações 

sociais é de capital informacional (BOURDIEU, 1989). O conceito de capital foi 

derivado, por Bourdieu, da noção econômica do termo, definido como a riqueza 

material, dinheiro, bens, entre outros. Mas Bourdieu considera outros capitais em 

sua teoria, são eles: social, cultural e simbólico. O capital social corresponde ao 

conjunto de relações sociais do indivíduo, acessos e redes de contatos. O capital 

simbólico é uma síntese dos três capitais e se manifesta por meio do prestígio 

(THIRY-CHERQUES, 2006). Porém, estudiosos afirmam que a grande contribuição 

da obra de Bourdieu pode ter sido mostrar o papel da cultura na formação e na luta 

de classes – o capital cultural (JOPPKE, 1986; SILVA, 1995; BONNEWITZ, 2002).  

O capital cultural serve para caracterizar subculturas de classe, gostos, 

estilos, valores, entre outros, sendo um recurso que se destaca de outros, como por 

exemplo, econômicos, visto que é uma analogia ao poder relacionado à posse de 



 
 

996 
 

informações, gostos e atividades culturais. Compreende o conhecimento, as 

habilidades e as informações correspondentes ao conjunto de qualificações 

intelectuais, produzidas e transmitidas: qualificações que podem ser tanto 

incorporadas quanto institucionalizadas (JOPPKE, 1986; THIRY-CHERQUES, 2006). 

Assim, para as classes menos favorecidas, a cultura, principalmente a incorporada, 

enquanto habitus, atua na reprodução das condições de vida, levando ao 

conformismo e à submissão às autoridades dessas classes.  

Em outra concepção, o capital cultural indica o acesso ao conhecimento e às 

informações de uma cultura específica. Nesse sentido estratégico e objetivado, o 

capital cultural se torna um mecanismo de poder, pois decorre da necessidade de 

manter uma distinção entre a classe dominante e a classe dominada. Isso pode ser 

exemplificado pelo acesso à linguagem, que sendo desigual, também cria uma 

hierarquia, em que o poder simbólico é definido na relação de legitimação do que é 

dito e de quem diz. Assim, é necessário a compreensão das relações objetivas que 

definem as posições dentro do campo e das formas de censura que cada posição 

impõe, bem como as trajetórias e disposições linguísticas dos que ocupam essas 

posições, para compreender o significado de uma mensagem (BOURDIEU; 

WACQUANT, 2005). 

Compreendendo o acúmulo de capital informacional por parte do Estado 

como consequência da restrição do acesso e do nível de qualidade das informações 

disponibilizadas para a sociedade, é nesse processo que podem residir as causas 

da falta de participação social nas políticas ambientais, pois a formulação e 

implementação das políticas ambientais envolve diversos agentes: desde o Estado e 

funcionários públicos, universidades, pesquisadores, setores produtivos e mídia até 

a sociedade civil organizada e a população em geral. Essa preocupação com a 

participação de vários agentes está presente no Art. 225 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) quando se determina que cabe ao poder público e à coletividade, 

juntos, o dever de proteger e preservar o ambiente. Na Política Nacional de Meio 

Ambiente, a abordagem dos conflitos ambientais também orienta à participação 

pública no processo decisório (AGRA FILHO, 2008). 

Supõe-se então que as políticas deveriam ser formuladas de maneira que o 

interesse desses diferentes agentes se refletisse. Porém, nem sempre elas estão de 
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acordo com os interesses da população a que se destinam (SIQUEIRA, 2008). 

Alguns motivos são a longa tradição da verticalização e não-participação da 

população na formulação das políticas, a falta de diálogo claro e objetivo com a 

população, a possibilidade de participação popular apenas no final do processo de 

formulação da política, que muitas vezes recebe apenas uma exposição sobre os 

projetos, debates insuficientes, entre outros motivos (SIQUEIRA, 2008).  

As implicações da falta de divulgação das informações ambientais pelos 

estados não se refletem apenas na desigualdade no campo que minimiza a 

participação social. Também se refletem no próprio Estado, na natureza e no 

sistema econômico. A disponibilidade de informações de qualidade pelos estados e, 

como foi percebido, a falta da divulgação das informações, faz com que o Estado 

venda uma ideia de meio ambiente seguro e equilibrado, buscando evitar assumir os 

custos da degradação ambiental, na qual ele é o maior responsável (BRASIL, 1988). 

Quando o sistema econômico, que em busca do lucro, utiliza até a exaustão os 

recursos naturais, além de trazer outras consequências ao meio ambiente, como a 

produção de resíduos no processo e consumo dos produtos, isso não vem à tona. 

Assim, outros atores acabam por assumir essas externalidades, como a sociedade, 

principalmente os mais pobres, que convivem diariamente com os efeitos da 

poluição e degradação da água e ar, bem como a própria natureza e outras espécies 

animais. Além disso, a falta de disponibilização de informações, como já exposto por 

Bobbio (2003) e Bourdieu (2012), não é um erro, não se dá apenas por falta de 

recursos (GUANDALINI, 2016), mas expressa uma relação de forças, sendo 

utilizada como uma estratégia no processo de legitimação do Estado e da redução 

de demandas. 

4. Assimetria informacional e territorial 

As implicações do acúmulo de capital informacional pelo Estado e, dessa 

forma, o poder assimétrico que se expressa nesse ator por meio da disponibilização 

(ou não) de informações acerca do meio ambiente, revelam importantes impactos 

para a formação de territórios, os quais, por sua vez, também se fazem assimétricos 

no que tange à sua apropriação. Antes, contudo, de estabelecer os pormenores 
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dessa relação é preciso definir o conceito de território. Saquet (2011, p. 62), expõe 

que: 

O território é, sucintamente, produto e condição das relações 
sociedade-natureza, multidimensional, com 
objetivações/formas/relações sociais e subjetivações/significados 
econômicos, políticos e culturais, contendo componentes fixos 
(naturais e construídos socialmente), redes e fluxos (produção-
distribuição-circulação-troca-consumo) juntamente com o movimento 
da natureza; é construído historicamente com des-continuidades 
espacio-temporais, ou seja, com rupturas e permanências-
reproduções quantitativas e qualitativas que são sempre processuais 
e relacionais, ao mesmo tempo significando, portanto, 
transtemporalidades, transescalaridades e transterriatoralidades que 
podem ser sintetizadas pelas desigualdades, pelas diferenças e 
pelas identidades. 

Da definição acima, apreende-se o movimento bidirecional entre território e 

relações sociedade-natureza, ou seja, aquele conforma e é conformado por estas. 

Neste caso, a informação atua como um dos elementos a intermediar as ações entre 

os seres humanos e o espaço (SAQUET, 2011), o que a coloca, especificamente, 

enquanto mediadora das relações sociedade-natureza e, por sua vez, das 

alterações territoriais. Tal entendimento é compartilhado por Raffestin (1993), autor 

que afirma que o poder está presente em cada relação e vale-se da energia e 

informação para se realizar no trabalho. Todavia, não sendo unidirecional nas 

interações entre território e sociedade-natureza e se materializando na 

particularidade das relações, poder (ou sua expressão por meio do trabalho) 

associado a territórios distintos daqueles perpetrados sob a égide do crescimento 

econômico capitalista podem consistir em obstáculos à apropriação. Raffestin (1993) 

reitera, ainda, essa afirmação ao admitir que a matéria ou corpo social oferecem 

resistência à transformação por meio do poder. 

Será possível, dessa forma, conceber a associação entre assimetria 

informacional, no que tange o Estado e as informações acerca do meio ambiente, e 

assimetria na apropriação do território? A resposta passa pela observação do papel 

desse agente na economia capitalista e do imperativo desta, bem como pela 

distribuição de riscos nesse cenário. Quando se considera o Estado em sua função 

de construir e manter o senso comum (BOURDIEU; WACQUANT, 2005), verifica-se 

a centralidade do agente em fornecer sentidos a tornarem-se compartilhados sobre 
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o meio ambiente e sua utilização (econômica). Isso é percebido, por exemplo, nas 

disposições acerca da exploração ambiental, como nos limites que o Estado 

estabelece para a poluição hídrica, atmosférica, para o desmatamento, entre outros.  

 Assim, a despeito do Estado representar, enquanto um de seus papéis, ―[...] 

corpo de ideias e de conhecimento especialista [...]‖ (DUIT; FEINDT; 

MEADOWCROFT, 2016, p. 7, tradução nossa), o saber que acumula e dissemina 

(ou não) nessa função assenta-se em pressupostos sobre a realidade (BECK, 2010; 

KUHN, 1997) e, portanto, em valores. Para o entendimento da transmutação desse 

saber em apropriação territorial, faz-se necessário caracterizar o conceito de 

relação, pois, é por meio dele que o poder se faz presente e este, por sua vez, 

realiza-se pela informação e energia (RAFFESTIN, 1993). Os elementos de uma 

relação são os atores que dela participam e suas políticas, suas intenções, as 

estratégias, os meios (compostos por energia e informação) e os códigos que 

utilizam para alcançar seus objetivos e os elementos espaço-temporais que a 

embasam (RAFFESTIN, 1993). A apropriação de um território pressupõe a 

transmissão da informação e a energia despendida no processo para seu controle 

real (RAFFESTIN, 1993). Portanto, o conhecimento do meio ambiente e sua 

expressão, por exemplo, em limites e controles da degradação ambiental 

estabelecidos pelo Estado, capacitam e permitem a atividade econômica. 

É nesse cenário que a assimetria na apropriação do território emerge, pois, no 

caso contrário, Raffestin (1993, p. 49) esclarece, ―[o] risco de dissimetria seria 

pequeno se nunca houvesse uma finalidade de crescimento caracterizando um dos 

polos da relação‖. Tais polos são aqui compreendidos como as corporações 

privadas e a grande maioria da sociedade civil e, em se tratando do crescimento, ele 

é o da economia capitalista, imperativo necessário à manutenção desta. A 

associação entre o Estado e o setor privado encontra suporte na figura do Estado-

Corporação, uma fusão entre interesses públicos e privados (notadamente, aqueles 

que convergem ao objetivo do crescimento), e que, dessa forma, apresenta-se como 

ator impossibilitado de impor controles ambientais eficazes (MARQUES, 2016). Isso 

é verificado quando se observa o Estado como sócio das corporações, além de 

devedor e credor destas (MARQUES, 2016). A parca expressividade dos partidos 

verdes na maioria dos países e a financeirização da economia, responsável por 
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acelerar a transmutação da natureza e sociedade, por conseguinte, do território, em 

mercadorias (O´CONNOR, 2002), traz força à associações entre esses atores. 

A apropriação assimétrica do território conduz a uma distribuição desigual dos 

efeitos reais e dos riscos (BECK, 2010) que decorrem da modificação da matéria ou 

do corpo social. Conforme destaca Goldblatt (1996) os processos de produção 

trazem um conjunto de subprodutos que provocam alteração e prejuízo ao meio 

ambiente, cabendo a pergunta do motivo de não incorrerem em custos relacionados 

à disposição desses subprodutos ou a seu controle aqueles que se beneficiam 

desses processos. Parte da resposta está em fatores políticos e econômicos, como 

o ―custo zero‖ de se apropriar de elementos a natureza e a inexistência de 

regulações para tanto (GOLDBLATT, 1996). A assimetria ocorre, dessa forma, pelo 

uso e benefício privado do território e socialização, reiterada na presença ou 

ausência das informações ambientais disponibilizadas pelo Estado, dos custos de 

sua utilização. A respeito dos riscos, Beck (2010) expõe que sua produção 

acompanha a geração de riqueza e, embora perpassem as camadas sociais, 

tendem a se acumular nas mais baixas. Ademais, o reconhecimento de todos riscos 

a que se está sujeito poderia implicar o colapso das estruturas da sociedade (BECK, 

2010), o que tornaria tal ―consciência‖ particularmente problemática no caso 

daqueles que se expõem a mais e/ou maiores riscos. Nota-se, portanto, a relevância 

do Estado em garantir o controle da informação ambiental nesse cenário (torná-la 

presente e como fazê-lo ou ausente), sobremaneira porque a legitimidade dos 

governos permanece latente, mesmo em sistemas democráticos (BARROS, 2008). 

Especificamente, dois mecanismos, por meio dos quais o imbricamento entre 

informação e território ocorre, são observados: baseada na produção e reprodução 

cultural, a associação se dá pela incorporação (habitus) ou institucionalização da 

cultura (JOPPKE, 1986; THIRY-CHERQUES, 2006). De forma sintética: o acúmulo 

de capital informacional pelo Estado e sua expressão pela exposição ou ocultamento 

da informação atende, em geral, a estratégias para alcançar o objetivo de 

crescimento econômico (do qual esse ator depende) e para legitimá-lo (controlando 

riscos e impactos desse crescimento e a interpretação de ambos). A expansão 

econômica vai ao encontro dos interesses de grupos da sociedade (corporações) na 

medida em que implica a apropriação do território (pelo trabalho) em formas 
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consoantes a esse crescimento, notadamente formas incorporadas ou 

institucionalizadas. Estas são evidentes, por exemplo, nas interpretações 

econômicas da realidade disseminadas na mídia (―progresso‖ do país mensurado 

pela expansão do PIB; pelo aumento da exportação de commodities; pela 

―modernização‖ das leis trabalhistas e a diminuição dos custos da ―mercadoria‖ mão 

de obra); nas maneiras de se produzir e consumir alimentos (com agrotóxicos, cujos 

limites ―seguros‖ participa, de sua fiscalização, o Estado); na permissão para poluir; 

entre outros. 

Ressalva-se, da definição anterior, que o movimento bidirecional entre 

território e as relações sociedade-natureza implica, também, a relevância do primeiro 

para explicar estas. Ademais, conforme Raffestin (1993, p. 52), ―[o] poder se 

manifesta por ocasião da relação. É um processo de troca ou de comunicação 

quando, na relação que se estabelece, os dois polos fazem face um ao outro ou se 

confrontam‖. Dessa forma, não é possível desconsiderar da associação entre 

informação assimétrica e apropriação assimétrica do território, as mediações 

expressas em grupos de resistência que, para além de se contrapor à dominação 

territorial, ocupam espaços no Estado. No entanto, em acordo ao exposto 

anteriormente, os interesses de crescimento capitalista se mostram como forças 

principais nesse cenário. 

5. Apropriação assimétrica do território no Brasil 

A seguir, apresentam-se três exemplos da relação entre a disponibilidade de 

informação de forma assimétrica pelo Estado e a apropriação assimétrica do 

território, no caso brasileiro. O primeiro, sobre o Projeto de lei 3.729/2004, traz um 

exemplo da criação de leis para a consolidação da assimetria informacional, 

buscando a legitimidade por meio da ignorância dos riscos ambientais pela 

população. O segundo, sobre o Código florestal, traz um exemplo da 

desconsideração das informações ambientais pelos parlamentares para a aprovação 

de uma lei, em busca da sobreposição do capital econômico sobre o informacional. 

O terceiro, sobre o acesso e a qualidade das informações ambientais publicadas 

pelos estados brasileiros, demonstra as limitações do Estado enquanto o maior 
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responsável pelas publicações de informação ambientais, causando a ignorância 

dessas informações pela população. 

O primeiro exemplo engloba o Projeto de Lei de número 3.729, de 2004, que 

trata sobre licenciamento ambiental, e seus projetos apensados, como o Projeto de 

Lei 9177, de 2017, que trata sobre novas regras para o licenciamento ambiental, em 

que este é dispensado para alguns empreendimentos como de estruturas 

aeroportuárias, manutenção de rodovias e dragagens em hidrovias e portos, entre 

outros (BRASIL, 2017), atividades que são constantemente alvos de conflitos 

ambientais (CASTRO; ALMEIDA, 2012), e o Projeto de Lei 4429, de 2016, no qual 

as audiências públicas para obras ―estratégicas‖ são dispensadas em favor da 

comunicação, por parte do empreendedor, das informações ambientais associadas à 

obra em processo de licenciamento (BRASIL, 2016). Nesse último projeto, as 

audiências são descritas como ―insuficientes para sanar todas as dúvidas da 

sociedade‖ (BRASIL, 2016, não paginado), como se seu objetivo fosse esse, 

contrapondo-se às descrições de audiência pública presentes na legislação 

brasileira, como por exemplo, no Decreto nº 8.243/2014, que define-a como um 

―mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a qualquer 

interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes, cujo 

objetivo é subsidiar decisões governamentais‖ (BRASIL, 2014, não paginado).  

O projeto de 2016 substitui a audiência pública por um Programa de 

Comunicação Ambiental, a ser realizado pelo empreendedor sujeito ao 

licenciamento ambiental, que deverá disponibilizar à sociedade as informações 

ambientais referentes ao empreendimento, bem como um espaço para receber 

sugestões e críticas (BRASIL, 2016). Esse projeto destina-se aos empreendimentos 

dos setores de sistemas viário, hidroviário, ferroviário e aeroviário, portos e 

instalações portuárias, energia, telecomunicações e de exploração de recursos 

naturais, todos setores que possuem grande impacto ambiental considerando o uso 

de recursos naturais e a transformação do ambiente necessária para sua atividade, 

assim, ao retirar a audiência pública do processo de licenciamento ambiental 

substituindo-o por uma apresentação dos riscos ambientais, vindas do 

empreendedor, o projeto retira da sociedade, a garantia que tem de subsidiar as 

decisões governamentais (BRASIL, 2014) e influenciar a apropriação do território em 
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que vive, praticamente garantindo a inexistência de confrontos, que Raffestin afirma 

ser consequência dos processos de comunicação nas relações de poder no território 

(1993). Além do que, a grande maioria dos relatórios apresentados pela iniciativa 

privada são falhos, incompletos e tendem a manipular as informações ambientais 

(ZHOURI; LASCHEFSKI;  PEREIRA, 2005).  

O segundo exemplo aborda o novo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12651 

de 2012, que dispôs, entre outras coisas, sobre as vegetações e florestas existentes 

nas propriedades agrárias privadas. Essa Lei representou, para diversos autores, 

um retrocesso ao abrir espaço para a diminuição generalizada das florestas, 

cerrados e outros habitats (AZEVEDO; OLIVEIRA, 2014; VALADÃO; ARAÚJO, 

2014; LEWHINSON et al., 2010). As Áreas de Preservação Permanente (APP‘s), por 

exemplo, são consideradas, desde a Constituição Federal de 1988, espaços 

territoriais a serem especialmente protegidos, com o objetivo de ―preservar os 

recursos hídricos, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas‖ (BRASIL, 

1965). O novo código alterou diversos parâmetros da delimitação das APP‘s, 

reduzindo, dentro da propriedade, a área a ser preservada. Esse Código florestal foi 

resultado da disputa de poder, tal como assinala Bourdieu (2012), entre os 

interesses capitalistas (MARQUES, 2016) e ambientais.  

Os interesses capitalistas podem ser relacionados aos da bancada ruralista, 

formada por parlamentares que ou possuem propriedades rurais ou que foram 

financiados por eles - de 18 parlamentares da Comissão Especial do Código 

Florestal, 13 tiveram suas eleições financiados por empresas do setor de 

agronegócios, pecuária e celulose (PETRY, 2013). O governo, que caminha entre 

diversos interesses e pressões da sociedade, havia feito um acordo com o 

congresso para a aprovação do código, porém com a exclusão de algumas 

emendas, entretanto, quando os ruralistas perceberam sua força no congresso, 

romperam com o executivo e aprovaram o código da maneira que os interessava 

(PETRY, 2013). 

No período de discussão do projeto de lei, várias pesquisas foram publicadas, 

tanto pelos órgãos estatais quanto por ONG‘s ambientais e universidades (WWF, 

2009; ALMEIDA et al., 2016; FEARNSIDE, 2006; FAO, 2009; SALAMENE, 2007), 
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destacando a importância das APP‘s e alertando sobre o aumento do desmatamento 

para o crescimento da pecuária, além de mostrando a possibilidade de crescimento 

produtivo mesmo com a manutenção das APP‘s sem diminuição de sua área. 

Mesmo assim, as informações ambientais científicas foram ignoradas em detrimento 

dos interesses econômicos dos ruralistas. 

A assimetria informacional pode ser causa da aprovação, à medida que a 

bancada ruralista, composta por 158 parlamentares em 2012, representa apenas 

16% da população brasileira (PETRY, 2013), assim, desde a criação do projeto de 

lei, em 1999, até sua aprovação, foram esses parlamentares que estiveram à frente 

das comissões e das discussões sobre o Código Florestal. A sociedade civil, 

representando os interesses ambientalistas, realizou protestos, porém, insuficientes 

para qualquer alteração na lei. Os interesses do capital econômico com a articulação 

dos capitais informacionais (BOURDIEU, 1989) venceram, a partir da 

desconsideração das informações ambientais publicadas por diversas fontes, no 

período.  

O terceiro exemplo desta pesquisa se debruça sobre o trabalho de Frois 

(2018), que após um levantamento das informações ambientais publicadas online de 

todos os estados brasileiros e distrito federal, conforme obrigação pelas leis federais 

nº 6.938/1981, nº 10.650/2003 e nº 12.527/2011, mostrou que apesar de 21 dos 27 

estados brasileiros prever em sua legislação ambiental, um sistema de informações 

ambientais, apenas 4 estados o possuem como formulado na lei: São Paulo, com o 

DataGeo; Minas Gerais, com o SEIAM; Bahia, com o SEIA, e; Distrito Federal, com o 

SIRH. Além disso, apesar do número já reduzido de espécies de informação 

publicadas nos sites, poucos estados disponibilizam a informação de forma 

acessível e com qualidade para análise da população. Muitas informações não 

possuem séries históricas ou não estão atualizadas, fazendo com que haja uma 

assimetria muito grande no domínio da informação ambiental que a população 

possui em relação às informações realmente geradas pelos órgãos públicos. Esse 

caso evidencia o poder do Estado em criar o senso comum (BOURDIEU; 

WACQUANT, 2005), por meio da ausência de publicações e da presença de 

publicações com baixo nível de acesso e qualidade. A falta de informação não 

implica apenas na manutenção da dominação do campo de poder pelo Estado, mas 
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implica diretamente na sociedade e no sistema econômico, além de ir de encontro 

aos direitos fundamentais, de liberdade, igualdade e vida.   

 

6. Considerações Finais 

Este artigo teve por tese que o acúmulo do capital informacional pelo Estado 

e sua discricionariedade em fazer presente ou ausente a informação ambiental na 

esfera pública, associa-se à sua capacidade de influenciar a conformação dos 

territórios. Após a construção teórica dessas relações, utilizando-se de Pierre 

Bourdieu, Ulrich Beck, Marcos Aurelio Saquet e Claude Raffestin, foi apresentado 

três exemplos empíricos dessa relação no caso brasileiro. O primeiro foi o Projeto de 

lei 3.729/2004, mostrando o processo de criação da lei para a manutenção da 

assimetria do território e do conhecimento ambiental da população. O segundo 

exemplo foi o Código florestal, que mostrou a desconsideração das informações 

ambientais, tanto de fontes governamentais, sem fins lucrativos e científicas, para a 

aprovação de uma lei visando aumentar a assimetria territorial no Brasil. O terceiro 

foi a assimetria informacional demonstrada por meio de uma pesquisa em todos os 

sistemas de informação ambiental online dos estados brasileiros e distrito federal, 

por meio do descumprimento de leis prevendo um sistema de informação ambiental, 

e de publicações de baixo nível de acesso e de qualidade sobre a dinâmica e estado 

do meio ambiente nos sites das unidades federativas. Os três exemplos 

demonstraram a tese proposta no artigo, a medida que o Estado, como o maior 

conformador de território e o maior responsável pela criação de informações 

ambientais, age em favor dos interesses do capital, tanto quando publica as 

informações de maneira desleixada quanto quando decide omitir ou ignorar as 

informações em prol de outras demandas. Em ambo os casos, ele, recorrentemente, 

contribui para a reprodução da injustiça ambiental por meio da distribuição desigual 

e combinada, por um lado, do acesso à apropriação dos recursos naturais e, por 

outro, dos riscos e custos socioambientais.   
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RESUMO 
Considera-se a infância um período crucial para o desenvolvimento por sua capacidade de 
representação do futuro. Além disto, pessoas com plenas potencialidades interagem e 
interferem no ambiente e na sociedade em que estão inseridos. Neste sentido, o 
conhecimento dos fatores ambientais, econômicos e sociais relacionados à motricidade 
infantil contribui para o processo de desenvolvimento humano. Este estudo tem por objetivo 
representar se os fatores ambientais água e esgotamento sanitário condicionam o 
desenvolvimento motor de crianças entre 1 e 12 meses de idade no município de Pontal do 
Paraná, Paraná, Brasil. A metodologia consistiu em um estudo de caso. Os dados foram 
coletados entre outubro de 2013 a outubro de 2017, com uma amostra de 1932 casos de 
crianças de 1 a 12 meses de idade, de ambos os sexos e a criação de uma base de dados, 
que possibilitou a extração de regras de classificação por meio do processo de mineração 
de dados. Conclui-se que os condicionantes socioeconômicos e ambientais complementam 
o estudo do desenvolvimento infantil ao permitir o mapeamento das relações entre indivíduo 
e território, bem como dos fatores que se associam às perturbações na motricidade infantil. 
Palavras-chaves: Desenvolvimento Infantil; Desenvolvimento Sustentável; Informática 
Médica.  
 
ABSTRACT 
Childhood is a crucial period for development because of its ability to represent the future. 
People with full potential interact and influence with environment and society. The knowledge 
of environmental, economic and social factors related to child motricity contributes to the 
human development process. This study aims to represent if environment factors such as 
treated water and sanitation are related to the development behavior of children from 1 to 12 
months in the city of Pontal do Paraná, Paraná, Brazil. Methodology was a case study. Data 
were collected from October 2013 to October 2017, the sample in the study consisted of 
1932 children from 1 to 12 months of age, of both sexes and we created a database and 
extracted rules through the data mining process. We concluded that socioeconomic and 
environmental conditions complement the study of development mapping the relations 
between individual and territory, as well as the factors that are associated with the 
disturbances in the children's motricity. 
Key-words: Child Development; Sustainable Development; Medical Informatics. 
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1. Introdução  

Expõe-se as crianças a múltiplos ambientes, que influenciam no seu 

crescimento e desenvolvimento. As exposições ambientais, tanto adversas quanto 

favoráveis à saúde, interagem com os determinantes sociais e nutricionais para 

influenciar a saúde e o bem-estar das crianças (PRÜSS-USTÜN et al., 2016). 

Estima-se que 23% das mortes globais se devem a fatores de risco ambientais 

modificáveis ou evitáveis, e que a maior carga de doenças está em países de baixa 

e média renda e entre as populações mais vulneráveis. Um dos grupos mais afetado 

é o das crianças menores de cinco anos, onde 26% dos 5,9 milhões de mortes por 

ano nessa faixa etária ocorre por condições adversas do meio ambiente (World 

Health Organization - WHO, 2017b; PRÜSS-USTÜN et al., 2016). 

Grande parte do caráter ambiental das doenças na infância são 

completamente evitáveis. O panorama da saúde atual é diferente do de uma década 

atrás. Portanto, necessita-se de investimentos nos determinantes ambientais 

interconectados da saúde para proteger as crianças de danos evitáveis. Por 

exemplo, o período pré-natal e da primeira infância (PI) representa uma janela de 

vulnerabilidade particular, em que os riscos ambientais levam ao parto prematuro e 

outras complicações, e aumentam o risco de doenças ao longo da vida, o que inclui 

doenças respiratórias, doenças cardiovasculares e câncer (WHO, 2017a). 

À medida que os governos discutem a sustentabilidade diante das populações 

crescentes que exigem necessidades básicas, torna-se imperativo o investimento na 

saúde das crianças, ao reduzir a exposição aos riscos ambientais. Em ambientes 

saudáveis as crianças têm o potencial de se tornarem adultos saudáveis, capazes 

de enfrentar os desafios do futuro (WHO, 2017a). 

Neste cenário, o acesso a água potável e esgotamento sanitário são 

importantes fatores a se considerar. Em 2015, 91% da população mundial usou uma 

fonte melhorada de água potável, em comparação com 76% em 1990. Isto 

corresponde a 2.6 bilhões de pessoas que ganharam acesso a água de qualidade 

(United Nations Children‘s - UNICEF e WHO, 2012). No entanto, 663 milhões de 

pessoas ainda não tem acesso a uma fonte de água tratada (UNICEF e WHO, 

2015). Outros estudos demonstram que pelo menos uma em cada quatro pessoas 
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em todo o mundo (1,8 bilhão de pessoas) bebe água contaminada com fezes (BAIN 

et al., 2014), e 1,2 bilhões usam água de fontes que apresentam sérios riscos 

sanitários (ONDA et al., 2012). 

De 1990 a 2015, a porcentagem da população global que utiliza instalações 

de saneamento adequadas aumentou de 54% para 68% (UNICEF e WHO, 2015). 

No entanto, em 2015, quase um bilhão de pessoas ainda não usavam instalações de 

sanitários, e outros 640 milhões de pessoas dependiam de banheiros 

compartilhados ou públicos (UNICEF e WHO, 2015). Destaca-se que o saneamento 

inadequado em uma pequena área ameaça uma comunidade inteira, ao poluir o 

abastecimento de água e espalhar vermes intestinais, diarreia, cólera, disenteria, 

hepatite A e poliomielite (WHO, 2017a). 

Deste modo, este trabalho teve por objetivo verificar se os fatores ambientais 

água e esgotamento sanitário condicionam o desenvolvimento motor de crianças 

entre 1 e 12 meses de idade no município de Pontal do Paraná, Paraná.  

 

2. Metodologia e Materiais 

 Trata-se de um estudo de caso analítico, observacional e transversal (ASLAM 

et al., 2012), aprovado pelo comitê de ética do setor de ciências da saúde da UFPR 

(CAAE n.º 21001613.9.0000.0102). Em uma primeira fase, realizou-se a coleta dos 

dados, que ocorreu no período de outubro de 2013 a outubro de 2017 em um Centro 

de Saúde da Criança e da Mulher no município de Pontal do Paraná, Paraná, Brasil.  

Os indivíduos que fizeram parte desta pesquisa foram 1932 casos, de ambos 

os sexos, com idade entre 1 e 12 meses, e que se enquadraram nos critérios de 

exclusão e inclusão deste estudo.  

Os critérios de inclusão foram estar na faixa etária avaliada, ter o 

consentimento dos pais ou responsáveis expressos por meio de sua assinatura ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e residir no município de 

Pontal do Paraná. Como critérios de exclusão definiu-se a presença de patologias 

ortopédicas ou neurológicas que cursem com alteração no desenvolvimento motor 

típico, e, a utilização de sondas gástricas ou enterais que dificultassem o manuseio 

durante a avaliação. 
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Nesta fase de coleta de dados, aplicou-se um questionário estruturado aos 

pais e/ou responsáveis pela criança para coleta dos dados socioambientais, 

socioeconômicos, de nascimento, de saúde global e de saúde materna. Também se 

realizou uma avaliação do desenvolvimento motor (DM) através da Descrição do DM 

realizada por Castilho-Weinert, Lopes e Weinert (2015) para verificar atraso no 

desenvolvimento das crianças em questão. Para a classificação dos atrasos no 

desenvolvimento, utilizou-se os critérios mínimos de habilidade motoras a serem 

atingidas de acordo com a faixa etária do bebê estabelecidos pela Academia 

Americana de Pediatria (NORITZ, MURPHY and NEUROMOTORSCREENING 

EXPERT PANEL, 2013). 

Posteriormente, construiu-se uma base de dados online para a inserção, 

nesta base, dos dados coletados. A base de dados é estruturada em tabelas e o 

processo de modelagem conhecido como Relacional, e está implementada em um 

Sistema Gerenciador de Banco relações segundo de Dados MySQL, que conta com 

39 tabelas fortemente relacionadas. A extração de regras ocorreu por meio do 

processo de descoberta de dados em base de dados (knowledge discovery in 

databases, ou KDD). 

O KDD é composto pelas etapas de pré-processamento dos dados, 

mineração dos dados e validação do conhecimento. No pré-processamento dos 

dados, utilizou-se as tarefas de limpeza por meio da imputação de valores ausentes 

e remoção de ruídos e de discretização. Na mineração de dados, neste caso, 

utilizado a predição por meio da classificação a partir da geração de regras, 

necessita-se primeiramente da construção do arquivo de entrada. Para encontrar a 

regra na forma ―SE - ENTÃO - CONSEQUÊNCIA‖ utilizou-se o algoritmo J48 com 

validação cruzada de 10 na ferramenta Weka. Nesta etapa foram retirados do banco 

1932 registros, sendo 443 registros referentes a atraso e 1489 registros representam 

casos que não identificam a presença de atraso motor.  

Para validar o conhecimento, selecionou-se dois especialistas em Fisioterapia 

Neuropediátrica, com experiência neste domínio. Elegeu-se mais de um especialista 

para que se pudesse embasar este processo em um consenso, conforme 

recomendado por autores clássicos da área de gestão do conhecimento (GRUBER, 

1993, 1995; GUARINO, 1997). Como critério para a seleção dos especialistas 
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adaptou-se o sistema de pontuação de Fehring (1994). Quando existiu um conflito 

de opiniões entre os especialistas, foi necessário evoluir da divergência para a 

convergência, isto é, emergir em um consenso. Neste caso, utilizou-se a 

metodologia IBIS (RITTEL e WEBBER, 1973). 

3. Resultados  

Realizou-se dois experimentos através do Algoritmo J48, tratamento com 

validação cruzada de 10 na ferramenta Weka. No primeiro experimento, utilizou-se 

todos os casos disponíveis no banco de dados e, no segundo experimento, realizou-

se o balanceamento das classes com e sem atraso.  

O primeiro experimento contém 1932 instâncias, sendo 443 referentes a 

exemplos onde o atributo meta indica atraso e 1489 onde o atributo meta indica 

ausência de atraso. A taxa de acerto do classificador foi de 77,3291%. Ao analisar 

apenas esta perspectiva, tem-se um resultado bastante satisfatório, uma vez que a 

regra apresentada classifica um percentual considerado da população. No entanto, 

pela análise da matriz de confusão (QUADRO 1), mais especificamente pela medida 

de verdadeiros positivos, observa-se que a regra cobriu apenas 42% das instâncias 

pertencentes a classe com atraso. Ou seja, das 443 instâncias, 256 ela classificou 

como sem atraso, e isto representa um erro no processo de classificação.  

 

QUADRO 1: MATRIZ DE CONFUSÃO DO EXPERIMENTO 1 

  Classe predita  
Total  a b 

Sem Atraso a 1307 182 1489 
Com Atraso b 256 187 443 

FONTE: os autores (2018). 

A discrepância entre 77% e 42% se deve ao problema do desbalanceamento 

das classes. Neste experimento existiam 443 instâncias de uma classe e 1489 de 

outra. Esta característica fez com que a regra obtida fosse especialista em casos da 

classe de um número de exemplos. Logo, como o número de exemplos desta classe 

é elevado, a taxa de acerto apresentou-se alta. A alternativa para contorno deste 
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problema consiste em treinar um classificador com um número balanceado de 

instâncias de cada classe, como no experimento 2.  

O segundo experimento contém 886 instâncias, 443 referentes a exemplos 

onde o atributo meta indica atraso e 443 onde o atributo meta indica ausência de 

atraso. Este subconjunto de 443 instâncias foi retirado do conjunto de 1489 

respeitando-se o critério de data de avaliação do indivíduo. Assim, resgatou-se os 

443 registros mais recentes. Isto justifica-se pelo fato destes apresentarem menos 

problemas durante a etapa de pré-processamento, logo sofreram menos 

interversões durante o processo de análise dos dados. 

Neste experimento observa-se uma redução de 77% para 70% na taxa de acerto 

do classificador. Esta redução aparenta um resultado de qualidade inferior ao do 

experimento 1. No entanto, por meio de uma análise mais aprofundada do resultado 

(QUADRO 2), observa-se que os resultados para medida de verdadeiros positivos 

foram equilibrados, 68,8% para a classe sem atraso e 72,7% para a classe com 

atraso. Este equilíbrio demostra que o classificador não se especializou no 

reconhecimento de determinada classe, logo, foi capaz de identificar corretamente 

uma instância independentemente da classe a que pertencesse. 

QUADRO 2: MATRIZ DE CONFUSÃO DO EXPERIMENTO 2 

  Classe predita  

 a b Total 
Sem Atraso a 305 138 443 
Com Atraso b 121 322 443 

FONTE: os autores (2018). 

Tendo em vista a dificuldade na interpretação de árvores de decisão por 

leitores não especialistas, optou-se por expor os dados de outra maneira. Os 

QUADROS 3 a 7 exibem os principais fatores ambientais, econômicos e sociais que 

apresentaram relação com atraso no desenvolvimento, de acordo com cada faixa 

etária. Nestes quadros, na coluna ordem está importância do fator dentro da faixa 

etária analisada, de forma que mais de um fator pode possuir a mesma ordem de 

importância no processo de classificação. O QUADRO 8 apresenta os fatores que 

ocuparam as posições nos três primeiros níveis de dependência. 
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QUADRO 3: FATORES RELACIONADOS AO ATRASO NA FAIXA ETÁRIA DE 1 A 2 

MESES 

Ordem  Fator Dimensão do 
Desenvolvimento 

1º Internamento ou doença grave do bebê Social/Saúde 

2º Número de gestações da mãe Social/Saúde 
2º Apgar 5º minuto Social/Saúde 
3º Comprimento ao nascimento Social/Saúde 
3º Apgar 1º minuto Social/Saúde 
4º Doença da mãe Social/Saúde 
5º Número de abortos Social/Saúde 
5º Icterícia neonatal Social/Saúde 

6º 
Número de pessoas que residem no 

domicílio 
Econômica 

6º Sexo do bebê Social/Saúde 
7º Perímetro cefálico atual Social/Saúde 
7º Esgoto Ambiental 
7º Comprimento atual  Social/Saúde 
8º Idade da mãe no parto Social/Saúde 
8º Peso atual Social/Saúde 
8º Perímetro cefálico ao nascimento Social/Saúde 

FONTE: os autores (2018). 

QUADRO 4: FATORES RELACIONADOS AO ATRASO NA FAIXA ETÁRIA DE 3 A 4 

MESES 

Ordem  Fator Dimensão do 
Desenvolvimento 

1º Água encanada Ambiental 

2º Internamento ou doença grave do bebê Social/Saúde 

3º Idade Gestacional Social/Saúde 

4º Apgar 1º minuto Social/Saúde 

4º Número de anos que a mãe estudou Social/Saúde 

FONTE: os autores (2018). 

 

QUADRO 5: FATORES RELACIONADOS AO ATRASO NA FAIXA ETÁRIA DE 4 A 

10 MESES 

Ordem  Fator Dimensão do 
Desenvolvimento 

1º Água encanada Ambiental 

2º Internamento ou doença grave do bebê Social/Saúde 

3º Número de gestações da mãe Social/Saúde 

3º Apgar 5º minuto Social/Saúde 

4º Comprimento ao nascimento Social/Saúde 

4º Apgar 1º minuto Social/Saúde 

4º Número de anos que a mãe estudou Social/Saúde 
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5º Peso ao nascimento Social/Saúde 

6º Número de abortos da mãe Social/Saúde 
7º Peso atual Social/Saúde 
7º Tipo de parto Social/Saúde 
7º UTI após nascimento Social/Saúde 
8º Doença da mãe Social/Saúde 
8º Esgoto Ambiental 

8º 
Número de pessoas que residem no 

domicílio 
Econômica 

9º Perímetro cefálico atual Social/Saúde 
10º Perímetro cefálico ao nascimento Social/Saúde 
11º Idade gestacional Social/Saúde 
12º Peso atual Social/Saúde 
12º Renda familiar Econômica 
12º Sexo do bebê Social/Saúde 
13º Idade da mãe no parto Social/Saúde 

FONTE: os autores (2018). 

QUADRO 6: FATORES RELACIONADOS AO ATRASO NA FAIXA ETÁRIA DE 10 A 

11 MESES 

Ordem Fator Dimensão do 
Desenvolvimento 

1º Água encanada Ambiental 

2º Internamento ou doença grave do bebê Social/Saúde 

3º Número de gestações da mãe Social/Saúde 

3º Apgar 5º minuto Social/Saúde 

4º Comprimento ao nascimento Social/Saúde 

4º Apgar 1º minuto Social/Saúde 

4º Número de anos que a mãe estudou Social/Saúde 

5º Comprimento atual Social/Saúde 

6º 
Número de pessoas que residem no 

domicílio 
Econômica 

FONTE: os autores (2018). 

QUADRO 7: FATORES RELACIONADOS AO ATRASO NA FAIXA ETÁRIA DE 11 A 

12 MESES 

Ordem  Fator Dimensão do 
Desenvolvimento 

1º Água encanada Ambiental 

2º Internamento ou doença grave do bebê Social/Saúde 

3º Número de gestações da mãe Social/Saúde 

3º Apgar 5º minuto Social/Saúde 

4º Comprimento atual Social/Saúde 

5º Número de anos que a mãe estudou Social/Saúde 

6º Idade da mãe no parto Social/Saúde 

FONTE: os autores (2018). 
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QUADRO 8: FATORES PREDOMINANTES NOS TRÊS PRIMEIROS NÍVEIS DE 

DEPENDÊNCIA 

Ordem  Fator Número de 
Ocorrência  

Dimensão do 
Desenvolvimento 

1º Água encanada 4 Ambiental 
Internamento ou doença grave 

do bebê 
 

1 Social 

 
2º 

 
Internamento ou doença grave 

do bebê 
Apgar 5º minuto 

Número de gestações da mãe 

   
3 

Social 

 
1 

 
Social 

1 Social 

3º 

Número de gestações da mãe 
Apgar 5º minuto 

Idade Gestacional 
Apgar 1º minuto 

Comprimento ao nascimento 

3 Social 

2 Social 

1 Social 

1 Social 

1 Social 

FONTE: os autores (2018). 

4. Considerações Finais  

Neste estudo, utilizou-se as variáveis água encanada e esgotamento sanitário 

para verificar a relação entre os fatores ambientais e o DM. O acesso à água 

encanada compôs o topo do ranking dos fatores que condicionam o 

desenvolvimento das crianças de Pontal do Paraná. O esgotamento sanitário 

condicionou o desenvolvimento de crianças de 1 a 2 meses e de 4 a 10 meses de 

idade. Este fato é admissível, tendo em vista que as condições socioambientais 

constituem determinantes tão importantes quanto os próprios determinantes 

biológicos no desenvolvimento de crianças (PERSSON, 2017). 

Estima-se que 26% das mortes na infância e 25% da carga total de doenças 

em crianças ocorrem por exposições ambientais. Estes números incidem 

especialmente em crianças com menos de cinco anos de idade, e é composta em 

grande parte por doenças infecciosas e parasitárias, e condições neonatais e 

nutricionais. (WHO, 2017b). O acesso a água tratada e saneamento de qualidade 

está intimamente relacionado à melhora das condições de saúde de crianças em 

todo o mundo (WHO, 2017a). 
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As crianças, principalmente as que constituem o grupo da PI, são mais 

vulneráveis aos efeitos da água contaminada.  As doenças intestinais, como a 

diarreia, prejudicam o bom funcionamento do intestino e impedem a absorção de 

nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento de uma criança. 

Durante a infância se bebe mais água por unidade de peso corporal do que em 

qualquer outra faixa etária e, pelo metabolismo ser imaturo, existe maior 

probabilidade de prejuízos à saúde por parte de alguns produtos químicos à base de 

água. Ainda, as crianças não são capazes de reconhecer e atuar sobre os riscos 

relacionados à qualidade e à segurança da água (WHO, 2014), e certos modos de 

comportamento, como colocar mãos e objetos na boca e brincar ao ar livre, podem 

aumentar a exposição das crianças a contaminantes ambientais (WHO e United 

Nations Environment Programme - UNEP, 2010).  

As mortes causadas por doenças diarreicas em crianças caíram de 1,2 milhão 

em 2000 para 526 000 em 2015 (WHO, 2017b). Uma grande proporção das doenças 

diarreicas ocorre através de agentes patogênicos fecais-orais, evitáveis através de 

água potável, saneamento e higiene adequados (FREEMAN et al., 2014; WOLF et 

al., 2014). A OMS recentemente estimou que 361 000 mortes por diarreia em 

crianças menores de cinco anos, representando mais de 5% de todas as mortes 

nessa faixa etária em países de baixa e média renda, poderiam ter sido evitadas 

através da redução da exposição a água potável inadequada, saneamento e higiene 

(PRUSS-USTUN et al., 2014). 

O Brasil esteve em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional, declarada pelo Ministério da Saúde (MS) (Portaria GM/MS nº 1.813, de 

11/11/2015), em razão dos casos de dengue, chikungunya e vírus zika. Ainda, em 

meados de 2015, o MS reconheceu a relação entre o vírus zika e a ocorrência de 

casos de crianças com microcefalia (BRASIL, 2016c; BRASIL et al., 2016a; BRASIL 

et al, 2016b). Até 20 de fevereiro de 2016 registrou-se 5.640 casos suspeitos de 

microcefalia e 583 confirmados no Brasil (BRASIL, 2016c). Pontal do Paraná 

localiza-se a cerca de 30km de Paranaguá, onde declarou-se situação de 

emergência pela elevada ocorrência de casos de dengue. O vírus zika além de 

causar microcefalia, acarreta outras malformações do sistema nervoso central em 

lactentes quando uma mãe gravida é infectada (WHO, 2016a). O ambiente, no 
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entanto, fornece a chave para a gestão e controle de doenças transmitidas por 

vetores (WHO, 2017a). 

Outro condicionante de atrasos no desenvolvimento de crianças em todo 

mundo é o saneamento básico. Ele apresentou relação com atrasos na população 

de Pontal do Paraná em menor ordem de importância se comparado com outros 

condicionantes. Mas, tendo em vista que as infecções causadas por um saneamento 

deficiente impedem que as crianças absorvam nutrientes, o que significa que eles 

usam energia para combater a infecção em vez do crescimento, existe risco de 

desnutrição, atrasos permanentes e déficits intelectuais, como discute-se este tópico 

a seguir (DANGOUR et al., 2013; WHO, 2015). 

Infecções intestinais de nemátodos afetam centenas de milhões de crianças 

ao redor do mundo (WHO, 2016b) e comprometem o crescimento físico e o 

desenvolvimento cognitivo das crianças, devido às deficiências de micronutrientes. 

O contágio da doença ocorre quando as fezes contaminadas com ovos contaminam 

o meio ambiente em áreas com saneamento pobre (WHO, 2017b). 

Semelhantemente, a esquistossomose leva a efeitos de longo prazo e irreversíveis 

para a saúde. A transmissão ocorre através de contato humano direto com água 

contaminada por excrementos de humanos infecciosos. Em crianças, muitas vezes 

infectadas por falta de higiene e contato com água infestada, a doença causa 

anemia e capacidade reduzida de aprender (WHO, 2016c). Os principais riscos 

ambientais modificáveis são saneamento e higiene inadequados (GRIMES et al., 

2014).  

Uma compilação de diversos estudos explicita que grande parte do peso 

ambiental de doença em crianças é evitável, e indica as intervenções possíveis e o 

custo-benefício de tais ações para países de todo o mundo (WHO, 2017a). As 

intervenções que melhoraram o abastecimento de água, a qualidade da água e o 

acesso ao saneamento mostraram-se possíveis e rentáveis. Um investimento de US 

$ 1 levou a um retorno entre US $ 5 e US $ 6 (HALLER, HUTTON e BARTRAM, 

2007; United Nations Water - UN WATER e WHO, 2014; WHO, 2012). Além disso, o 

simples ato de lavar as mãos com água e sabão reduz a propagação de infecções 

virais, doenças bacterianas e contaminação química (FREEMAN et al., 2014, HONG 

et al., 2011; LUBY et al., 2011; STRUNZ et al., 2014; WANG et al., 2009; WHO, 
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2017b). A promoção da higiene em seis países de baixa renda ocorreu a custos 

variando de US $ 1,05 a US $ 1,74 por pessoa por ano e foi efetiva na redução da 

defecação aberta e na melhoria da higiene pessoal (SIJBESMA e CHRISTOFFERS, 

2009). 

Ainda, destaca-se o foco na prevenção realizada através da Atenção Primária 

à Saúde (APS), pois a redução dos riscos ambientais não só melhora a saúde das 

crianças, mas também leva à poupança de cuidados de saúde. Ações intersetoriais, 

como entre os setores de saúde, energia, transportes, indústria/comércio, habitação 

e água, são necessários para reduzir adequadamente os riscos ambientais. Estas 

intervenções têm o potencial de contribuir para o alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) ao beneficiar a saúde, o clima, o meio 

ambiente e o desenvolvimento global (WHO, 2017b). A era dos ODS constitui uma 

oportunidade global para depositar o foco renovado na saúde ambiental das 

crianças, ao fornecer metas sólidas para reduzir a carga de doenças dos riscos 

ambientais para crianças em todo o mundo. 
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RESUMO  
Este trabalho corresponde a um recorte de um estudo que se propôs a investigar de que 
forma as condições de saúde e desenvolvimento no primeiro ano vida relacionam-se às 
noções de Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS). Considera-se para tal análise os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que predizem a garantia de que todos os seres 
humanos possam realizar todo seu potencial com dignidade e igualdade. Portanto, sua 
abordagem relaciona-se aos conceitos de Desenvolvimento Motor (DM) e Atraso Motor, a 
fim de suprir uma lacuna existente acerca desta fase tão vulnerável e crítica ao 
Desenvolvimento Humano. O objetivo geral é propor e descrever um indicador para a 
presença de atraso motor no primeiro ano de vida, bem como a qualificação do mesmo. 
Trata-se de um estudo analítico, observacional, transversal e retrospectivo, em que a 
metodologia contemplou as seguintes etapas: a) Descrição dos participantes e 
procedimentos para coleta de dados; b) Definição e classificação do Atraso Motor, e, c) 
Qualificação do indicador de atraso motor. Investigaram-se crianças de ambos os sexos, 
residentes em Pontal do Paraná, na faixa etária entre 1 e 12 meses de vida, que se 
adequaram aos critérios de inclusão e exclusão do estudo. Os resultados apresentam-se em 
valores contínuos e por meio da distribuição de frequência segundo a idade (1 a 12 meses), 
e por nível de atraso (leve, moderado ou grave). O indicador de atraso motor demonstrou 
prevalência de 27% de atraso para cada cem nascidos vivos no Município de Pontal do 
Paraná. Este resultado assimila-se aos valores encontrados em estudos da região sul e 
sudeste do país, porém, divergem-se da região nordeste, em que a incidência de atraso é 
menor. Houve maior incidência de atraso no quarto mês (57%), no sexto mês (44%), no 
nono mês (41%) e no décimo segundo mês (77%), resultados que corroboram com a 
literatura recente. Conclui-se que a realização deste estudo resulta da necessidade de se 
aproximar um tema pouco explorado ao escopo de estudos do DTS: saúde e 
desenvolvimento infantil. Considera-se o uso de indicadores como ferramenta importante na 
busca pelo DTS, uma vez que a análise destes permite uma visão mais ampla sobre os 
fatos ou condições que podem acometer as pessoas e colocá-las em situação adversas. O 
monitoramento do desenvolvimento motor durante a primeiro ano de vida viabiliza a 
detecção precoce de atrasos e possibilita a realização de técnicas de estimulação precoce, 
as quais permitem reverter esta condição ou mesmo minimizar desvios neste processo. 
 
ABSTRACT 
This paper corresponds to a study that proposed to investigate how health and development 
conditions in the first year of life are related to the notions of Sustainable Territorial 
Development (STD). It is considered for such analysis the Sustainable Development 
Objectives, which predict the guarantee that all human beings can realize their full potential 
with dignity and equality. Therefore, its approach is related to the concepts of Motor 
Development (DM) and Motor Delay, in order to fill an existing gap about this phase so 
vulnerable and critical to Human Development. The general objective is to propose and 
describe an indicator for the presence of motor retardation in the first year of life, as well as 
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the qualification of the same. It is an analytical, observational, transversal and retrospective 
study, in which the methodology included the following steps: a) Description of the 
participants and procedures for data collection; b) Definition and classification of the Motor 
Delay, and, c) Qualification of the motor retardation indicator. Children of both sexes, 
resident in Pontal do Paraná, aged between 1 and 12 months of age, were studied, which 
were adjusted to the inclusion and exclusion criteria of the study. The results are presented 
in continuous values and by frequency distribution according to age (1 to 12 months), and by 
level of delay (mild, moderate or severe). The motor retardation indicator showed a 
prevalence of 27% of delay for every 100 live births in the Municipality of Pontal do Paraná. 
This result is similar to the values found in studies in the southern and southeastern regions 
of the country, but they differ from the northeast region, where the incidence of delay is 
lower. There was a higher incidence of delay in the fourth month (57%), in the sixth month 
(44%), in the ninth month (41%) and in the twelfth month (77%), results corroborating recent 
literature. It is concluded that the realization of this study results from the need to approach 
an unexplored topic to the scope of DTS studies: health and child development. It is 
considered the use of indicators as an important tool in the search for DTS, since the 
analysis of these allows a broader view on the facts or conditions that can affect people and 
put them in adverse situations. The monitoring of motor development during the first year of 
life enables the early detection of delays and allows the realization of early stimulation 
techniques, which allow to revert this condition or even minimize deviations in this process. 
 

1. Introdução  

 O campo do Desenvolvimento Humano (DH) atém-se ao estudo das 

mudanças e transformações que ocorrem ao longo do ciclo vital, de forma contínua 

e sequencial. Estas mudanças são mais evidentes na infância, porém ocorrem 

durante toda a vida e sua construção envolve desde os componentes intra-orgânicos 

(biológicos) até as relações sociais e de ação humana (PAPALIA, OLDS E 

FELDMAN, 2013). Um dos aspectos do DH corresponde ao desenvolvimento físico, 

que se vincula e influencia mutuamente os demais aspectos. Como componente 

essencial ao desenvolvimento físico, o conceito de Desenvolvimento Motor (DM), 

também abordado neste estudo, diz respeito à capacidade que os seres humanos 

possuem de interagir com o ambiente por meio do movimento, sendo este um 

processo contínuo e sequencial que se relaciona à idade, cuja as mudanças 

ocorrem de forma mais intensa na infância (HAYWOOD e GETCHELL, 2016). 

 A infância é um período crucial para o desenvolvimento saudável do ponto 

de vista físico, emocional ou mental, pois nele aprendem-se muitas habilidades 

sociais e humanas necessárias. Nela ocorre um intenso desenvolvimento do sistema 

nervoso, especialmente dos componentes que influenciam o DM (SACHS, 2015). 

Atribui-se à infância subdivisões em períodos, no qual a Primeira Infância (PI) 
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corresponde aos anos iniciais da vida. Dentro deste segmento etário, destaca-se o 

primeiro ano de vida, pois as mudanças que ocorrem nesta faixa etária são as mais 

importantes modificações, onde processam-se os maiores saltos evolutivos 

(DIAMENT,CYPEL e REED, 2010; CASTILHO-WEINERT,LOPES e WEINERT, 

2015).  

 As condições biológicas, ambientais, gestacionais/ obstétricas, 

socioeconômicas/ demográficas e psicossociais podem repercutir de modo negativo 

sobre o desenvolvimento de uma pessoa, e caracterizam os fatores de risco para 

atraso no DM, especialmente no primeiro ano de vida (CRESTANI et al., 2013; 

WILLRICH, AZEVEDO e FERNANDES, 2009). O atraso motor corresponde a não 

aquisição progressiva de capacidades motoras e psicocognitivas de modo ordenado 

e sequencial (ZEPPONE, VOLPON e DEL CIAMPO, 2012). A identificação precoce 

de atrasos no DM é vital para intervenção precoce e orientação aos pais e/ou 

responsáveis pela criança, evitando, assim, que prejuízos se estendam até a fase 

adulta e assumam caráter definitivo (SPITTLE et al. 2016; WILLRICH, AZEVEDO e 

FERNANDES, 2009). 

 A medida em que se compreende o processo de DH (e seus componentes 

mais específicos, tais como o DM e o Atraso Motor no contexto da primeira infância -

PI), torna-se possível aproximar este conceito à perspectiva do DTS. Os objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) predizem a garantia de que ―todos os seres 

humanos possam realizar todo seu potencial com dignidade e igualdade‖ (UNITED 

NATIONS, 2017). Existe um conjunto de metas para orientar as intervenções para a 

saúde ambiental das crianças. Sendo assim, proteger e apoiar o desenvolvimento da 

PI é essencial para que todos tenham oportunidade de atingir seu potencial humano 

(RICHTER et al., 2017). 

 A noção de Desenvolvimento Sustentável (DS) considera a solidariedade 

entre as gerações e que atenta para as três dimensões interdependentes da 

sustentabilidade: a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão 

econômica.  Já o aspecto territorial diz respeito ao espaço concreto da vida social no 

qual políticas e estratégias se convergem ou divergem (GADELHA et al., 2011). 

Neste cenário, utilizam-se indicadores para respaldar estratégias, informar situações 
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sobre fenômenos sociais, planejar ações e atuar sobre a implementação de políticas 

públicas (PPs) pertinentes (SEN, 2010; GADELHA et al., 2011). 

Os indicadores são ferramentas ou medidas obtidas por meio de relações, 

como forma de aproximação da realidade de um dado fenômeno, fato, evento ou 

condição. (SESI, 2010). No tocante ao tema da saúde infantil, ressalta-se que ―os 

indicadores de saúde infantil são altamente dependentes da oferta suficiente e 

apropriada de cuidados e extremamente influenciados pelas condições do meio em 

que a criança vive‖ (CESAR, et al., 2006) 

Destarte, reitera-se o objetivo de se focar a atenção sobre as diferentes 

dimensões que compõem ou influenciam os indicadores em saúde da criança, 

dentre eles os fatores ambientais e socioeconômicos, e se estes condicionam o DM 

de crianças entre 1 e 12 meses de idade no município de Pontal do Paraná, Paraná. 

 

2. Metodologia  

 

O presente estudo classifica-se como analítico, observacional, transversal e 

retrospectivo (ASLAM et al., 2012). A seguir, apresenta-se a descrição dos 

participantes e dos procedimentos para coleta de dados. 

O município de Pontal do Paraná conta com o Programa de Puericultura na 

Unidade de Saúde da Mulher e da Criança. Neste programa, investigaram-se 

crianças de ambos os sexos, residentes neste município, na faixa etária entre 1 e 12 

meses de vida. As informações sobre o DM coletadas entre 2016 e 2017 

embasaram a proposta do indicador para atraso motor.  

A coleta de dados destas crianças possui aprovação ética pelo Comitê de 

Ética do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná - UFPR 

(CAAE n.º 21001613.9.0000.0102). Os critérios de inclusão foram estar na faixa 

etária avaliada e ter o consentimento dos pais ou responsáveis expresso por meio 

de sua assinatura ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Como 

critérios de exclusão definiu-se a presença de patologias ortopédicas ou 

neurológicas que cursassem com alteração no desenvolvimento motor típico (DMT), 

e, a utilização de sondas gástricas ou enterais que dificultassem o manuseio durante 

a avaliação motora. 
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Na avaliação motora utilizou-se como instrumento uma escala de avaliação 

motora que analisa o DM (CASTILHO-WEINERT, LOPES e WEINERT, 2015). Este 

protocolo fornece informações detalhadas sobre o desenvolvimento de bebês de 1 a 

12 meses de idade, onde se avaliam cinco grupos de características relativos ao 

DM: reflexos, reações, planos de movimento, padrões de movimento e habilidades 

motoras voluntárias.  

 A observação deste instrumento de avaliação permite constatar a ocorrência 

de 11 tipos de reflexos, 9 tipos de reações, 15 habilidades motoras voluntárias, 11 

padrões de movimento e 3 planos de movimento. Também pode-se analisar a 

dinâmica evolutiva do DMT e verificar uma tendência a padronização em que ao 

longo dos meses há o desaparecimento dos reflexos com surgimento das reações e 

preparação para as habilidades motoras voluntárias (CASTILHO-WEINERT, LOPES 

e WEINERT, 2015). A partir deste protocolo, elaborou-se fichas de avaliação com os 

itens pertinentes a cada mês, no intervalo entre 1 e 12 meses. Após a coleta e 

verificou-se se a presença ou ausência de atraso no DM.  

 A definição do atraso motor seguiu os critérios mínimos de habilidade 

motoras a serem atingidas de acordo com a faixa etária do bebê (Tabela 1), 

estabelecidos pela Academia Americana de Pediatria (NORITZ, MURPHY and 

NEUROMOTORSCREENING EXPERT PANEL, 2013). Utilizou-se esta referência 

porque não há critérios e parâmetros objetivos e quantitativos disponíveis na 

literatura para a população infantil brasileira nesta faixa etária. 

Tabela 1 – Caracterização do atraso motor 

(Continua) 

IC1 
(meses) 

Classificação 
IM2 

(meses) 
Não realiza Realiza 

2 e 3 

Sem atraso 2 --- 
Controle de cabeça 

parcial 

Atraso Leve --- 
 

Controle de cabeça 
parcial 

--- 

4 e 5 

Sem atraso 4 --- 
Rolar em bloco 

Puppy 

 
Atraso Leve 

 
2– 4 

 
Rolar em bloco 

Puppy 

Controle de cabeça 
parcial 
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(Conclusão) 

IC1 
(meses) 

Classificação 
IM2 

(meses) 
Não realiza 

Realiza 

6,7 e 8 

Sem atraso 6 --- 

Rolar dissociado 

Sentar não funcional 

Atraso Leve 
 

4-5 

 
Rolar dissociado 

Sentar não funcional 

 

Rolar em bloco 

Puppy 

Atraso 
Moderado 

2-3 

 
Rolar dissociado 

Sentar não funcional 
Rolar em bloco 

Puppy 

Controle de cabeça 

parcial 

9,10 e 11 
 

Sem atraso 9 --- 

Long sitting 

Semi ajoelhado 

Engatinhar 

Atraso Leve 
 

6-8 

 
Long sitting 

Semi ajoelhado 
Engatinhar 

 

Rolar dissociado 

Sentar não funcional 

Atraso 
Moderado 

3-5 

 
Long sitting 

Semi ajoelhado 
Engatinhar 

Rolar dissociado 
Sentar não funcional 

Rolar em bloco 

Puppy 

Atraso Grave 0-2 

 
Long sitting 

Semi ajoelhado 
Engatinhar 

Rolar dissociado 
Sentar não funcional 

Rolar em bloco 
Puppy 

Controle de cabeça 

parcial 

12 

Sem atraso 12 --- 

Em pé voluntário 

Marcha independente 

 
Atraso Leve 

 
8-11 

 
Em pé voluntário 

Marcha independente 
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Long sitting 

Semi ajoelhado 

Engatinhar 

Atraso 
Moderado 

4-7 
Long sitting 

Semi ajoelhado 
Engatinhar 

 

Rolar dissociado 

Sentar não funcional 

Rolar em bloco 

Puppy 

Atraso Grave 0-3 

 
Long sitting 

Semi ajoelhado 
Engatinhar 

Rolar dissociado 
Sentar não funcional 

Rolar em bloco 

Puppy 

Controle de cabeça 

FONTE: Adaptado de NORITZ, G.H.; MURPHY, M.A.; NEUROMOTOR SCREENING EXPERT 

PANEL, (2013) 

LEGENDA: 
1
IC: Idade Cronológica / 

2
IM: Idade Motora 

 Para a caracterização dos casos de desvio do DMT, classificou-se a 

extensão do atraso como leve, quando a idade motora era até 33% abaixo da idade 

cronológica; moderada, quando a idade motora se situava entre 34-66% abaixo da 

idade cronológica; e grave, quando a idade motora era 66% abaixo da idade 

cronológica (MAJNEMER e SHEVELL, 1995; MCDONALD et al., 2006). Cabe 

ressaltar que, segundo critérios de exclusão do estudo, todas as crianças avaliadas 

não apresentaram histórico de doença neurológica prévia. 

 Com base nestas informações, definiu-se que o tipo de indicador aqui 

proposto se traduz em um cálculo de prevalência de atraso motor em cada mês (no 

intervalo de 1 a 12 meses de idade) para cada 100 nascidos vivos. Isto porque o 

coeficiente de prevalência constitui um tipo de medida matemática em que todas as 

unidades do numerador estão contidas em um denominador mais amplo (isto é, o 

numerador é um subconjunto do denominador), cujo o evento representado por ele é 

detectado em determinado momento e com base em uma única aferição. O 

resultado desta divisão representa uma quantia adimensional que corresponde a 

fração de indivíduos com o atributo do numerador. Este resultado pode expressar-se 
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por diversas maneiras, entre as quais destacam-se o percentual, por cem, por mil, 

entre outras (MERCHÁN-HAMAN, TAULL e COSTA, 2000). 

 A qualificação do indicador consiste na elaboração de uma ficha técnica 

através de metadados, ou seja, aquelas informações que descrevem os dados 

contidos no indicador. A ficha contém informações como definição, interpretação, 

restrições de uso, fórmula de cálculo, unidades de medida, fontes, periodicidade, 

subgrupos e demais informações relevantes (SESI, 2010; BRASIL, 2011).  

 O processo de elaboração da ficha técnica produz conhecimento acerca da 

construção e do uso do indicador em questão (SESI, 2010). Diante disto, ressalta-se 

que a tanto a proposta do indicador de atraso motor quanto a ficha de qualificação 

deste indicador não são resultados definitivos, e sim a etapa inicial de construção 

dos mesmos. Sua validação é dependente das variáveis que o influenciam e 

daquelas que o próprio indicador influenciará, bem como de suas propriedades 

(confiabilidade, cobertura, especificidade, historicidade, entre outras), que serão 

observadas com base nos objetivos do indicador, na metodologia empregada em 

sua construção e no monitoramento ao longo tempo, em um processo cíclico 

(BRASIL, 2011; JANUZZI, 2002; KAYANO e CALDAS, 2002). 

  

3. Resultados e Discussão 

Os resultados para o indicador de Atraso Motor são apresentados na Tabela 2 e 

nas Figuras 1 e 2. 

Tabela 2 – Indicador de atraso motor global  

Dimensão Método de cálculo Fonte Valor 

Social 
(Saúde) 

(nº crianças com atraso/ nº total de crianças avaliadas) 
x 100 

BD 
Online 

27% 

FONTE: Os Autores (2018) 
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Figura 1 – Atraso motor por faixa etária 

 

FONTE: Os Autores (2018) 
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Figura 2 – Atraso motor por nível de atraso 

 

FONTE: Os Autores (2018) 

 

 

A Tabela 3 apresenta a proposta de uma ficha de qualificação para o Indicador de 

Atraso Motor. 

Tabela 3 – Ficha técnica do Indicador de Atraso Motor para Pontal do Paraná-PR 

(Continua) 

Dimensão Social (Saúde) 

Definição 
Distribuição percentual da população com atraso motor global menor de um 
ano de idade, por faixa etária entre 1 e 12 meses, em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado. 

Interpretação 

 Quantifica o número de crianças com atraso motor a partir da avaliação 
motora e determinação de atraso motor baseados em critérios 
específicos.  

 É influenciado por fatores biológicos, ambientais, socioeconômicos, pela 
infraestrutura de prestação de serviços e por políticas públicas 
assistenciais e preventivas. 
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Usos 

 Permite a análise de variações geográficas e temporais na cobertura do 
atendimento pré-natal, no parto e na atenção à saúde da criança até um 
1 ano de idade. 

 Contribui na análise das condições de acesso e qualidade da 
assistência pré e pós-natal, em associação com outros indicadores. 

 Permite subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de 
políticas públicas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal, o 
parto e a atenção à saúde da criança. 
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(Conclusão) 

Limitações 

 O indicador não contempla todas as crianças na faixa etária 
entre 1 e 12 meses de idade do município. Isto ocorre porque o 
cálculo do percentual utiliza dados obtidos em um único local de 
coleta do SUS e nem todos os pais/responsáveis utilizam o 
serviço público para avaliação do crescimento e 
desenvolvimento das crianças.  

 Há a necessidade de se utilizar uma escala de avaliação motora 
específica bem como critérios específicos para o 
estabelecimento de atrasos e, consequentemente, de 
profissionais habilitados e capacitados para seu uso. 

Metodologia de 
cálculo 

simplificada 

                 ______Nº crianças com atraso_____         x 100 
Nº total de crianças avaliadas 

Unidade de medida Número crianças com atraso motor a cada cem crianças avaliadas 

Desagregação 
geográfica 

Município 

Periodicidade Anual 

Fonte 
Dados: Base de Dados Online sobre Saúde e Desenvolvimento 
Infantil de Pontal do Paraná-PR 

Categorias 
disponíveis  

 Por faixa etária: 1 a 12 meses 

 Por nível de atraso: Atraso Leve; Atraso Moderado; Atraso Grave 

Parâmetros e 
recomendações 

Avaliação motora: CASTILHO-WEINERT, L.V.; LOPES, H.S.; 
WEINERT, W.R. Desenvolvimento motor típico no primeiro ano de 
vida: caracterização e detalhamento. Fisioterapia Ser, v. 9, n. 1, p. 1- 
5, 2015. 
 
Critérios para a definição e caracterização de atraso motor: 
NORITZ, G.H.; MURPHY, M.A.; NEUROMOTOR SCREENING 
EXPERT PANEL. Motor Delays: early identification and evaluation. 
Pediatrics, v.131, n.6, p.e2017-e2027, 2013. 

FONTE: Os Autores (2018) 

 

Quanto ao Indicador Atraso Motor proposto neste estudo, verificou-se uma 

prevalência de 27% de atraso no DM da população do estudo. Os critérios 

estabelecidos pela Academia Americana de Pediatria permitem a graduação do 

atraso motor em leve, moderado e grave (NORITZ, MURPHY and 

NEUROMOTORSCREENING EXPERT PANEL, 2013), o que gera uma categoria de 

análise para o indicador atraso motor. Nesta categoria, o atraso leve esteve presente 

em 26% e o atraso moderado em 10% dos bebês avaliados. Não se identificou 
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atraso grave, tendo em vista que a importância deste nível de atraso aproxima-se à 

condições patológicas e que, portanto, enquadram-se nos critérios de exclusão do 

estudo.  

Visto que é escassa a literatura disponível a respeito desta variável em forma 

de indicador, realizou-se comparação do valor obtido com estudos nacionais quanto 

à proporção e incidência de atraso motor. Assim, o valor do atraso motor obtido para 

a população de menores de um ano de idade em Pontal do Paraná é superior aos 

valores encontrados nas regiões norte e nordeste do país (13%) (ANDRADE E 

NEGREIROS, 2013). No estudo com a utilização da Alberta Infant Motor Scale 

(AIMS), Venturella e colaboradores (2013) verificaram que 73% dos bebês de 0 a 18 

meses apresentaram o DM normal. A suspeita de atraso esteve presente em 25,6% 

dos casos e a condição de atraso em apenas 1%. Pereira, Saccani e Valentini 

(2016) obtiveram resultados semelhantes com bebês de 2 a 16 meses, avaliados 

pela AIMS e pela Bayley Scale of Infant Development, em três momentos distintos. 

De acordo com a AIMS, verificou-se o atraso de 2 a 6,1%, a suspeita de atraso de 

22,4 a 24,5%; e o DM normal de 71,4 a 75,5%. A escala Bayley não apontou 

nenhuma criança com atraso significante. Contudo, observou-se o atraso leve em 6 

a 12% dos bebês. Tais percentuais, superiores a 20%, se assemelham às condições 

de atrasos que foram classificados como leves, no presente estudo.  

Os resultados demonstram que até o terceiro mês houve menor incidência de 

atraso entre os bebês. Contudo, este quadro modifica-se no quarto e no sexto 

meses, quando os bebês diminuem substancialmente a atividade reflexa primitiva e 

intensificam a motricidade voluntária ampla, associando outros planos e padrões de 

movimentos ao seu repertório motor (FORMIGA et al., 2015). Em seguida, observa-

se novo aumento dos casos de atraso no nono mês e no décimo segundo mês, 

quando analisadas as habilidades engatinhar e marcha, respectivamente. 

Resultados semelhantes a estes foram encontrados no estudo de Restiffe e 

Gherpelli (2012) e Pereira, Sacanni e Valentini (2016), em que houve menor 

incidência de risco para atraso e/ou atraso nos primeiros 6 meses, e maior risco e/ou 

atraso nos últimos quatro meses do primeiro ano de vida. Por outro lado, em um 

estudo de 2010, estes mesmos autores observaram maior incidência de atraso no 

primeiro trimestre.  Diante disto, sugere-se que a variabilidade destes resultados se 
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relaciona a questões de individualidade ou a períodos de estabilidade nas 

aquisições motoras. Ainda assim, considera-se a faixa etária entre os 9 e 12 meses 

são de especial importância para o DM amplo, e que existem períodos de 

aceleração, desaceleração ou repouso da atividade (SACANNI e VALENTINI, 2010; 

RESTIFFE E GHERPELLI, 2012). Novamente, os valores obtidos nestes estudos 

reforçam a sentença de que o risco de atraso corresponde ao que se considera 

atraso leve, na presente pesquisa. 

 

4. Considerações Finais  

Os objetivos para o alcance da saúde e do desenvolvimento infantil plenos 

fundamentam-se na perspectiva de que a criança cresça e se desenvolva de forma a 

utilizar todo o seu potencial. Isto pressupõem o monitoramento de todas as crianças, 

sejam elas portadoras ou não de fatores de risco para alterações. O período da PI é 

essencial para o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social da criança, 

especialmente o primeiro ano de vida. Todavia, observa-se que poucos estudos se 

propõem a investigar a faixa etária deste estudo, uma vez que é comum a 

investigação do perfil de desenvolvimento na segunda e terceira infâncias e de 

crianças em idade escolar.  

A realização deste estudo resulta da necessidade de se aproximar um tema 

pouco explorado ao escopo de estudos do DTS: saúde e desenvolvimento infantil. 

Tal tema estrutura-se na perspectiva de que indivíduos saudáveis, esclarecidos e 

socialmente capazes são agentes promotores do desenvolvimento socioeconômico, 

cultural e ambiental. Faz-se necessário que os indivíduos exerçam todos os seus 

direitos fundamentais, o que viabilizará outra forma de vida em sociedade na qual 

seja possível gerar e adotar meios de subsistência, direitos e oportunidades, ou seja, 

para o alcance dos objetivos de um novo modelo de desenvolvimento com vistas à 

sustentabilidade. 

Conclui-se que este trabalho alcançou seu principal objetivo: apresentar uma 

proposta de indicador para o atraso motor. Tal proposta visa suprir uma lacuna 

existente acerca desta fase tão vulnerável e crítica ao DH, o primeiro ano de vida, 

visto que se trata de um período crucial para a identificação de atrasos e 
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estimulação precoce, a fim de garantir que tais atrasos sejam minimizados e/ou 

evitar que se tornem definitivos. 
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RESUMO 
Este artigo apresenta uma pesquisa qualitativa realizada no território de ocupação Bubas no 
município de Foz do Iguaçu, Paraná. O objetivo foi a observação de contradições entre o 
cuidado e a facilitação que a comunidade enquanto grupo exerce com suas crianças e 
adolescentes. No decurso da pesquisa foi constatado na comunidade contradições 
cotidianas. A comunidade tem um cuidado e proteção sobre crianças e adolescentes e por 
meio desta prática violências são evitadas, mas também exerce controle sobre seus 
membros tendo como parâmetro crenças coletivas e que este controle, por vezes, provoca 
violências contra crianças e adolescentes. Como resultado desta pesquisa se implantou dois 
grupos de trabalho, realizados mensamente: um grupo com mulheres dialogando sobre suas 
dificuldades no manejo com seus filhos, violências, vida comunitária, entre outras demandas 
que o grupo traz; e outro grupo com adolescentes para o debate sobre esta fase de vida, 
que se caracteriza por anseios, questionamentos e sonhos.  
 
ABSTRACT 
This article presents a qualitative research carried out in the Bubas occupation territory in the 
municipality of Iguassu Falls, Paraná. The objective was to observe contradictions between 
the care and facilitation that the community as a group exercises with their children and 
adolescents. In the course of the research, community daily contradictions were observed. 
The community has a care and protection about children and adolescents and through this 
practice violence is avoided, but also exercises control over its members having as 
parameters collective beliefs and that this control sometimes causes violence against 
children and adolescents. As a result of this research, two work groups were set up, held 
monthly: one group with women discussing their difficulties in managing their children, 
violence, community life, among other demands that the group brings; and another group 
with adolescents to discuss this phase of life, characterized by yearnings, questions and 
dreams. 

 

1. Introdução  

A partir da promulgação da Constituição Federal Brasileira (CF) em 1988 e do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no ano de 1990, crianças e 

adolescentes tornam-se sujeitos de direitos, sendo a lei garantidora da preservação 

de seu bem-estar e desenvolvimento integral, e torna ainda a família, a sociedade e 

o estado responsáveis pela proteção de todas as crianças e adolescentes em solo 

brasileiro, incluindo crianças e adolescentes migrantes e indígenas. Também, a 
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partir do ECA a retirada de crianças e adolescentes de seus pais para acolhimento 

institucional pelo motivo de pobreza não é mais tolerado (BRASIL, 2015a), 

rompendo com a política de institucionalização de crianças e adolescentes, e 

consequente mudança da orientação política que vinha sendo executada no Brasil 

desde a década de 1930. As reformas consolidadas no país no que se refere à 

crianças e adolescentes trazem como missão a garantia de direitos e de proteção 

social que, embora dever do Estado, é também um dever da família e da sociedade. 

A implantação do Sistema de Garantia de Direitos voltados à criança e ao 

adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas 

governamentais e da sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no 

funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação 

dos direitos da criança e do adolescente, idealizada como política transversal, com o 

enfrentamento às desigualdades que se materializam nas discriminações, 

explorações e violências sempre propiciando o interesse superior da criança e do 

adolescente (CONANDA, 2006). 

Ainda hoje, 28 anos após a criação do ECA, temos violências contra a criança 

e ao adolescente permeadas pela situação familiar de pobreza e exclusão, as quais 

são judicializadas, como medida de proteção de afastamento da família, sendo 

colocadas em serviços de acolhimento institucional.  Crianças e adolescentes 

continuam sendo os mais vulneráveis aos efeitos da pobreza e da exclusão social e 

os que representam algum tipo de ameaça à sociedade – o que é incompatível com 

as propostas de garantia de direitos em curso (RIZZINI; BETTEGA; SILVA, 1998).  

A situação de pobreza perpassa a questão da moradia, sendo as ocupações 

alternativas para essa falta. O artigo 5º da CF diz que: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade. XXIII a propriedade atenderá sua função social. 
(BRASIL, 2016, p. 14). 

A função social da propriedade tem o significado de bem-estar coletivo, no 

qual o interesse do todo tem prioridade sobre o bem individual, ora, o pensamento 

liberal que coloca prioritariamente o interesse pessoal e do capital em primazia 

aumenta naturalmente a desigualdade social e consequentemente a tensão e 
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conflitos inerentes à luta pela posse, inclusão e dignidade existencial. Leão (2005) 

mostra a contradição de entendimento no que se refere a questão da propriedade, 

pois existem aspectos que envolvem relações civis, o que constitui a propriedade em 

um direito subjetivo individual, e também aspectos envolvendo garantias de ordem 

econômica e social, o que constitui um direito da sociedade. Diante disso, a 

propriedade privada está garantida na CF desde que seu proprietário utilize seus 

bens de modo a realizar as expectativas mínimas da sociedade. 

Com a consolidação do estado democrático de direitos, o Brasil tem 

elaborado normativas e legislações em consonância com os tratados e convenções 

internacionais para garantir os direitos humanos e consolidá-los como política 

pública (BRASIL, 2013), efetivando minimamente a garantia de direitos humanos 

básicos à população. De acordo com o Programa de Assentamentos Humanos das 

Nações Unidas, pelo menos dois milhões de pessoas no mundo são despejadas a 

cada ano, enquanto milhões de pessoas estão ameaçadas de remoções forçadas 

(NAÇÕES UNIDAS, 2005). Neste contexto, há que se esclarecer a diferença entre o 

direito à moradia adequada e o direito à propriedade, sendo o primeiro mais amplo 

que o direito à propriedade, já que aborda direitos não relacionados à propriedade, 

visando a garantir que todos tenham um lugar seguro para viver em paz e dignidade, 

incluindo os não proprietários do imóvel (BRASIL, 2013).  

A partir da realidade social na qual o direito à propriedade e a moradia não 

contemplam todo o cidadão, as ocupações de terra rurais e urbanas em todo o país 

se tornam frequentes. Neste sentido, se estabelecem comunidades organizadas 

provocando o estado a debater e implantar políticas voltadas à coletividade, 

questões de espaços comunitários de moradia e qualidade de vida. As comunidades 

se estabelecem em limites espaciais considerados pequenos e nestes espaços 

interagem socialmente muito próximos, estabelecendo vínculos afetivos e de 

cooperação estreitos. Segundo Durkheim (1978), as comunidades têm o coletivo 

como disposição social. E de acordo com Tönnies (1995), as comunidades possuem 

coexistência agregadora e de integração afetiva e seguem um modelo semelhante 

de atitudes, pensamento, hábitos e costumes. Em comunidades que se 

desenvolvem nas cidades, em um limite espacial pequeno, acolhendo um 

significativo número de famílias com filhos, é comum que as crianças acessem 



 
 

1044 
 

livremente casas e comércios locais, tendo a comunidade toda como sua família 

afetiva, vivenciando cuidados coletivos, mas também estando em situação de 

vulnerabilidade e violências. 

O cenário nacional de vulnerabilidades e violências contra crianças e 

adolescentes nos mostra dados preocupantes. Segundo relatório da Faculdade 

Latino-Americana de Ciências Sociais (BRASIL, 2015b), no ano de 2013, foram 

assassinadas 10.520 crianças e adolescentes, uma média de 29 crianças e 

adolescentes por dia, onde meninos de 10 a 19 anos são as principais vítimas. O 

Brasil tem a sétima maior taxa de homicídios nessa faixa. Além disso, as taxas de 

suicídio vêm aumentando entre crianças e adolescentes. No ano de 2000, a taxa de 

suicídios entre crianças e adolescentes era de 0,9 a cada 100 mil habitantes, e no 

ano de 2015 esse número subiu para 1,4 a cada 100 mil habitantes.  

Em pesquisa realizada sobre violências contra crianças e adolescentes, 

segundo Viola et al. (2016), o Brasil foi considerado o país com os maiores índices 

de violências contra crianças e adolescentes no mundo – especialmente 

relacionados a abusos físico, sexual e psicológico, e negligências emocional e física. 

O estudo identificou uma relação direta entre o Produto Interno Bruto (PIB) de cada 

país e suas estimativas de violências, observando que a taxa deste cresce quanto 

menor o índice econômico. No caso do Brasil, os índices de violência são 

extremamente altos, ainda que o PIB do país não esteja entre os mais baixos do 

mundo.  

Segundo Bortoli (2015), em Foz do Iguaçu, entre os anos de 2013 e 2014 o 

número de violências contra crianças e adolescentes notificados no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foi de 578 casos. No período de 

2013 a 2014, 61,8% dos atendimentos envolveram a faixa etária de 0 a 12 anos, e 

38,2% dos atendimentos envolveram a faixa etária de 13 a 18 anos. A maioria dos 

atendimentos (60,9%) envolveram crianças e adolescentes do sexo feminino, da 

raça branca (62,9%), seguido da parda (23,7%). A maioria das ocorrências ocorreu 

na residência (62,0%), seguido da creche (15,2%), e no horário de 13h00 às 18h00 

(16,1%). Quanto à escolaridade, a maioria dos pais das crianças e adolescentes que 

foram atendidas no período, tinha até o ensino fundamental completo (43,0%). 
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O presente trabalho objetiva apresentar os resultados de pesquisa e 

intervenção realizados junto à comunidade de uma invasão de terra da comunidade 

Buba, localizado em local carente de Foz do Iguaçu-PR, visando a garantia de 

direitos de crianças e adolescentes e a diminuição de situações envolvendo 

violências. 

2. Metodologia 

Pesquisa qualitativa fundamentada na teoria de Alfred Schutz na qual a 

interação com o objeto de pesquisa permite a leitura da dimensão social tendo por 

referência as relações intersubjetivas inscritas nas experiências cotidianas dos 

sujeitos (SCHUTZ, 2008). A fenomenologia social permite a interação com o objeto 

de pesquisa, como coloca Castro (2012) a proposição colocada por Schutz é de que 

experiência e ação são atos correlatos que não resultam de uma mente produtora de 

sentidos, mas da conexão entre diversas mentes, em interação no processo social. 

A Fenomenologia social destaca os objetos culturais apreendendo seu 

significado, ajustando esquemas interpretativos (SCHÜTZ, 1972). Toda a construção 

teórica da fenomenologia social passa pela compreensão do mundo social. 

 A pesquisa foi realizada na Ocupação do Bubas, no município de Foz do 

Iguaçu, no estado do Paraná, Brasil. São 40 hectares que, em 2013, acolheram 

cerca de 1200 famílias, incluindo além de brasileiros, os paraguaios e argentinos, na 

região sul do município de Foz do Iguaçu, próximo à fronteira com a Argentina. O 

terreno pertence a Francisco Buba Júnior, e que em razão de muitas recorrentes 

pelo uso de agrotóxico na plantação de soja que mantinha no local, estava em 

desuso há vários anos. Um processo de reintegração de posse foi formalizado na 2ª 

Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Em 2017, o juiz Rogério Vidal Cunha 

emitiu uma sentença indeferindo a liminar favorável à reintegração de posse e a 

revogação da medida que determinaria a saída das quase cinco mil pessoas que 

vivem no local. A regularização fundiária depende agora de arranjos políticos entre o 

estado e o proprietário, que está disposto a negociar.  

Na presente pesquisa, foram realizadas entrevistas com moradores da 

ocupação e com atores da rede de atendimento da criança e do adolescente. Além 
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disso, foram realizadas observação e interações cotidianas com os moradores, nas 

festas, cerimônias religiosas, assim como, visitas domiciliares com o auxílio de 

lideranças comunitárias. Essa fase da pesquisa ocorreu no período de março de 

2017 até fevereiro de 2018. As entrevistas foram transcritas e analisadas à luz da 

Fenomenologia Social (SCHUTZ, 2008) e esses dados, juntamente com os registros 

das observações de campos, permitiram conhecer a realidade e demandas da 

comunidade, visando à implementação de intervenção social (trabalho de extensão). 

3. Resultados  

A pesquisa trouxe a percepção de que as crianças e adolescentes da 

ocupação se movimentam com mais liberdade desde muito cedo (2 ou 3 anos de 

idade), e que o cuidado e proteção não se restringia ao âmbito da família nuclear, e 

que, os cuidados de higiene, alimentação e o afeto são compartilhados na 

comunidade. Dessa forma, verificou-se que a esfera privada ficara comprometida, 

pois todos sabem de todos, e interferem nos conflitos e nos cotidianos familiares. 

Neste contexto, as crenças, cultura e valores se misturam trazendo novos conceitos 

e arranjos sociais, o que vem a corroborar com o conceito de solidariedade 

mecânica de Durkheim (1978), sendo esta uma força que a ―consciência coletiva‖ 

exerce sobre seus membros, e que dispõe de uma moralidade igualmente típica, 

caracterizada pelo apelo consensual e difuso, o que, por um lado, garante uma forte 

coesão social e, por outro, dá pouca chance ao desenvolvimento da personalidade 

individual. Neste mundo de contradições entre o indivíduo e o coletivo, crianças e 

adolescentes vivem entre a linha tênue de proteção exercida pelo grupo e violações 

de direitos fundamentais ao seu desenvolvimento integral. O grupo protege na 

medida em que exerce o controle sobre a família, porém quando esta não responde 

de acordo com o esperado pela comunidade, existe a punição com a intervenção do 

estado sobre aquela família que é excluída pela própria comunidade. Como 

esclarece Schutz (1972) o mundo da vida cotidiana é a realidade absoluta que se 

vivencia e neste contexto os indivíduos assumem o senso comum como atitude 

natural, sendo a intersubjetividade da experiência da vida cotidiana desvelada na 

existência do outro. Ainda o autor coloca que experiências ocorrem simultaneamente 
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no outro, em nós mesmos e neste sentido se constrói um mundo social dotado de 

significação. 

Em entrevista, um senhor de 40 anos aproximadamente, relatou que veio 

para a ocupação do Bubas porque queria criar seu filho no Brasil, seu país de 

origem, anteriormente vivia no Paraguai com o filho, onde sua irmã o ajudava a 

cuida-lo. Foi pai com 16 anos, se separou logo depois do nascimento do filho, e 

relatou que a mãe de seu filho ainda vive no Paraguai, trabalha na prostituição. 

Atualmente, casou e têm duas filhas, seu filho está com 15 anos e saiu de casa por 

conflito com a atual esposa dele. O filho mora em um barraco com sua avó paterna, 

que recentemente o abandonou, estando o adolescente sozinho. Relatou que é a 

comunidade que o auxilia com alimentação e monitora sua frequência escolar e 

comportamento. Este pai chamou o conselho tutelar para que este o ―recolha‖ para 

acolhimento institucional. 

A liderança da ocupação solicitou inúmeras vezes a vinda do conselho tutelar 

para ―recolher‖ crianças para o acolhimento, pois seus familiares não se enquadram 

na concepção de cuidado que a comunidade tem com relação a crianças e 

adolescentes. Por exemplo, uma adolescente de 16 anos mora com os avós em um 

dos barracos da ocupação, estes já idosos. Sendo que a adolescente tem dois filhos 

de 3 e 4 anos de idade, cuidados pela sua avó. Segundo a liderança do Bubas, a 

adolescente não estuda, nem cuida das crianças e tampouco de seus avós, saindo 

por vários dias para fazer programa, sendo um fardo para sua família. Neste 

exemplo, não há a percepção de que a adolescente também está com seus direitos 

violados, pois sofre exploração sexual comercial, não teve cuidados e vínculos 

afetivos com seus pais, que desde criança a deixaram com os avós.  

Existe no Bubas um grande número de acolhimentos institucionais de 

crianças, pois a crença é de que elas estão melhores na ―mão do juiz‖, quando a 

comunidade valora que a mãe não cuida adequadamente. Aqui verificamos a 

contradição entre a cooperação e a violação de direitos, pois inúmeras vezes esse 

não cuidado se dá porque a criança se movimenta livremente na ocupação, onde 

todas as mulheres cuidam dela.  Não há referência neste cuidado, ninguém se 

responsabiliza de fato pela criança e isso traz consequências de violação de direitos. 

Na ocupação do Bubas, é a negligência, segundo entrevistas com atores da rede de 
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atendimento a crianças e adolescentes, uma das principais violações de direitos de 

crianças e adolescentes, corroborando dados de estudos internacionais sobre as 

vulnerabilidades de crianças em situação de pobreza. No caso da ocupação do 

Bubas, isto se dá pelas condições estruturais das moradias que são feiras de lona, 

madeira com espaços entre as tábuas, o que ocasiona entrada de chuva e frio, e 

pela proximidade dos barracos. Do ponto de vista do cuidado, as crianças vivem em 

ambiente no qual perdem a referência da mãe, o que traz uma contradição entre o 

cuidado e a violação de direitos. As pessoas inseridas na comunidade se colocam 

no mundo essencialmente de maneira social, visto que esta experiência é construída 

no processo de cooperação, ou seja, no processo social da ação. 

Também se constata na ocupação adolescentes ameaçados de morte e 

assassinados. No período da pesquisa se constatou 04 adolescentes ameaçados de 

morte cujas famílias foram solicitar ajuda da liderança, porém sabe-se que esse 

número é maior segundo informação da líder comunitária que coloca que muitos 

caos de ameaça não chegam até as lideranças locais. Um destes adolescentes 

ameaçados tem diagnóstico de transtorno mental. Este adolescente furtou 

moradores da ocupação e foi ameaçado de morte, a líder comunitária esclareceu a 

doença, porém a comunidade expulsou a família, pois a opção era sair da ocupação 

ou a morte do rapaz. Houve outras tentativas de mediação, na qual ficou acordado 

que o adolescente seria internado para tratamento. Aqui se constata também a 

solidariedade mecânica na qual o pensamento comunal se sobressai ao do 

indivíduo.  

As pessoas que interagem nesse meio, apreendem o mundo da vida nas 

relações intersubjetivas do cotidiano. Como nos mostra Schutz e Luckmann (1973), 

a experiência se desenvolve na duração, entendendo-se duração como um fluxo 

contínuo de experiências vivas que se interpenetram e mantêm entre si operações 

de solidariedade íntima. 

A ideia é a preservação do coletivo, em detrimento das questões e 

dificuldades individuais, sendo a experiência individual assinalada no processo 

coletivo. 

Como resultado da pesquisa, se iniciou um trabalho sistemático na ocupação 

do Bubas, com 2 reuniões mensais. A primeira reunião foi realizada em março de 
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2018 e tem um período indeterminado para sua continuidade, uma delas com 

mulheres com o objetivo de debater o manejo com os filhos, esclarecimento de 

legislação e saída do ciclo de violências que acontece sempre nas segundas terças 

feirado mês. Iniciamos ainda grupo com adolescentes nas quartas terças feiras do 

mes para o debate desta etapa de vida. 

 

4. Considerações finais 

Como resultado da pesquisa, se observou, no contexto da vida comunitária, a 

cooperação no cuidado das crianças e adolescentes, que são compartilhados entre 

os membros da comunidade, especialmente entre as mulheres. A cooperação neste 

sentido traz como ganho para a criança o senso de pertencimento à comunidade na 

qual está inserida, a vinculação afetiva com o grupo e o reconhecimento de si 

enquanto sujeito. Mas percebeu-se a comunidade também enquanto facilitadora de 

violação de direitos, que se constatou em decorrência da fragilidade de uma figura 

de referência de autoridade para a criança e nas crenças da comunidade como 

normatização do controle de seus membros. As ações sociais diretas foram a forma 

de atuar junto à comunidade para trazer elementos, reflexões e mudanças no 

cotidiano das famílias, visando auxiliar nos conflitos e dilemas cotidianos, e na 

garantia dos direitos de crianças e adolescentes.  
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RESUMO  

A escola pode ser considerada como espaço de convivência e de troca de vivências, 

promotora de saúde que estimula, e fonte de dados que podem ser analisados a fim de 

manter e criar novas políticas públicas em benefício da sociedade. Este projeto de extensão 

universitária teve como objetivo mapear o número de escolas e alunos participantes do 

projeto de Antropometria realizado pelo setor de Bolsa Família da Secretaria Municipal de 

Saúde de Foz do Iguaçu, para a inserção dos dados no Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN), além de manter as famílias participantes do programa Bolsa Família. 

Foram avaliados neste estudo apenas os dados do Distrito Sul e do Distrito Oeste. Como 

resultados, obtiveram-se que do total de crianças atendidas em todos os Centros Municipais 

de Educação Infantil (CMEI) de Foz do Iguaçu-PR (n= 7.912) foram atendidas 27% (n= 

2.148). E, do total de crianças destes 2 distritos (n= 2.148), foram avaliados 73,8% 

(n=1.585). Verificou-se que em apenas 2 CMEIs (17%) houve grande abstenção nas aulas, 

acima do recomendado, ocasionado principalmente em dias chuvosos, o que foi descrito 

pelas responsáveis como fator comum nestes dias. É importante a manutenção destes 

projetos a fim de auxiliar as entidades públicas na manutenção e inserção destes dados, a 

fim de manter um cadastro que corresponde à realidade da cidade bem como na 

manutenção de programas já existentes e incremento de novas políticas em benefício da 

população. 

 

ABSTRACT 

The school can be considered as a space for coexistence and exchange of experiences, a 

promoter of health that stimulates, and source of data that can be analyzed in order to 

maintain and create new public policies for the benefit of society. The objective of this 

university extension project was to map the number of schools and students participating in 

the Anthropometry Project carried out by the Bolsa Familia branch of the Municipal Health 

Department of Foz do Iguaçu to insert data into the Food and Nutrition Surveillance System 

(SISVAN), in addition to keeping the families participating in the Bolsa Familia Program. Only 

the data from the Southern and the Western District were evaluated in this study. As a result, 

27% (n = 2,148) of the total number of children attended in all Municipal Centers of Child 

Education (CMEI) in Foz do Iguaçu-PR (n = 7,912) were evaluated. Of the total number of 

children in these two districts (n = 2,148), 73.8% (n = 1,585) of the total number of children 

attended in both districts were evaluated. It was verified that in only 2 CMEI (17%) there was 

great abstention in the classes above the recommended, mainly caused on rainy days, which 

was described by the responsibles as a common factor in these days. It is important to 

maintain these projects in order to assist public entities in maintaining and inserting these 
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data, in order to maintain a register that corresponds to the reality of the city as well as in the 

maintenance of existing programs and increment of new policies for the benefit of the 

population. 

 

1. Introdução 

A alimentação e nutrição adequadas são requisitos essenciais para o 

crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes (BRASIL, 2009).  A 

literatura tem demonstrado que a melhora na alimentação das crianças tem 

aumentado em função dos programas de combate à fome, além da melhoria na 

alfabetização, redução do abandono escolar e melhora nas diferenças entre a idade 

e a série frequentada. O Ministério Social de Combate à Fome (MDS) e o Ministério 

da Educação (MEC) têm focado nos impactos do Programa Bolsa Família na 

educação através destes indicadores. 

OLIVEIRA et al. (1998), refere que a escola desempenha um papel importante 

na formação dos hábitos alimentares de crianças, adolescentes e funcionários, por 

ser um ambiente de ensino e de trabalho onde as pessoas têm um espaço e tempo 

privilegiado que proporciona condições para desenvolver conhecimento, para 

aperfeiçoar e/ou criar estratégias pedagógicas e políticas de promoção e prevenção 

da saúde da comunidade escolar.  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, 

garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar 

dos alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e 

filantrópicas (BRASIL, 2018). Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais 

dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o 

crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos 

estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. O 

PNAE tem caráter suplementar, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, da 

Constituição Federal, (BRASIL, 1988), quando coloca que o dever do Estado (ou 

seja, das três esferas governamentais: União, estados e municípios) com a 

educação é efetivado mediante a garantia de "atendimento em creche e pré-escola 

às crianças de zero a seis anos de idade" (inciso IV) e "atendimento ao educando no 
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ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde" (inciso VII). Este 

atendimento deve ser monitorado através de um sistema que monitore não somente 

a permanência destas crianças na escola mas também a efetividade destes 

programas, além de desenvolver novas políticas públicas. 

O Sisvan é o sistema de vigilância alimentar e Nutricional abrangente que 

incorpora informações de setores diversos, e ocorre prioritariamente na área da 

saúde, fornecendo subsídios para outros setores. Este sistema necessita de dados e 

informações para compor uma ação, onde uns dos grupos populacionais que devem 

ser monitorados são os pacientes atendidos nas unidades de saúde e nos 

programas agentes comunitários de saúde e saúde da família (PACS/PSF). De 

modo geral, os dados a serem utilizados são a identificação dos usuários das 

unidades de saúde, o estado nutricional através da antropometria, o consumo 

alimentar e as morbidades como distúrbios nutricionais, diarreia em crianças, entre 

outros. Os dados já disponíveis nos serviços de saúde são então disponibilizados no 

SISVAN gerando informações como a proporção de crianças desnutridas, a 

incidência de baixo peso ao nascer, percentual de obesidade nos adultos, entre 

outros (SILVA; ENSTRON; ZABOROWSKI, 2002). 

É um sistema que tem como objetivo disponibilizar e descrever o diagnóstico 

nutricional de forma contínua, cuja finalidade é o planejamento e avaliação dos 

efeitos de políticas, programas e intervenções. Em função da dimensão e a 

diversidade das áreas de atuação do sistema de vigilância, é necessário a parceria 

de instituições não governamentais, para o levantamento dos dados que 

identificarão fatores que determinam problemas nas diversas áreas.  

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado 

às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo 

que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O programa busca 

garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde 

(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2017). Este projeto de extensão teve como 

objetivo a coleta de dados necessários a manutenção das famílias no programa. 

 

 



 
 

1054 
 

2. Metodologia e materiais 

Este projeto de extensão teve como objetivo o levantamento dos dados de 

antropometria (aferição de peso e altura das crianças dos Centros Municipais de 

Educação Infantil [CMEI]) da cidade de Foz do Iguaçu (PR) no período de 01 de 

setembro a 31 de outubro de 2017.  

A primeira etapa foi o convite as Universidades locais para a participação de 

acadêmicos e professores para a formação das equipes que fariam os trabalhos nos 

CMEIs. 

Numa segunda etapa a equipe, após apresentação à direção da escola, 

recolhia as fichas já impressas, por turmas, com o nome das crianças, data de 

nascimento e sexo, se direcionava às salas e montava a estação antropométrica 

(balança e estadiômetro) para a aferição dos parâmetros das crianças. 

Para a medição da altura foi utilizado balança modelo digital. As crianças 

deveriam estar descalças, com roupas leves, em posição ortostática, com os pés 

unidos (na medida do possível), joelhos esticados, braços relaxados e paralelos ao 

corpo. Pernas e coluna unidos à parede. A cabeça foi posicionada de modo que o 

olhar estivesse voltado para o horizonte e o topo da orelha estivesse em plano 

paralelo ao teto (plano horizontal de Frankfurt). A medida foi feita quando solicitado à 

criança inspiração profunda (neste momento a criança corrige a postura e pode 

apresentar a altura correta, quando a criança inspirar, o avaliador encosta o 

esquadro no topo da cabeça estando a outra parte rente à parede). Esta ação 

acontece com duração em torno de 10 a 15 segundos.  

Para verificação do comprimento, quando a criança não se mantém em pé 

com equilíbrio, foi utilizado o infantômetro (régua para medir o comprimento das 

crianças menores de dois anos, para aferição em decúbito dorsal). As pernas da 

criança devem estar unidas, os joelhos esticados com o apoio da mão do avaliador, 

os pés em posição de 90º, paralelos e encostados à base móvel do infantômetro 

para realização da leitura. Conforme protocolos científicos, a aferição do 

comprimento (infantômetro) foi realizado com crianças até dois anos e após essa 

idade a aferição foi feita com estadiômetro, e altura que foi registrada em 

centímetros (cm). 
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Para verificação do peso, a criança foi colocada em pé, no centro da 

plataforma da balança, com o mínimo de roupas. Crianças que não conseguiam 

ainda equilíbrio corporal foram pesadas no colo do avaliador. Após o avaliador foi 

pesado e o desconto feito do seu peso para o conhecimento do peso da criança. O 

peso foi registrado em gramas e a ação durou em média 20 segundos por criança. 

A balança e o estadiômetro estavam próximos para evitar longos 

deslocamentos da criança entre um equipamento e outro. E finalmente foram 

anotados os dados encontrados na ficha já impressa pela direção da escola. 

As fichas foram então encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde, 

Programa Bolsa Família para a inserção dos dados no Sistema de vigilância 

Alimentar e Nutricional.  

 

3. Resultados da extensão 

A Secretaria Municipal da Educação de Foz do Iguaçu é responsável por 51 

Escolas Municipais, que são responsáveis pelos alunos de 1º a 5º anos e 37 Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs) que atendem crianças de 0 a 5 anos, 

atendendo, em média, 26.500 crianças. 

A ação/pesquisa foi realizada com distribuição de rotas que designam as 

regiões da cidade: Rota Porto Meira (Distrito Sul); Rota Vila C (Distrito Norte); Rota 

BR (Distrito Nordeste); Rota São Francisco (Distrito Leste) e Rota Centro (Distrito 

Oeste).  Estas regiões em conjunto comportam 37 CMEIs, mais 4 Entidades não 

governamentais que recebem auxílio do município, totalizando 41 Instituições, que 

atendiam 7.912 crianças de 0 a 5 anos. 

Na Tabela 1, encontram-se os resultados das avaliações realizadas com o 

detalhamento de número de turmas, número de alunos atendidos, números de 

alunos que faltaram nos dias das avaliações, número dos avaliados, bem como o 

percentual de falta e presença. 
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Tabela 1 – Levantamento dos CMEIS analisados, Foz do Iguaçu, Paraná, 2017. 

CMEI Nº 
Turmas 

Nº Alunos Alunos 
Faltantes 

Avaliados % Falta % 
Presença 

01 20 337 72 265 21,4 78,6 

02 15 236 108 128 45,8 54,2 

03 15 283 68 215 24,0 76,0 

04 8 146 40 106 27,4 72,6 

05 12 261 60 201 23,0 77,0 

06 5 79 8 71 10,1 89,9 

07 11 187 49 138 26,2 73,8 

08 6 117 20 97 17,1 82,9 

09 6 139 25 114 18,0 82,0 

10 8 155 68 87 43,9 56,1 

11 4 106 15 91 14,2 85,8 

12 5 102 30 72 29,4 70,6 

Total  115 2148 563 1585 26,2 73,8 

 

Foram avaliados, neste estudo, apenas os Distrito Sul e o Distrito Oeste. Do 

total de crianças atendidas em todos os CMEIS (n= 7.912) foram avaliadas 27% (n= 

2.148) pertencentes aos distritos avaliados. E, do total de crianças destes 2 distritos 

(n= 2.148), foram avaliados efetivamente 73,8% (n = 1.585). 

Observamos na Tabela 1 que em apenas 2 CMEIs (17%) dentre as escolas 

avaliadas, houve grande falta nas aulas, no dia da avaliação antropométrica, e 

verificou-se durante a pesquisa que foram dias chuvosos, o que foi descrito pelas 

responsáveis como fator comum nestes dias.  

Segundo a Lei Federal nº 12.796 (BRASIL, 2014), que alterou a Lei de 

diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB), as crianças matriculadas nas pré-

escolas não podem mais acumular faltas indiscriminadamente e determinou a 

matrícula obrigatória para crianças a partir dos 4 anos de idade e frequência mínima 

em 60% das aulas. Determinou também que este acompanhamento deve ser feito 

pela escola e acionado os pais das crianças, incluindo multas em situações 

extremas de faltas e o acionamento do Conselho tutelar. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), também prevê aplicação de multa, porém em nenhum destes 

casos o aluno da pré-escola pode ser reprovado. Também alguns programas como, 

por exemplo, o Programa do Leite, essa preocupação é implícita, pois o benefício 

somente pode ser liberado com o comparecimento de 90% das aulas. 
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4. Considerações finais 

Accioly (2009), afirma que a escola é um espaço privilegiado para a promoção 

da saúde como hábitos de alimentação, pois as práticas alimentares promovem e 

respeitam a diversidade cultural.  

Também é relevante enfatizar a importância que o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, tem em garantir, por meio da 

transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação 

de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e filantrópicas, cujo objetivo é 

atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala 

de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o 

rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos 

alimentares saudáveis (BRASIL, 2009). 

Neste contexto, surge a necessidade de acompanhamento constante aos 

trabalhos realizados de levantamento dos dados para a manutenção do cadastro no 

sistema de vigilância com a finalidade de monitorar não somente a presença das 

crianças, bem como, o acompanhamento e evolução do estado nutricional realizado 

pela inserção dos dados nos programas a fim de reconhecer possíveis falhas e 

também atualizar a legislação específica através dos dados registrados.  

Neste presente trabalho, constata-se que a ação colaborativa entre entes 

públicos e a universidade, consiste em parceria relevante para promoção de ações 

que visam obtenção de dados relevantes no âmbito do bem estar social e a saúde 

pública, em território de abrangência municipal, propiciando alimentar o banco de 

dados  do SISVAN e beneficiar a atualização de dados de crianças cujas famílias 

estão cadastradas no Bolsa Família. 
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RESUMO  
 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde afogamento é uma grave ameaça à saúde 
pública negligenciada, sendo que morrem em média  372.000 pessoas por ano em todo o 
mundo; 40 pessoas a cada hora do dia. No Brasil quase 1 milhão de pessoas se afogam e 
6.000 morrem por afogamento a cada ano. Entre 2010 e 2012, 1.043 pessoas morreram 
afogadas no Paraná, (3,32 mortes / 100.000 habitantes). O Estado do Paranáé um dos 26 
estados do Brasil e possui 399 municípios, perfazendo uma área total de 199.307,922 Km² e 
somando uma população de 10.439.601 habitantes (IBGE-2010). Nas bacias do Paraná são 
praticadas a tividades náuticas, banho, natação e pescaria. Os principais rios que 
atravessam o Estado e onde ocorre a maioria dos afogamentos são: Paraná, 
Paranapanema, Iguaçu, Tibagi, e Piquiri. O Estado também possui um litoral com 100 km de 
extensão.  
Palavras-chave: Afogamento, resiliência.  
 
ABSTRACT 
 

According to the WHO drowning is a neglected public health threat claiming 372.000 lives 
per year worldwide, 40 persons per hour. In Brazil almost 1 million drown and 6.000 die by 
drowning each year. Between 2010 and 2012, 1.043 people died in Paraná State (3.32 per 
100.000 pop). The  Paraná State has 199.307,922 Km² extension and a population of 
10.439.601 (IBGE-2010). Paraná‘s inland waterways are the stage for several nautical 
activities, swimming, bathing and fishing. The main rivers crossing the state where most 
drowning cases occur are: Parana, Paranapanema, Iguacu, Tibagi, e Piquiri. The state also 
has 100 km of coastline. 
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1. Introdução 

O estado do Paraná fica no Sul do Brasil e é dividido geograficamente em 16 

bacias hidrográficas. Cada bacia tem suas particularidades. Entender as causas de 

afogamento em uma determinada região e desenvolver um programa preventivo 

pode ser efetivo, mas esse programa de prevenção pode não ser o melhor para 

outra região geográfica. Embora os fatores de risco de afogamento possam ser 

locais, regionais, nacionais ou globais, os riscos de afogamento têm características 

locais e específicas que devem ser compreendidas para determinar as medidas de 

prevenção. ―Em virtude de questões econômicas, sociais e de desenvolvimento, a 

causa das mortes relacionadas com traumas varia de um país para outro e mesmo 

de uma região para outra dentro de um mesmo país‖ (PHTLS, 2011, p. 18). As 

políticas e práticas para a gestão do risco de afogamento devem ser baseadas em 

uma compreensão clara do risco em todas as suas dimensões de vulnerabilidade na 

exposição ao meio líquido. Tal conhecimento pode ser aproveitado para realizar uma 

avaliação de riscos pré-afogamento, para prevenção e mitigação e para o 

desenvolvimento e implementação de programas de prevenção efetivos. 

Existem locais que possuem rios excelentes para a pescaria, outros são 

considerados ideais para a prática de banho e condução de embarcação. Entender 

essa dinâmica e conhecer o perfil do afogado é muito importante para desenvolver a 

melhor forma de prevenção. ―A Organização Mundial da Saúde estima que, 

anualmente, há mais de 400.000 mortes provocadas por incidentes não intencionais 

de submersão [...]‖. (PHTLS, 2011, p. 522). Para conseguir isso, é importante 

realizar coleta análise, gestão e uso de dados e informações práticas relevantes; 

Garantir sua divulgação, tendo em conta as necessidades das diferentes categorias 

de usuários, conforme apropriado; Incentivar o uso e o fortalecimento de parâmetros 

de referência e avaliar periodicamente os riscos de afogamento nas bacias 

hidrográficas; Desenvolver, atualizar e divulgar periodicamente, conforme adequado, 

informações sobre risco de afogamento específico a cada local, incluindo mapas de 

risco, para os decisores políticos, o público em geral e as comunidades em risco de 

afogamento, em formato adequado; Sistematicamente avaliar, registrar, compartilhar 

e prestar contas públicas de perdas por afogamento; Ampliar o conhecimento de 
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funcionários do governo de todos os níveis, sociedade civil, comunidades e 

voluntários, bem como do setor privado, por meio do compartilhamento de 

experiências, lições aprendidas, boas práticas e formação e educação sobre a 

redução do risco de afogamento, incluindo o uso de mecanismos existentes de 

formação e educação e aprendizagem entre pares; Promover e melhorar o diálogo e 

a cooperação entre comunidades científicas e tecnológicas no desenvolvimentos de 

materiais e equipamentos que possam ser utilizados na prevenção de afogamento; 

Promover estratégias nacionais para reforçar a educação e a conscientização 

pública sobre a redução do risco de afogamento, incluindo informações e 

conhecimentos sobre o risco, por meio de campanhas, mídias sociais e mobilização 

comunitária, tendo em conta os públicos específicos e as suas necessidades; Aplicar 

informações sobre riscos em todas as suas dimensões de vulnerabilidade, bem 

como as características dos perigos, para desenvolver e implementar políticas de 

redução do risco de afogamento; Intensificar a colaboração entre pessoas em nível 

local para divulgar informações sobre o risco de afogamento através do 

envolvimento de organizações comunitárias e de organizações não-governamentais. 

 

2. Objetivo  

 

Considerar as bacias hidrográficas como áreas geográficas prioritárias para o 

desenvolvimento de políticas públicas para a implementação de programas de 

prevenção de afogamento tornando as cidades mais resilientes para esse problema. 

 

3. Material e método  

Foi realizada a análise do sistema de registros de ocorrências do Corpo de 

Bombeiros do Paraná, (SISBM) através das consultas de ocorrências de busca 

aquática, bem como análise do banco de dados sobre afogamento utilizado no 

Sistema Único de Saúde (SUS) denominado (DATASUS), no período de 2008 – 

2012, classificando os afogamentos por bacia hidrográfica. 
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4. Resultado   

Foram registrados 1.043 mortes por afogamento entre os anos de 2010-2012 

no Paraná, implicando uma média de 347 pessoas/ano, 3,32 por 100.000 habitantes, 

62% dos óbitos registrados no DATASUS foram atendidos pelas equipes do Corpo 

de Bombeiros do Paraná (650 casos) e sobre estes foi realizada avaliação do perfil 

de afogamento e a classificação dos óbitos entre as 16 bacias geográficas 

(SCHINDA, 2013). Observamos como amostra a Bacia do Paraná III tem   uma 

média de 26,33 mortes por afogamento ano, é a 7ª bacia em número de mortes  

estado no Paraná com uma taxa de 4,01/100.000 habitantes , sendo que a principal 

atividade pré-evento classificada foi banho/ natação recreativa com 49,05%, %  e o 

ambiente predominante os rios de corredeira com 35,85% seguido das represas com 

32,08%. Sendo que a principal causa dos óbitos está relacionada com o problema 

na natação 36% dos casos.Com a investigação e a sistematização dos dados neste 

trabalho foi possível identificar as áreas do Estado que necessitam de maior 

investimento em segurança aquática facilitando, dessa forma, uma futura 

implantação de medidas pontuais de prevenção tornando essas cidades localizadas 

nas bacias hidrográficas mais resilientes para este problema. Foi identificado, no 

trabalho, que as causas dos afogamentos são diferentes para cada grupo de risco. 

Os resultados destas análises são importantes porque utilizam as bacias 

hidrográficas na classificação dos afogamentos por ambientes. Essa classificação 

regionalizada pode se tornar um excelente instrumento de prevenção, pois, o 

processo de colonização ocorreu de forma semelhante no Estado do Paraná, dessa 

forma, a população da bacia hidrográfica tem características sociais e culturais 

similares; além disso, residem em um ambiente geográfico com as mesmas 

características socioambientais e econômicas. 

 

Bacia Hidrográfica do Paraná III  
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 Localização da Bacia Hidrográfica do Paraná III. 

 

Fonte: SEMA (2013, p. 131). 

 

 Hidrografia. 

 

Fonte: SEMA (2013, p. 132). 

 

Caracterização 

 No período de 2008-2012 a média de morte na Bacia Hidrográfica Paraná III, 

foi de 26,4 pessoas por ano. "Os principais afluentes da bacia do rio Paraná III são 

os rios São Francisco, que nasce em Cascavel; o Guaçu, que nasce em Toledo; o 

São Francisco Falso, que nasce em Céu Azul e o Ocoí que nasce em Matelândia" 

(SEMA, 2013, p. 132). 

Segundo dados da SEMA (2013), no Paraná III existem duas áreas indígenas: 

Ava-Guarani Ocoí e Tekohá Añetete. A Bacia Hidrográfica do Paraná 3 possui uma 
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área total de 7.979,40 Km² (SEMA-2007), cerca de 4% da área do estado, e uma 

população de 642.684 habitantes (IBGE-2004), em torno de 6% do total do estado. 

Na bacia está inserida a Hidrelétrica de Itaipu, maior usina do mundo em geração de 

energia. 

 Tabela l -  Dados dos óbitos por afogameento da Bacia Paraná III. 

 

Fonte: SCHINDA,2013  com base nos dados do DATASUS. 

 

Tabela ll -Total de afogamento por bacia hidrográfica no Paraná nos anos de 2008-

2012 

Fonte: SCHINDA, 2013, com base nos dados do DATASUS 
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 Esses dados indicam que a média anual de morte no Paraná é de 354,6 

óbitos considerando o período de 2008-2012. 

 

Gráfico l - Dados da Bacia do Paraná III – Causas prováveis. 

BACIA DO PARANÁ III/PROVAVEL CAUSA
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Fonte: SCHINDA, 2013, com base nos dados do SISBM. 

 

Gráfico ll -  Dados da Bacia do Paraná III – Atividade. 

BACIA DO PARANÁ III/ATIVIDADE 
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Fonte: SCHINDA, 2013, com base nos dados do SISBM. 

Gráfico lll -Dados da Bacia do Paraná III – Ambiente. 

BACIA DO PARANAPANEMA III/AMBIENTE 
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Fonte: SCHINDA, 2013, com base nos dados do SISBM. 

 



 
 

1066 
 

A Bacia do Paraná III tem uma média de 26,4 mortes por afogamento ano, 7% 

do Estado, é a 8a bacia em número de mortes por 100.000 habitantes no Paraná, 

sendo que a principal atividade pré-evento classificada foi banho ou natação. Nos 

relatórios foi identificado que a principal causa dos óbitos foi os problemas na 

natação e o ambiente predominante as represas com 66,67% dos casos. 

5. Considerações Finais  

Com a caracterização do perfil desses afogados foi possível indicar quais 

foram as principais causas de mortes nessas regiões e quais as principais medidas 

preventivas que podem ser fomentadas para reduzir esses óbitos. Podemos citar 

como exemplo, a necessidade do uso do colete salva-vidas, após a comprovação 

das mortes por afogamento de várias pessoas que caíram da embarcação na água, 

em determinada bacia hidrográfica, durante a atividade de pesca. Todos os casos 

fatais de afogamento por bacia hidrográfica, estudados no trabalho, apresentaram 

informações relevantes para a prevenção. Os processos de correlação do ambiente, 

hospedeiro e agente ocorrem de maneira semelhante nas bacias hidrográficas do 

Estado do Paraná. Desenvolver um programa preventivo socioambiental setorial por 

bacia hidrográfica pode ser mais efetivo, pois vai falar dos riscos de afogamento 

para o público alvo com informações da região e com métodos preventivos 

direcionados para aquele tipo de ambiente.  

. 
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RESUMO 
O trabalho objetivou explicitar as experiências do estágio vivência oferecido pelo Núcleo de 
Extensão e Desenvolvimento – NUDENE-LABEX/UEMA, que tem oportunizado aos 
graduandos possibilidades de capacitação, trocas de experiências e conhecimentos sobre o 
meio rural. O Método de pesquisa participante foi pensado porque é na vivência e interação 
com os pequenos produtores, tendo em vista a convivência com estes durante 15 dias em 
seus territórios rurais, onde as trocas de conhecimento e experiências ocorrem. Com foco 
na percepção socioeconômica de atores envolvidos neste processo e seus principais 
problemas, evidenciando potencialidades e dificuldades na produção rural, com vistas à 
questão produtiva, de saúde e territorial no município. Sendo assim, uma ferramenta 
importante e integradora para os currículos dos acadêmicos; onde os graduandos e futuros 
profissionais, irão assumir pela ―primeira vez‖ em muitos casos, sua identidade profissional e 
sentir na pele o compromisso junto à instituição educacional e sua futura profissão. Na 
realização do estágio de vivência oportunizou-se aos acadêmicos a partir dessa experiência, 
uma troca e a construção de conhecimentos primordiais em suas atividades profissionais, 
experiência que culminou num elevado grau de consciência e reflexões críticas a cerca do 
modo de vida e de produção dos agricultores familiares que percebem a terra, as plantas, os 
animais e a eles próprios como partes interdependentes de um único sistema. 
Palavras chaves: Estágio de Vivência; Percepção Socioeconômica; Territórios Rurais.  
 
RESUMEN 
El trabajo objetivó explicitar las experiencias del estadio vivencia ofrecido por el Núcleo de 
Extensión y Desarrollo - NUDENE-LABEX / UEMA, que ha oportunizado a los graduandos 
posibilidad de capacitación, intercambios de experiencias y conocimientos sobre el medio 
rural. El método de investigación participante fue pensado porque en la vivencia e 
interacción con los pequeños productores, teniendo en vista la convivencia con éstos 
durante 15 días en sus territorios rurales, donde los intercambios de conocimiento y 
experiencias ocurren. Con foco en la percepción socioeconómica de actores involucrados en 
este proceso y sus principales problemas, evidenciando potencialidades y dificultades en la 
producción rural, con vistas a la cuestión productiva, de salud y territorial en el municipio. 
Siendo así, una herramienta importante e integradora para los currículos de los académicos; 
donde los graduados y futuros profesionales, asumir por primera vez "en muchos casos, su 
identidad profesional y sentir en la piel el compromiso con la institución educativa y su futura 
profesión. En la realización de la etapa de vivencia se oportunizó a los académicos a partir 
de esa experiencia un intercambio y la construcción de conocimientos primordiales en sus 
actividades profesionales, experiencia que culminó en un alto grado de conciencia y 
reflexiones críticas a cerca del modo de vida y de producción de los agricultores familiares 
que perciben la tierra, las plantas, los animales y ellos mismos como partes 
interdependientes de un único sistema. 
Palabra claves: Estadio  vivencia; Percepción socioeconómica; Territorios rurales. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Presente trabalho busca explicitar as experiências vivenciadas durante o 

―Estágio Vivência‖ (Programa de extensão anual oferecido pelo Núcleo de Extensão 

e Desenvolvimento - NUDENE/Labex), que tem oportunizado aos graduandos da 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, maior possibilidade de capacitação 

profissional, multiplicidade de conhecimentos, trocas de experiências e contato com 

o mundo rural e, que não lhe é possível mostrar, na sala de aula durante sua 

formação acadêmica.  

O Processo de vivência e extensão rural, desde os primórdios da humanidade 

tem contribuído intensamente para solucionar e identificar os principais problemas 

do campo e, na proposição de novas experiências e soluções viáveis, tendo em vista 

muitos dos problemas antigos dessas comunidades e povoados, ainda serem pouco 

explicitados no espaço rural, decorrente de suas condições de manutenção, 

atividades técnicas e organizações político-econômicas. 

O Curso de Medicina Veterinária, dentre outros cursos de graduação da 

UEMA, devido ao surgimento de um perfil curricular de estágios mais urbanos e 

desvinculados do meio rural, tem tornado o ―Estágio no Campo‖, distante para 

muitos acadêmicos; resultante da falta de estruturas suficientes e transportes para 

realização de tais atividades práticas com os alunos, em espaços externos à 

universidade, um problema ainda existente na instituição. Nos últimos anos, tem sido 

mais difícil adentrar essas realidades, principalmente por falta de apoio logístico e 

suporte do governo em prol da qualificação destes profissionais no estado. 

Estudiosos e críticos dos modelos atuais de estágio têm apontado para 

necessidade de maior contato e experiência desses profissionais junto às realidades 

vivenciadas por pequenos criadores e produtores rurais, defendendo que a 

participação dos agricultores, criadores e extrativistas (familiares) e a valorização de 

seus conhecimentos locais, façam parte das estratégias de formação e capacitação 

dos acadêmicos na área das ciências agrárias, e deste modo promover o 

desenvolvimento da extensão rural por todo País. 

O Município de Água Doce do Maranhão foi fundado em 10 de novembro de 

1994, através de desmembramento do município de Araioses. Tem sua população 
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estimada em 12.360 mil habitantes, e área territorial de 443,267 km², com altitude 

média de 25m. As vegetações predominantes são o Cerrado e os Mangues, 

possuindo solos arenosos, e com produção predominante da Mandioca (Manihot 

esculenta), onde o Caju (Anacardium occidentale) é um produto abundante, porém 

sem aproveitamento econômico na região (MARANHÃO, 2016). 

O trabalho objetivou descrever as atividades praticadas nos territórios rurais 

do município de Água Doce do Maranhão, com foco na percepção socioeconômica 

de atores envolvidos neste processo e seus principais problemas, evidenciando 

potencialidades e dificuldades na produção rural, com vistas à questão produtiva, de 

saúde e territorial no município. E realizar trocas de experiências com produtores e 

criadores, visando o estabelecimento de melhorias nas atividades produtivas. 

 

2. METODOLOGIA E MATERIAIS 

 

O Método de pesquisa participante foi pensado porque é na vivência e 

interação com os pequenos produtores, tendo em vista a convivência com estes 

durante um período 15 dias em seus territórios rurais, onde as trocas de 

conhecimento e experiências ocorrem. Este tipo de pesquisa caracteriza-se pelo 

envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas. Onde 

este busca conhecer, aprender e observar a vida quotidiana (FONSECA, 2002). 

Tendo como objetivo demonstrar aos acadêmicos que a construção de 

conhecimentos se dá em mão dupla, com teorias e práticas e, é essa dinâmica 

pensada para o estágio de Vivência Rural. 

2.1. Área de Estudo 

A área estudada foi o município de Água Doce do Maranhão, pertencente ao 

estado do Maranhão, na região Nordeste do Brasil; mais especificamente localizado 

na mesorregião Leste Maranhense, e situado na microrregião do Baixo Parnaíba 

Maranhense composta por seis municípios: Araioses, Água Doce do Maranhão, 

Magalhães de Almeida, São Bernardo, Santana do Maranhão e Santa Quitéria do 

Maranhão. Conforme o mapa abaixo (Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa de localização do Município de Água Doce do Maranhão – MA 

 

Fonte: RIBEIRO, D. C, 2017. <adaptado de Dados Municipais do Estado do Maranhão> IBGE, 2015. 

Água Doce do Maranhão é destaque entre os quatros municípios, com pior 

IDH do estado do Maranhão. Interligado fluvialmente pelos rios Coqueiro, Frexeiras, 

Magu e Água Doce, e por vias terrestres pelas rodovias BR 343 e MA 312, aos 

demais municípios. Apresenta área territorial de 443,267 km2 e população entorno 

de 12.362 habitantes, com densidade demográfica de 26,57 hab/km2; apresentado 

na latitude: -2.84597, longitude: -42.1163 UTM, ou 02° 50′ 45″ Sul, 42° 06′ 59″ Oeste 

(IBGE, 2016). 

Possui um quantitativo apreciável de recursos hídricos, porém com presença 

marcante de degradações e desmatamentos, nas principais nascentes e, que tem 

prejudicado bastante o curso natural percorrido pelas águas e o abastecimento de 

rios e afluentes. O clima da região é tropical com nuances de semiárido. Existem 

duas estações distintas: a chuvosa (de janeiro a junho) e a seca, que ocorre no 

restante do ano. Tem uma pluviosidade média anual de 1.431mm. A precipitação 
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pluviométrica média anual é de 1.300mm. As temperaturas médias são elevadas, 

sendo a máxima de 33°C e a mínima de 24°C. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 O Estágio Vivência  

 

O processo de seleção para o estágio vivência deu-se através de fichas de 

inscrição e análise curricular e, posteriormente a verificação do perfil, houve um 

primeiro contato para entrevistas na coordenação do NUDENE/Labex, onde se 

questionou o interesse em participar do estágio. A seguir teve apresentação 

institucional dos interesses, da missão e valores organizacionais do estágio vivência. 

Na área técnica designada ao desenvolvimento e acompanhamento das 

ações de formação profissional rural, ficou por responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca - SEMAP de Água Doce do Maranhão, 

que é chefiada por um engenheiro agrônomo, especialista em geoprocessamento e 

georreferenciamento, como analista técnico com qualificação pertinente para 

acompanhar e desenvolver o plano de atividades do estágio. 

Neste sentido a UEMA junto ao NUDENE-Labex, vem desempenhando um 

importante papel, pois, nesse contexto: 

auxilia na construção de conhecimentos técnicos – adquiridos 
através de pesquisas – que unidos aos saberes empírico corroboram 
para um melhor desempenho social, e, principalmente, contribui para 
que o meio rural obtenha maior êxito (FREITAS et al., 2017,p.08). 

Nessa perspectiva o estágio vivência tornou-se um elemento facilitador das 

teorias e práticas no processo de aprendizagem, adquirindo um papel importante no 

âmbito da graduação; e manifestando-se como uma ponte entre as realidades, do 

meio rural e da universidade, promovendo integração entre a prática de atividades 

técnicas e as teorias obtidas durante a formação acadêmica. 

 

3.2 Relatos de experiências nos territórios rurais 

 

A vivência do espaço rural, por décadas tem sido pouco explorada, neste 

aspecto de trocas de experiências e produção de inovações no campo. Além de ser 

um espaço pertinente à realização da ―práxis social” com reflexos na construção de 
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novos conhecimentos, nas produções rurais e tecnologias agroindustriais no estado. 

Sendo assim, uma ferramenta importante e integradora para os currículos dos 

acadêmicos; onde os graduandos e futuros profissionais, irão assumir pela ―primeira 

vez‖ em muitos casos, sua identidade profissional e sentir na pele o compromisso 

junto à instituição educacional e sua futura profissão. 

Na concepção de Feitosa (1994), as formas de desenvolvimento econômico, 

tecnológico e produtivo que no Maranhão se processam em relação ao 

desenvolvimento capitalista na sua totalidade são mais cruéis por se darem em 

função dos dois níveis, o interno e o externo. O efeito destes sobre a vida da 

população pode ser demonstrado pelos índices sociais, que colocam o Estado com 

os piores indicadores da região nordeste e do país.  

O município de Água Doce do Maranhão foi encaixado no programa de 

governo lançado recentemente ―Mais IDH‖, devido ao baixo desempenho no ranking 

nacional; historicamente o mesmo contém famílias desfavorecidas pela classe 

política do estado, permanecendo sem acesso aos serviços essenciais e 

infraestruturas capazes de transformar suas realidades de vida, e abandonados 

devido à falta de assistência e respeito social, renda, insumos produtivos e politicas 

publicas que promovam desenvolvimento rural por parte do poder público. Tendo 

dificuldades de subsistência e perdas na qualidade de vida, em grande parte da 

população municipal, principalmente as residentes em territórios rurais. 

3.2.1 Visitas aos territórios rurais Jaboti, Curva Grande e Morro da Mariana 

No estágio vivência tivemos a oportunidade de visitar alguns territórios rurais 

de Água Doce do Maranhão, bem distintos e diversificados entre si. Segundo 

Abramovay (2006), a noção de território contribui para os estudos rurais em diversos 

aspectos. A abordagem territorial propõe uma perspectiva de análise que abre 

caminhos para a compreensão da ruralidade sob a ótica da interação social e da 

complexidade de relações culturais, políticas e institucionais que constroem a 

dinâmica desse espaço. 

Em Jaboti conhecemos uma pequena criação de peixes (tilápias e traíras) na 

casa do seu José Antônio, que também faz plantio de mandioca para complementar 

os negócios da família, conforme mostra (Figura 2). Já em Curva grande e Morro da 
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Mariana conhecemos duas famílias, a de seu Edson e do Leonardo Sobral; a 

primeira família cria peixes em tanques com certo grau de tecnicidade e de espécies 

diferentes da agua doce e salgada, além de uma pequena criação de aves e alguns 

caprinos, indicado na (Figuras 3). 

Entretanto, no caso do seu Leonardo sobral que mostrou ser muito sábio, com 

perspectivas bem criativas e, um alto potencial para produção de leguminosas e 

demais vegetais. Ele próprio desenvolveu um sistema de Aquaponia integrado a 

uma horta suspensa, com materiais de baixo custo comercial e uma engenharia 

inovadora. 

Figura 2 – Pequena criação de Tilápias e Traíras 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Visita em Morro da Mariana e Curva grande 

 

 

Fonte: Dados do estágio, 2017. 

 

Fonte: Dados do estágio, 2017. 
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Na propriedade do Senhor Leonardo Sobral e sua família, observamos com 

grande surpresa a presença não só de pequenas criações de animais, mas também 

um sistema ainda pouco conhecido e com grande potencial para produção baseado 

na integração de criação de peixes com hortaliças, denominado aquaponia sistema 

inovador e com boas condições de funcionamento e produção (Figura 4). 

Figura 4 – Hortaliças e tanque de aporte do Sistema de Aquaponia 

 

3.3 Potencialidades e Dificuldades 

 

O Munícipio de Água Doce do Maranhão, comparado a outros municípios 

visitados, tem grande potencial seja na produção ou mesmo atividades culturais e 

turísticas na cidade e adjacências, como é o caso de Cana Brava, São Raimundo, 

Ilha do caju, entre outros. Este possui bom quantitativo de recursos hídricos e uma 

diversidade natural e cultural com traços marcantes e inexplorados. Porém, é 

preciso que o poder público queira e realize obras, investimentos e trace planos de 

aproveitamento para divulgação de suas riquezas, e promova campanhas atrativas 

para que outros vejam seu forte potencial natural. 

Seu potencial ecológico é algo que poderia ser aproveitado, pois tem 

participação direta na reserva natural, presente no território da (Área de Proteção 

Ambiental Delta do Parnaíba), porém é praticamente nulo no município, sem a 

execução de políticas e regulação dos ambientes naturais, que com transformações 

na legislação e aporte turístico, poderia com a realização de atividades de caráter de 

 

Fonte: Dados do estágio, 2017. 
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beneficiamento e utilização dos recursos naturais de forma sustentável e com as 

devidas medidas de proteção e conservação ambiental. Perdendo oportunidades de 

desenvolver atividades que fortaleceriam o comércio e artesanatos locais. Fora a 

proposição de um turismo sustentável e de aventura nas imediações. 

As instalações inadequadas de distribuição de água potável e saneamento 

básico são fatos preocupantes já que em muitas casas não há se quer cuidados 

básicos com tratamento de água pra consumo humano e de animais. Esta 

observação expôs-nos a situação que por não haver no munícipio uma prestação 

continua de atendimentos hospitalares; fato que sugere maior vulnerabilidade no 

abastecimento e consequente interferência na saúde da população local. 

Outro fator preocupante é o desmatamento e pisoteio de animais no entorno 

das nascentes o que ocasiona sua destruição. É imprescindível que as autoridades 

responsáveis promovam a conscientização da população local sobre a importância 

da preservação das nascentes e rio, caso contrário, em pouco tempo não será mais 

possível usufruir desse recurso, e se necessário, punir aqueles que não se 

adequarem à nova realidade. 

Sendo assim é essencial a realização de atividades de pesquisas e estudos, e 

a prática de atividades de extensão rural, no município visando melhorias na 

produção e educação no campo sobre benfeitorias nas criações, ou mesmo nas 

atividades de subsistência sucedidas na cidade; estimular mudanças no setor e 

inovações para economia local em seu regime produtivo. 

Segundo Graziano (2000) distingue: 

Nesse contexto, a partir de 1950, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) iniciou a sistematização e a divulgação de propostas voltadas 
à extensão rural, definindo-a como "um processo de ação 
educacional que visa provocar mudanças no comportamento das 
pessoas em relação aos seus conhecimentos, atitudes, hábitos e 
habilidades" (GRAZIANO, 2000, p.72). 

Na cidade e até mesmo nos territórios rurais, visitados durante observação 

local, notou-se a dificuldade em encontrar ambientes com variedades ou mesmo 

comércio, uma feira local que pudesse comprar alimentos (hortaliças, verduras, 

legumes ou mesmo a cotidiana mistura ―proteínas animal‖ carnes, frangos, peixes, 

etc.) ou lanches e vendas usuais de pequenas cidades do interior. O comércio na 

cidade é pouco visível, e de porte minimamente aproveitado e distribuído, 



 
 

1076 
 

apresentando baixos investimentos. Apesar de o município estar às vésperas de 

completar seus 23 anos de emancipação. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realização do estágio de vivência oportunizou aos estudantes – a partir 

dessa experiência – uma troca e a construção de conhecimentos primordiais em 

suas atividades profissionais, como exemplo, é possível citar a importância da 

biodiversidade para a manutenção do equilíbrio nos agroecossistemas, questão 

bastante comentada, em detalhes, mas de forma simples, pelo agricultor e criador. O 

trabalho de campo foi realizado durante em sete dias, sendo que todos os 

estudantes ficaram hospedados na secretaria municipal de agricultura, pecuária e 

pesca - SEMAP. 

Neste pouco tempo de estágio vivência, foram observados aspectos 

relacionados às unidades de vida (questões de gênero, geração, escolaridade, 

envolvimento político, etc.), de produção (plantio, criação de animais, recursos 

disponíveis, etc.), atividades de rotina desenvolvidas (auxílio nas atividades de 

produção e domésticas, etc.), entre outros. Neste sentido, é preciso compreender 

que nenhum profissional das ciências agrárias, obterá domínio sobre tais práticas 

profissionais e aporte de experiência no setor, sem que as mesmas possam ser 

exercitadas, observadas e avaliadas. 

E principalmente vivenciada ―in loco‖, com um mergulho na realidade rural, 

diversidade cultural e no modo de vida rural do campo, que até então, 

apresentavam-se pouco explícitas no seu dia a dia. Sendo assim a experiência 

culminou, num elevado grau de consciência e reflexões críticas a cerca do modo de 

vida e de produção dos agricultores familiares que percebem a terra, as plantas, os 

animais e a eles próprios, como partes interdependentes de um único sistema. 

A compreensão deste entendimento holístico sobre a agricultura familiar, as 

dificuldades assistenciais de pequenos criadores e os problemas ambientais 

presentes em sua realidade no campo, foi de fundamental importância para a 

formação dos graduandos em Ciências Agrárias. Esse conhecimento baseado em 

experiências, quando aliado ao conhecimento técnico científico é capaz de 
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aperfeiçoar e otimizar produções, e desta forma oferecer melhorias tanto às famílias 

quanto ao município. 
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RESUMO:  
O presente artigo tem como objetivo discutir a governança do abastecimento de água e rede 
de esgoto na bacia hidrográfica da grota criminosa como forma de entender a dinâmica 
desse serviço na área de estudo. Procuramos identificar a estrutura da governança em 
relação a política pública implementada na esfera municipal e estadual, analisando os 
projetos elaborados e não consolidados na bacia hidrográfica. A metodologia trata-se de 
uma revisão bibliográfica e do mapeamento dos serviços de abastecimento de água e rede 
de esgoto e os resultados obtidos nos levaram a conclusão da importância da governança 
devido à falta de instrumentos do planejamento estratégico na qual poderá contribuir na 
gestão do governo municipal e concomitantemente o estadual. 
PALAVRAS-CHAVE: Governança; Bacia Hidrográfica, Abastecimento de Água e Rede de 
Esgoto. 
 
ABSTRACT:  
This article has for objective discuss the governance of water supply and sewerage system 
in the hidrografic basin of Grota Criminosa, in a  way to understand the dynamic of this 
service in the study area. We seeked to identify the structure of the governance regarding 
the public political implanted  in the municipal and stadual sphere, analysing the elaborated 
projects and yet not consolidated in the hidrografic basin. The methodology treat about a 
bibliographic review and mapping of the services of water supply, and sewerage system and 
the obtained results taked us to the conclusion of the importance of governance due the fault 
of instruments of strategic planings which could contribute on the municipal  management 
and concomitantly the stadual. 
KEY-WORDS: Governance – Hidrografic basin – Water Supply and Sewerage system. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A governança do abastecimento de água e rede de esgoto da Bacia 

Hidrográfica da Grota Criminosa é um dos grandes desafios no núcleo nova Marabá; 

e pode ser a chave para o alcance na redução das vulnerabilidades ambientais 

existentes na área, na qual podemos destacar a falta de planejamento na 

distribuição do abastecimento de água, e principalmente na ineficácia na rede de 

esgoto. 

mailto:gustavogeo@unifesspa.edu.br
mailto:Athosricardo1@gmail.com
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Segundo Tundisi (2013), no século XX a gestão das águas estava setorial e 

centralizada, e sua preocupação fundamental era com o abastecimento público, a 

qualidade da água para o suprimento à população humana, a pesca e a navegação, 

na qual cada uso da água tinha uma administração que era dirigida por um 

Ministério ou Secretaria nacional. 

Na sociedade atual os processos de descentralização e transferência 

governamentais em nível subnacional foram às transformações estatais mais 

relevantes aplicados nas últimas décadas nos países latinos americanos, sendo que 

a proposta inicial de reformas, inspiradas nos paradigma neoliberal, foi 

fundamentada na descentralização como forma de melhorar os serviços públicos 

locais, eficácia no atendimento e na qualidade dos serviços, principalmente os 

sanitários (ZURBRIGGEN, 2011). 

Entendem-se, por governança, as reformas administrativas e de Estado que 

têm como objeto a ação conjunta em busca de uma solução inovadora dos 

problemas sociais por parte do Estado, empresas e sociedade civil, de forma eficaz, 

transparente e compartilhada, tendo em vista o desenvolvimento sustentável, 

tratando de uma tendência voltada à autogestão nos campos social, econômico e 

político, em contraposição à hierarquia e ao mercado, com suas formas de gestão à 

base de ―poder e dinheiro‖ JACOBI, 2013. 

Segundo Zurbriggen, 2011, a governança surge como novo estilo de governo, 

distinto do modelo de controle hierárquico e de mercado, caracterizado por uma 

maior cooperação entre os governos a administradores públicos e atores 

governamentais. 

De acordo com Paz (2015); a noção de governança é apoiada no conceito de 

poder social que media as relações do Estado e Sociedade Civil, como espaço de 

construção de alianças e cooperação, mas também permeado por conflitos que 

decorrem do impacto das assimetrias sociais e seus reflexos no meio ambiente e 

das formas de resistência, organização e participação dos diversos atores 

envolvidos. 

A governança se caracteriza por uma rede de instituição e indivíduos que 

colaboram juntos e unidos por um pacto de mutua confiança, com organizações de 

poder que formam redes semi-autônomas e autogovernadas, sendo um processo 
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interativo entre a governança e o governo, proporcionando uma nova perspectiva 

para analisar a complexidade do processo na tomada de decisão (ZURBRIGGEN, 

2011). 

Atualmente a governança do abastecimento de água e rede de esgoto da 

área que compreende a bacia hidrográfica da grota criminosa é de responsabilidade 

da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) empresa estatal, e que na 

prática o atendimento desse serviço prestado está com muita deficiência na cidade 

Marabá. 

De acordo com Tundisi (2013); a gestão das águas era também voltada para 

solução dos problemas resultantes de contaminação ou desastres/enchentes, 

mortalidade de peixes, episódios de poluição e despejos industriais, e que o aspecto 

nessa gestão é que enfoque principal eram o corpo de água/rio, lago ou represa, 

uma que era esta a fonte principal de abastecimento ou uso. 

Na Bacia Hidrográfica da Grota Criminosa, constata-se a falta de 

planejamento no abastecimento de água na área da bacia, pois há grande 

desperdício de água, ou seja, vazamento, outro fator importante é a constante falta 

de água em alguns horários, e quando volta, a água está em péssima qualidade, 

tanto na sua cor, como também em contaminação. A inexistência de rede de esgoto 

na área da bacia é outro transtorno para comunidade que reside próxima do canal, 

sendo que o canal é utilizado como local de lançamento de esgoto das residências 

próximas do canal, e concomitantemente, toda a população da área não possui rede 

de esgoto, sendo que as residências possuem fossas rudimentares. 

TUNDISI (2013) destaca que evolução do processo de governança passou, 

portanto, para uma gestão de bacia hidrográfica, integrando-se ações para usos 

múltiplos, ou seja, servindo os usos múltiplos de forma integrada e não setorial; e 

tornando-se essencialmente preditiva, com a finalidade de antecipar processos e 

fenômenos. Esta evolução na governança da água tem um papel relevante também 

na descentralização do processo, ou seja, aplicando-se a gestão de bacia 

hidrográfica na menor escala possível.  

Desta forma, as bacias hidrográficas urbanas é a melhor maneira para o 

gerenciamento do abastecimento de água e rede de esgoto do núcleo nova Marabá, 
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e nesse caso a Bacia Hidrográfica da Grota Criminosa é de suma relevância nesse 

estudo, pois ela é a principal bacia hidrográfica do perímetro urbano de Marabá, 

tendo o seu reconhecimento do valor econômico da água e sua importância local 

para a cidade de Marabá. 

2 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 A área de estudo compreende a Bacia Hidrográfica da Grota Criminosa, 

localizada na área urbana de Marabá/PA, situa-se entre as coordenadas geográficas 

5º21‘40.10‖ e 5º19‘49.98‖ de latitude sul e 49°03‘54.07‖ e 49°08‘06.01‖ de longitude 

oeste, na região sudeste do estado do Pará, Brasil. Possui extensão territorial de 

aproximadamente 1.093 hectares na qual esta inserida dentro do distrito Nova 

Marabá, por sua vez, está constituída de 28 bairros denominados por folhas, com 

formato do desenho de uma castanheira, árvore típica da região, população 

estimada em 79 mil habitantes, figura 01. 
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3 – METODOLOGIA E MATERIAIS 

Para a elaboração deste trabalho foi necessário a aplicação das bases 

teóricas e metodológicas de autores que pesquisam sobre a governança em bacias 

hidrográficas em áreas urbanas, distribuindo essas atividades da seguinte maneira: 

 Pesquisa Bibliográfica Preliminar: compreende o estudo de bibliografias 

especializadas, (TUNDISI et al 2013; JACOBI et al. 2013, ZURBRIGGEN, 2011; Paz 

(2015); PSBM 2014) permitindo o entendimento da governança em bacias 

hidrográficas urbanas, referente ao sistema de abastecimento de água e rede de 

esgoto  

 Trabalhos de Campo: trata do reconhecimento físico da área, assim como a 

averiguação da governança do abastecimento de água e rede de esgoto. 

 Laboratório: trata do processo de elaboração das cartas temáticas como: 

sistema de abastecimento de água e rede de esgoto e da coleta de dados 

secundários. 

 Análise dos resultados: discussões dos resultados obtidos nas fases 

anteriores analisando e correlacionando. 

O trabalho de campo teve como objetivos principais: o conhecimento da área 

de estudo, levantamento da área de abastecimento de água e rede de esgoto. Para 

a realização da atividade de campo, foram estabelecidos alguns métodos e técnicas 

para coleta de dados primários da área de estudo, distribuídos da seguinte maneira: 

leitura da carta base da bacia hidrográfica, levantamento das áreas que possui 

abastecimento de água, rede de esgoto e drenagem urbana, utilizando como auxílio 

o GPS para identificar essas áreas atendidas com abastecimento de água e rede de 

esgoto. 

Os materiais utilizados para a prática de campo foram: GPS, câmera 

fotográfica, carta base da bacia hidrográfica e pranchetas de anotações. Com o GPS 

foram traçadas as rotas percorridas na atividade do trabalho de campo, as 

pranchetas foram utilizadas como apoio para anotações das áreas atendidas pelo 

sistema de abastecimento de água e rede de esgoto. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 - A GOVERNANÇA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DA GROTA CRIMINOSA. 

A partir de 1976 a empresa estatal de Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA), ficou responsável pela administração, manutenção e conservação do 

sistema de abastecimento de água dois distritos urbanos de Marabá, sendo que nos 

dias atuais o perímetro urbano de Marabá possui dois sistemas de abastecimento de 

água que está localizada nos núcleos Marabá pioneira e nova Marabá. O primeiro 

sistema é o mais antigo e atende a demanda do núcleo Marabá pioneira e o 

segundo está em ampliação de suas unidades, atendendo o núcleo Nova Marabá e 

o centro de reservação do núcleo cidade nova. 

O sistema de captação Marabá pioneira é superficial no Rio Tocantins, 

compreendendo 02 (duas) estações de tratamento de água, e do núcleo cidade nova 

a captação também é no Rio Tocantins, compreendendo a estação de tratamento de 

água convencional e o centro de reservação na nova Marabá, localizada na folha 29 

e no núcleo cidade nova. Existem outros sistemas de abastecimento de água em 

Marabá, que estão localizados nos distritos de São Felix e Morada Nova de 

responsabilidade da prefeitura municipal. 

 Esses sistemas são captação de água subterrânea por meio de poços rasos 

ou profundos e que não é aplicado nenhum tipo de tratamento e desinfecção dessa 

água. Já em relação aos distritos rurais o abastecimento de água é de péssima 

qualidade, são sistemas pequenos e independentes, com captação de água 

subterrânea por meio de poços ou por meio de bicas d‘água com pouca extensão de 

rede de distribuição. 

Na Bacia Hidrográfica da Grota Criminosa, o abastecimento de água e 

esgotamento sanitário está implantado da seguinte maneira: 

Alto curso da bacia: compreende os bairros Nossa Senhora Aparecida, Araguaia e 

Km 7. Esses bairros são áreas invadidas pela população que mora no local, sendo 

que nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Araguaia não possuem abastecimento 

de água e que essa comunidade utiliza poços ou compra água mineral. Esse setor 
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compreende a folhas 18, 19 e o km 7, na qual possui abastecimento de água 

fornecida pela empresa de saneamento do Estado, (figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médio curso da bacia: compreende as folhas 20, 21, 22, 29, 28, 27 e 21, sendo 

que todas essas folhas possuem abastecimento de água tratada (figura 02). O 

médio curso da bacia é a região com maior concentração de população da bacia e 

também com as maiores reclamações referente à falta de água em alguns horários 

da semana. Essa reclamação está relacionada com coloração da água e com a 

qualidade da água, sendo que a prefeitura municipal de Marabá, monitora essa 

qualidade de água e sempre estão encontrando contaminação dessa água. 

Baixo curso da bacia: compreende as folhas 23 e 32, sendo atendida pelo 

abastecimento de água. Já em relação às folhas 25 e 26 as mesmas não possuem 

abastecimento de água tratada, sendo que essa região a população sofre com essa 

falta, utilizando águas de poços ou comprando água mineral (figura 02). 
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4. 2 - A GOVERNANÇA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DA GROTA CRIMINOSA 

O sistema de esgotamento sanitário no município de Marabá não existe, 

porém, algumas obras de implantação deste sistema estão sendo realizadas nos 

núcleos cidade nova e nova Marabá, compreendendo estação de tratamento de 

esgoto no bairro aeroporto com grande capacidade. Já no núcleo nova Marabá, essa 

melhoria está ligada a bacia hidrográfica da grota criminosa, todavia, essa obra 

possuem equívocos em relação ao esgotamento sanitário.  

O esgotamento sanitário inexistente na bacia hidrográfica da grota criminosa 

(figura 03), sendo que o mesmo está diversificado em toda área da bacia na qual a 

discussão foi dividida da seguinte maneira: 

Alto curso da bacia: compreende os bairros Nossa Senhora Aparecida, 

Araguaia e Km 7. Nessa região o esgotamento sanitário é com fossas negra, 

rudimentares e em alguns locais e lançados na rua com destino final na Grota 

Criminosa, e isso ocorre também nas folhas 18, 19, 30. No km 7, a situação é mais 

crítica, pois os dejetos e lançado nas ruas e na grota. 
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Médio curso da bacia: compreende as folhas 20, 21, 22, 29, 28, 27 e 21, sendo 

que todas essas folhas não possuem ligação de rede de esgoto e as residências 

próximas lançam o esgoto sem tratamento no canal principal (figuras 04, 05 e 06).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Baixo curso da bacia: compreende as folhas 23, 25, 26 e 32, não possui ligação de 

rede de esgoto. Essa região recebeu um dos projetos mencionados no capítulo 

sobre os históricos dos projetos existentes sobre saneamento básico (figuras 07, 08 

e 09).  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os projetos realizados para a implantação do sistema de abastecimento e 

rede de esgoto de Marabá, alguns foram colocados em práticas, mas com pouco 

retorno para a qualidade de vida da população de Marabá. Os projetos executados 

foram do esgotamento sanitário núcleo cidade nova, atendendo uma boa parte 

dessa região, porém não tem uma política na ligação das redes de esgoto das casas 

com essa rede de esgoto implantada. No núcleo nova Marabá o projeto da grota 

criminosa beneficia uma região muito pequena do núcleo, sendo que essa obra está 

ainda em execução. O abastecimento de água no núcleo cidade nova ainda carece 

de investimento, sendo que uma boa parte desse núcleo não tem atendimento, 

sendo que a população utiliza água de poços ou compra galões de água. O mesmo 

ocorre com o núcleo nova Marabá, sendo que algumas folhas não tem atendimento 

desse abastecimento de água e a população que não é atendida utiliza os poços 

pertencentes a prefeitura municipal. Na bacia hidrográfica da grota criminosa, na 

qual está inserida dentro do núcleo nova Marabá, o abastecimento de água da 

COSANPA existe, mas com forma precária, pois boa parte da população reclama do 
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atendimento da COSANPA, referente a água, na qual reclamam da falta de água em 

determinados períodos como também na cor e contaminação dessa água. Devido a 

essa situação boas partes desses moradores utilizam água de poços para realizar 

alguns serviços como também utilizam para beber, sendo que essas águas, de 

acordo com algumas análises de água realizada nessa região estão contaminadas e 

muitos desses poços estão lacrados pela prefeitura devido a contaminação. Já o 

esgotamento sanitário na bacia hidrográfica da grota criminosa não existe, sendo 

que a população utiliza fossas negras, rudimentares e sépticas, ou, lançam o dejeto 

direto na grota criminosa e que nesse caso a  ausência do sistema de coleta, 

afastamento e tratamento dos esgotos acarreta elevada ocorrência de doenças de 

transmissão por veiculação hídrica e insetos, comprometendo a saúde da população 

da bacia hidrográfica impactando de forma negativa o equilíbrio do meio ambiente. 
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RESUMO  
O estudo de bacias hidrográficas detalha informações dos processos que ali ocorrem e 
determina áreas que sofreram alterações na sua forma original ao longo do tempo 
geológico. Conhecer as características de uma bacia torna-se importante para a 
preservação ambiental e melhor uso do espaço associado às questões econômicas e 
conflitos existentes pelo uso indevido dos recursos hídricos. Verifica-se que a bacia 
hidrográfica do rio Munim tem sofrido alterações significativas nos seus aspectos 
geomorfométricos e ambientais oriundas de ações antrópicas que são responsáveis pela 
descaracterização da bacia hidrográfica estudada. O mapeamento espaço temporal do uso 
e ocupação da terra, através do uso de geotecnologias, é uma ferramenta precisa de 
diagnóstico ambiental, fornecendo informações sobre as condições hidrogeoambientais. 
Para análise da bacia foram utilizadas as cartas planialtimétricas da Diretoria de Serviços 
Geográficos do Exército (DSG) e o mapeamento espaço temporal do uso e ocupação da 
terra foi realizado através do método de interpretação visual de imagens dos satélites 
LANDSAT 5TM (2007) e LANDSAT 8-OLI TIRS (2016). A classificação da hierarquia fluvial 
foi realizada com base no ordenamento dos canais de Strahler. Com isso, o trabalho buscou 
caracterizar e analisar as formas de uso e ocupação da terra, fornecendo subsídio para 
ações de planejamento e gestão ambiental de bacias hidrográficas. 
Palavras-chave: Rio Munim. Gestão de bacias. Geotecnologias. 
 
ABSTRACT 
The study of hydrographic basins details information of the processes that occur there and 
determines areas that underwent changes in their original form throughout the geological 
time. Knowing the characteristics of a basin becomes important for environmental 
preservation and better use of space associated with economic issues and conflicts over the 
misuse of water resources. It is verified that the watershed of the Munim River has 
undergone significant alterations in its geomorphometric and environmental aspects 
originating from anthropic actions that are responsible for the decharacterization of the 
hydrographic basin studied. The temporal space mapping of land use and occupation, 
through the use of geotechnologies, is a precise tool for environmental diagnosis, providing 
information on hydrogeo-environmental conditions. For the analysis of the basin, the 
planialtimetric charts of the Army Geographic Services Board (DSG) were used and the 
temporal space mapping of land use and occupation was performed using the visual 
interpretation method of LANDSAT 5TM (2007) and LANDSAT 8-OLI TIRS (2016). The 
classification of the fluvial hierarchy was performed based on the ordering of the Strahler 
channels. With this, the work sought to characterize and analyze the forms of land use and 
occupation, providing subsidy for actions of planning and environmental management of 
watersheds. 
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1. Introdução  

A bacia hidrográfica é uma área de captação natural de água, sedimentos e 

matéria dissolvida que converge o escoamento oriundo da precipitação e materiais 

para um único ponto de saída. A bacia hidrográfica estrutura-se a partir de um 

conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos 

de água que confluem até resultar em um leito único no seu exutório (TUCCI, 2004). 

Por se tratar de áreas da superfície terrestre, as bacias podem ocupar diferentes 

proporções e tamanhos articulando-se como unidades do espaço que são utilizadas 

para uso do homem nas mais diversas atividades. Para Souza e Fernandes (2000), 

os enfoques de gestão e planejamento que fazem uso dos estudos das áreas das 

bacias hidrográficas são importantes no que diz respeito a preservação ambiental e 

melhor uso do espaço associados as questões socioeconômicas e conflitos 

existentes pelo uso indevido dos recursos hídricos. 

É no território definido como bacia hidrográfica que se estabelecem as 

atividades antrópicas. Áreas urbanas, rurais ou industriais tendem a compor as 

principais ocupações territoriais em torno das bacias. Posto isso, pode-se afirmar 

que, no exutório, é que se estabelecem todos os processos que fazem parte do 

sistema de uma bacia hidrográfica e tudo que ocorre dentro desse espaço é 

resultado direto das formas de ocupação do território e utilização do corpo hídrico 

que ali convergem.  

A gestão territorial das bacias hidrográficas através das geotecnologias 

constitui-se ferramentas essenciais que servem de auxílio para planejamento e 

manutenção da ocupação territorial na área de abrangência de uma bacia 

hidrográfica. Barbosa e Furrier (2009) estabeleceram que a bacia hidrográfica é uma 

unidade geomorfológica onde todos os processos que ali ocorrem e os elementos 

das formas são interdependentes de modo que qualquer alteração natural ou 

antrópica que venha a ocorrer em qualquer ponto da bacia, produz sistematicamente 

uma mudança e ajuste em todo sistema de drenagem. 
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Para Yassuda apud PORTO et al, 2008 a bacia hidrográfica é palco unitário 

de interação das águas com o meio físico, biótico, social, econômico e cultural onde 

a interação humana contribui negativamente para a degradação dos ecossistemas 

estabelecidos e alterações geomorfológicas no relevo pois a falta de planejamento e 

gestão territorial autoriza a ação antrópica desordenada. Em áreas de bacia 

hidrográfica, o princípio de toda transformação ambiental negativa se dá a partir do 

desmatamento e a ocupação dos cursos d'água para fins de fixação de moradias, 

urbanização e crescimento econômico. Esse processo constitui-se como um fator de 

degradação ambiental que acelera o processo de perda da vegetação nativa, erosão 

do solo e poluição dos corpos hídricos e alterações significativas na dinâmica natural 

do fluxo hídrico.  

Tucci (2004) destaca que os impactos provocados pelo crescimento 

populacional nas áreas de bacias hidrográficas provocam impactos que vão além da 

perda da vegetação nativa para fixação aglomerados urbanos, estes incluem 

também o aumento do escoamento superficial, aumento da produção de material 

sólido proveniente da limpeza de ruas e da armazenagem inadequada do lixo pela 

população resultando na deterioração da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, perda da capacidade hídrica das bacias, alterações no ecossistema 

local. Araújo Filho et al (2007) destacam que a obtenção de informações detalhadas 

e precisas sobre o espaço geográfico é uma condição necessária para as atividades 

de planejamento e tomada de decisões. Portanto, ressaltando a importância de 

estudos geoambientais em áreas de bacias hidrográficas.  

Para Torres et al (2010) o manejo adequado de uma bacia e sua integração 

com outros elementos que a compõe deve passar inicialmente por um diagnóstico 

básico que identifique todas as problemáticas da área de estudo e posterior 

identificação de soluções dos conflitos existentes pois em função da ação antrópica, 

as bacias vem apresentando alterações significativas na estrutura física dos canais, 

transporte de sedimentos e regime hídrico. Todas essas alterações manifestam 

impactos negativos na disponibilidade da água e transporte de materiais. 

As bacias hidrográficas e suas várias dimensões organizam os recursos 

hídricos em função das condições climáticas, da sua estrutura geológica e 

geomorfológica. São identificadas como áreas importantes para planejamento, 
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gerenciamento e gestão dos recursos hídricos pautadas na sustentabilidade dos 

ecossistemas, considerando elementos como rocha, relevo, solo, água, vegetação e 

clima como parte importante de um sistema que deve ser estudado em sua 

totalidade, reconhecendo as relações com o meio para entender a dinâmica 

ambiental com o objetivo de identificar o melhor planejamento e gestão para áreas 

de bacias, compreendo as inter-relações com os outros componentes do meio, com 

a ação antrópica que altera as condições de funcionamento dos sistemas naturais 

(CARVALHO, 2014). Nesse âmbito, o planejamento ambiental é parte importante 

para estabelecer o ordenamento e ocupação do solo e dos recursos hídricos. 

O estudo do uso e ocupação da terra através de geotecnologias possibilita 

verificar a distribuição espacial das ações antrópicas e avanço da degradação 

ambiental através de padrões homogêneos que se tornam característicos ao se 

analisar imagens remotamente sensoriadas e georreferenciadas. Ao identificar 

padrões de avanço da ação antrópica ao longo dos anos, tal estudo possibilita a 

otimização do planejamento orientado para identificação de estabilidades e 

vulnerabilidades das imagens estudadas. O uso das geotecnologias possibilita a 

aquisição de dados para uma melhor gestão de bacias hidrográficas. Para Rosa 

(2007), o conhecimento e o monitoramento do uso e ocupação da terra são 

essenciais para a entender os padrões de organização do espaço. 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. 

  

2. Metodologia 

2.1 Descrição da área de estudo 

A bacia hidrográfica do Rio Munin (Figura 1) está localizada na parte porção 

extremo-leste do Maranhão, é delimitada pelas coordenadas geográficas: Norte: 

3º43‘S e 43º24‘O; Leste: 4º04‘S e 43º01‘O; Sul: 4º34‘S e 43º07‘O; Oeste: 3º22‘S e 

43º28‘O. Possui seu centro geográfico a 140 km a sudeste da capital do Estado, São 

Luís, apresentando no sentido nordeste-sudeste sua forma alongada, com cerca de 
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286 km de comprimento e 160 km de largura, totalizando uma área aproximada 

de15.926,94 Km² o que corresponde a 4,8% do Estado (MARANHÃO, 2002). 

 

 

Figura 1: Mapa de localização da bacia hidrografica do Rio Munim em relação ao estado do 

Maranhão. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Considerada uma bacia genuinamente maranhense por ter suas nascentes e 

foz dentro do estado do Maranhão, apresenta como curso principal desta bacia o rio 

Munin, que deságua na baía do Arraial, entre os municípios de Axixá e Icatu. Suas 

nascentes encontram-se situadas nos Tabuleiros da Formação Barreiras, a nordeste 

do município de Caxias. Como principais afluentes pela margem esquerda os rios 

Iguará, Paulica, riacho do Mocambo, riacho Raiz, riacho da Cruz, riacho São 
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Gonçalo e, pela margem direita, os rios Preto, riacho Pirangi, Una e riacho da Mata. 

Dos 27 municípios que compõe a bacia, 15 possuem suas sedes localizados dentro 

dela e 7 municípios estão inseridos totalmente na bacia hidrográfica do rio Munin. 

De acordo com o IBGE (2010) a área de estudo possui população total de 

320.001 habitantes, representando 4,9% da população maranhense. Desse total 

164.908 (51,5%) representam a população urbana, enquanto que os demais, 

155.093 (48,5%) formam a população rural da bacia. Com essas características, a 

densidade demográfica fica em torno de 20,10 hab./km2, um pouco acima da 

densidade do estado. A bacia apresenta um padrão de drenagem de forma 

dentrítica, apresentando ao longo do curso principal, irregularidades de cursos de 

água em todas as direções. As características da paisagem natural predominantes 

na bacia se diversificam entre ecossistemas cerrado e manguezais, na foz da bacia, 

na zona costeira. 

Os dados climatológicos da bacia hidrográfica do rio Munin, segundo o 

NUGEO (2011), correspondem predominantemente ao clima Úmido e Sub-úmido 

(C2), com precipitação pluviométrica anual em torno de 1700mm a 2700mm. A 

umidade relativa do ar anual fica em torno de 70% a 82% e superior a 82% próximo 

a desembocadura do rio Munin (norte do Maranhão), com temperatura média anual 

variando entre 24ºC a 28ºC. Segundo IBGE (2001) e NUGEO (2011), os tipos de 

vegetação encontrados na região hidrográfica do rio Munin, são distribuídas entre 

savanas arbóreas e abertas, savana densa, áreas de tensão ecológica (contatos) 

com vegetação secundária, florestas e atividades agropecuárias. Também são 

encontradas áreas de caatinga, restingas, áreas urbanizadas, matas ciliares e 

campos inundáveis. 

As principais formações geomorfológicas na área da bacia são Lençóis 

Maranhenses localizadas às faixas litorâneas e sublitorânea da porção oriental 

constituídas por restingas, campos de deflação e dunas e Superfície Maranhense 

com Testemunhos, sendo caracterizada por ser áreas aplainadas dominadas por 

testemunhos tabulares da superfície de cimeira, que vai desde a porção central do 

Estado em direção ao litoral. A estrutura geológica da bacia hidrográfica do rio Munin 

é composta por Aluviões Marinhos, Grupo Barreiras, Formação Mosquito, Formação 

Samambaia, Pedra de Fogo e Formação Poti (NUGEO, 2011). Quanto aos solos, a 
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bacia apresenta a ocorrência de Neossolos Quartzarênicos, Latossolo Amarelo, 

Plintossolo Argilúvico, Luvissolo e Planossolo Nátrico (IBGE, 2010) e (NUGEO, 

2011). 

 

2.2 Materiais e métodos 

A delimitação da bacia hidrográfica do rio Munim e de sua rede de drenagem 

foi realizada com base nas cartas planialtimétricas da Diretoria de Serviços 

Geográficos do Exército (DSG), na escala de 1:250.000, folhas 105 (SA.23-Z-A), 126 

(SA.23-Z-C), 127 (SA.23-Z-D), 150 (SB.23-X-A) e 151 (SB.23-X-B). 

O mapeamento espaço temporal do uso e ocupação da terra na bacia 

hidrográfica do rio Munin foi realizado, através do método de interpretação visual de 

imagens de sensores orbitais (satélites), utilizando os softwares SPRING (versão 4.3 

e 5.3) e QGis (versão 1.8 e 2.14.5).  As imagens de satélite utilizadas foram: 

LANDSAT 5TM (ano de 2007) e LANDSAT L8-OLI/TIRS (ano de 2016). As imagens 

foram adquiridas (download) no banco de imagens na plataforma Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) e do USGS Science for a changing world – 

EarthExplorer, respectivamente. Após a aquisição das imagens, foi realizada a 

composição de bandas das mesmas, adotando a composição Red, Green, Blue - 

RGB 654 (banda 6, banda 5 e banda 4) para as imagens de 2016 e RGB 543 (banda 

5, banda 4 e banda 3) para as imagens de 2007.  

As classes temáticas para o mapeamento foram previamente estabelecidas 

após revisão de literatura e auxílio do Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE 

(2013), conforme demonstrado na Figura 2. 

Figura 2: Esquema teórico de construção de uma nomenclatura da cobertura terrestre. 
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Fonte: Heymann (1994) 

 

Foi escolhido o nível II (subclasses), que traduz a cobertura e o uso da terra 

em uma escala mais regional. Para o mapeamento espaço-temporal da bacia foram 

adotadas 06 subclasses conforme Tabela 01. 

Tabela 01: Classes temáticas utilizadas na pesquisa para o mapeamento do uso e 

ocupação da terra na bacia Hidrográfica do Rio Munin nos anos de 2007e 2016. 

Classes temáticas Descrição 

Áreas antrópicas agrícolas Áreas relativas a pastagens, culturas permanentes ou 
temporárias. 

 
 
 

Área de influência antrópica 

Área com relativa ocupação humana (área 
residencial, comercial e industrial). Áreas com 
vegetação que sofreram processo de desmatamento 
nos mais diversos usos antrópicos. Áreas de mata 
ciliares que foram suprimidas devido avanço em 
áreas de APP e vegetação resultante de processos 
naturais de sucessão, após supressão total ou parcial 
de vegetação primária por ações antrópicas ou 
causas naturais, podendo ocorrer árvores 
remanescentes de vegetação primária. 

Desmatamento Áreas com pouca cobertura vegetal em sua 
composição.  

Áreas descobertas (solo 
exposto) 

Área totalmente desprovida de cobertura vegetal por 
desmatamento ou queimadas. 

 
Áreas de vegetação natural 

Vegetação nativa (florestal ou campestre), pouco 
degradada ou com a mínima influência antrópica. 

Restinga Vegetação com influência marinha. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016); Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE (2013) 

 

3. Resultados e discussões 

O estudo dos usos e formas de ocupação da terra constituiu-se como 

ferramenta importante que auxilia na gestão e planejamento de bacias hidrográficas. 

Tais usos e formas de ocupação causam alterações físico-químicas nos recursos 

hídricos, através da disponibilização de resíduos orgânicos e compostos químicos 

de atividades antrópicas além de reconfigurar negativamente a paisagem natural de 

uma região. O mapa de uso e ocupação da terra da bacia do Munin possibilitou a 

análise das áreas mais afetadas pelo homem bem como a perda da cobertura 
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vegetal e áreas com total exposição do solo quanto a perda gradativa da cobertura 

detectada por meio das técnicas de sensoriamento remoto (Figura 3). 

Figura 3: Mapa de uso e ocupação da terra da bacia hidrográfica do rio Munin, 

anos 2007 e 2016 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Ao analisar os dados de uso e ocupação da terra na bacia do Munin na série 

temporal escolhida (anos 2007 e 2016), no intervalo de nove anos, verificou-se que 
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para o espaço-tempo dos anos analisados, as classes áreas antrópicas agrícolas, 

desmatamento, áreas descobertas (solo exposto), vegetação, restinga e áreas de 

influência antrópicas, sofreram alterações devido ação do homem e avanço das 

lavouras temporárias e permanentes, além da ocupação do homem em áreas de 

nascente. 

Tabela 2: Classes temáticas utilizadas na pesquisa para o mapeamento do uso e ocupação 

da terra na bacia hidrográfica do rio Munin nos anos de 2007e 2016. 

 
Classes temáticas mapeadas 

Data do cenário analisado 

      2007             2016 

Área (km²) % Área (km²) % 

Áreas antrópicas agrícolas 781.1 4.90% 1022.29 6.42% 

Área de influência antrópica 945.76 5.94% 1675.97 10.54% 

Desmatamento 1.762.74 11.07% 2.593 16.30% 

Áreas descobertas (solo exposto) 107.07 0.68% 126.54 0.79% 

Áreas de vegetação natural 11183.11 70.25% 9.988.71 62.75% 

Restinga 731.52 4.59% 478.89 3% 

Corpos d'água 409.18 2.57% 31.19 0.20% 

Total da área mapeada 15920.48 100% 15916.59 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A classe temática áreas de vegetação natural, apresentou no período 

analisado uma redução de aproximadamente 7,5% de sua área, compreendendo 

numa diminuição de 1.194,40 km² de área, quando comparamos os dados 

analisados dos anos de 2007 e de 2016. No intervalo de tempo analisado, há uma 

tendência ao desmatamento e supressão da vegetação natural mais densa, em 

consequência do uso das terras por práticas da agropecuária e o aumento de 

pastagem e lavouras temporárias, o que ocasionou um aumento de 5,23% nas áreas 

desmatadas. 

Outra analise realizada, diz respeito as áreas de influência antrópicas, que 

são áreas com relativa ocupação humana (área residencial, comercial e industrial), 

áreas com vegetação que sofreram processo de desmatamento nos mais diversos 

usos e formas de ocupação, áreas de mata ciliares que foram suprimidas devido 

avanço em áreas de APP e vegetação resultante de processos naturais de 
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sucessão, após supressão total ou parcial de vegetação primária por ações 

antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes de 

vegetação primária. Houve perda de vegetação em uma área de 730,21km², 

indicando uma forte predominância das atividades humanas de forma 

indiscriminada. 

De acordo com os resultados apresentados nosgráficos1 e 2, a classe que 

corresponde a desmatamento e áreas descobertas (solo exposto) também 

impactaram na perda de áreas com vegetação natural, indicando uma tendência a 

antropização. Analisando os resultados percentuais encontrados, pode-se dizer que 

a bacia está em processo de degradação ambiental pelos seus variados usos e 

formas de ocupação que vão desde a supressão das matas ciliares, lançamento de 

esgoto nos cursos d'água, ocupação urbana sem planejamento, erosão do solo, 

aumento de áreas de pastagens e lavouras temporárias.  

Gráfico 1: Áreas de ação antrópica. 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Gráfico 2: Áreas com perda de vegetação natural ou secundária 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

4. Considerações finais 

 

O processo de caracterização ambiental a partir da utilização de 

geoprocessamento, tornou-se uma ferramenta útil para gestão ambiental de bacias 

hidrográficas.Num cenário em que os discursos permeiam os ideais de 

desenvolvimento sustentável, fez se necessário o estudo do uso e ocupação da terra 

e dados geomorfométricos para verificar e quantificar a degradação local da área de 

estudo. Dessa forma, gerir e planejar tais recursos a partir das observações 

encontradas na pesquisa, para fornecer subsídios de gestão associados a política 

de administração econômica e ambiental do Munin, destacando as potencialidades 

naturais da região e locais de exploração predatória dos recursos naturais. A bacia 

hidrográfica do rio Munin, marcada pela sua heterogeneidade física e abundância de 

ecossistemas, precisa ser pensada como unidade de planejamento ambiental de 

forma sustentável para otimização dos recursos que a mesma oferece. 

Desse modo, o estudo serve como instrumento de determinação de áreas que 

merecem maior atenção nos processos de gestão e planejamento ambiental, 

principalmente as áreas de maior adensamento populacional, que ao desenvolver 

todo tipo de atividade econômica visando a exploração dos recursos naturais em 

detrimento do crescimento, acabam gerando impactos negativos na região da bacia. 

O estudo serve também como uma ferramenta auxiliar para gestão e melhor 
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planejamento de áreas de bacias hidrográficas, servindo como um instrumento 

preciso de diagnóstico para tomada de decisões por parte do Estado. 
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RESUMO 
A presente pesquisa tem como objetivo principal, analisar, de forma multitemporal, a 
evolução do uso e cobertura da terra nos anos de 1984 e 2017, visando apontar alterações, 
sobretudo na vegetação florestal e nas culturas de soja e milho. Posteriormente, mapeando 
as áreas protegidas pela legislação, indicando possíveis conflitos com as áreas ocupadas 
atualmente na bacia hidrográfica do rio Mimoso, localizada no município de Bonito/MS. Para 
tanto, mapeou-se, com o auxílio dos softwares Spring 5.2.7® e ArcGis 10® e as imagens de 
satélite Landsat 5 e Sentinel 2A, o uso da terra, além das áreas protegidas segundo o 
Código Florestal, Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012. Como resultados, afirma-se que as 
áreas que anteriormente eram de vegetação florestal, vêm sendo substituídas gradualmente 
por áreas de pastagens e culturas, sobretudo no alto curso da BHRM, visto que, por ser uma 
bacia hidrográfica cárstica, seu solo já possui uma fertilidade natural advinda do calcário 
(calcítico e dolomítico), que somadas às áreas aplainadas do planalto da serra da 
Bodoquena, favorecem a mecanização agrícola e a produtividade de suas terras. 
Concluindo que, essa evolução no uso deve ser monitorada, sobretudo, devido à algumas 
áreas no alto curso da BHRM, onde as culturas adentram até áreas protegidas pela 
legislação, com o agravante de serem próximas a nascentes de diversos afluentes de menor 
porte do rio Mimoso, podendo assim, modificar o equilíbrio dessa bacia hidrográfica, além de 
carrear maior quantidade de sedimentos aos mananciais, devido às áreas de solo expostos 
sucedidas pelas monoculturas de soja e milho. 
 
ABSTRACT 
The main objective of the present research is to analyze, in a multitemporal way, the 
evolution of land use and land cover in the years of 1984 and 2017, aiming to show changes, 
especially in forest vegetation and soybean and corn crops. Subsequently, mapping the 
areas protected by legislation, indicating possible conflicts with the areas currently occupied 
in the watershed of the Mimoso River, located in the municipality of Bonito / MS. In order to 
do so, the use of land, in addition to the protected areas according to the Forest Code, Law 
nº 12.651 of July 1, 2007, with the aid of the Spring 5.2.7® and ArcGis 10® software and the 
satellite images Landsat 5 and Sentinel 2A, were mapped. May 25, 2012. As a result, it is 
stated that the areas that were previously of forest vegetation, have been gradually replaced 
by areas of pasture and crops, especially in the high course of the BHRM, since, being a 
karst water basin, its soil already has a natural fertility derived from limestone (calcitic and 
dolomitic), which added to the flattened areas of the Bodoquena mountain plateau, favor the 
agricultural mechanization and productivity of its lands. In conclusion, this evolution in use 
should be monitored, mainly due to some areas in the upper reaches of the BHRM, where 
crops penetrate to areas protected by legislation, with the aggravation of being near sources 
of several smaller tributaries of the river Mimoso , thus modifying the balance of this 
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watershed, in addition to bringing more sediment to the water sources, due to the exposed 
soil areas of the soya and maize monocultures. 
 

1. Introdução 

O estudo e compreensão do uso e cobertura da terra, sobretudo em bacias 

hidrográficas cársticas é essencial, pois a fragilidade advinda do calcário, pode 

ocasionar solapamentos pelo mal uso de suas terras, bem como seu manejo, 

devendo-se trazer à baila, questões como as rochas e o uso das terras que às 

sobrepõem, sendo importantes para a conservação e/ou preservação destas bacias. 

Elevou a necessidade da utilização da bacia hidrográfica como unidade de 

estudo, principalmente após a Lei no 9.433/97 que agrupou normas para seu 

planejamento e gestão. Segundo Botelho e Silva (2004), esse crescimento de 

pesquisas se deve ao fato da influência, cada vez maior, do Ser Humano sobre o 

meio ambiente, podendo assim, analisar suas consequências sobre o equilíbrio 

ecológico. 

Esta pesquisa tem como unidade territorial de estudo, a Bacia Hidrográfica do 

Rio Mimoso - BHRM, localizada no munícipio de Bonito, Mato Grosso do Sul. A 

bacia em questão, abrange áreas cársticas, seja por seus calcários calcíticos e 

dolomíticos. Até por esses motivos, sua utilização visando a monocultura da soja e 

milho, vem se intensificando ao longo dos anos, visto que, o calcário traz uma 

fertilidade natural ao solo da região, que já possui uma rica camada superficial de 

matéria orgânica, característico do chernossolo rêndzico órtico, extremamente fértil, 

porém, frágil. 

Segundo Crepani et al. (2001), a cobertura vegetal é uma defesa da 

paisagem contra eventuais processos erosicionais, portanto, as áreas que possuem 

uma vegetação consistente, reduzem o escoamento superficial, aumentam a 

capacidade de infiltração, trazendo apenas benefícios para o ambiente. 

Algumas questões devem ser destacadas, com relação a escolha da BHRM 

para unidade de estudo:  

a) Importância da bacia hidrográfica para o município de Bonito, devido às suas 

características singulares, como cachoeiras, tufas calcárias, corredeiras, relevo 
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acidentado recoberto por uma vegetação de porte elevado, favorecendo o turismo 

de natureza;  

b) Elevação na abrangência das áreas de culturas ao longo dos anos, 

sobretudo, soja e milho nos planaltos da serra da Bodoquena (alto curso da 

BHRM), que em alguns casos, suplantam os limites impostos pela legislação, no 

que tange à mata ciliar; 

c) Substituição da vegetação florestal para áreas de pastagem e monocultura ao 

longo dos anos; 

d) Preocupação com os mananciais hídricos da BHRM, visto que, a intensa 

alteração no uso de suas terras, pode acarretar alterações na qualidade das 

águas superficiais da bacia hidrográfica. 

 

Justificativas estas, que nortearam a presente pesquisa na BHRM, tendo 

como objetivo, analisar de forma multitemporal, nos anos de 1984 e 2017, a 

evolução do uso e cobertura da terra na BHRM, sobretudo, visando as áreas de 

vegetação florestal e as monoculturas de soja e milho. Posteriormente, identificar, 

partindo do Código Florestal, os conflitos com as áreas protegidas pela legislação. 

A BHRM localiza-se no município de Bonito, a sudoeste do Mato Grosso do 

Sul, Figura 1, apresentando 250,93 km², onde seu rio principal possui 52,40 km de 

extensão, apontando dois principais afluentes, o córrego Espírito Santo, com 2,67 

km de extensão e o córrego Barranco, com 15,02 km de extensão, sobrepostos em 

ambiente cárstico em sua maioria, com rochas carbonatadas das formações 

Bocaina, Cerradinho e Tamengo. 
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Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Mimoso (BHRM). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

2. Metodologia 

Para a obtenção e classificação do uso e cobertura da terra foi utilizado os 

softwares de sistemas de informação geográfica Spring 5.2.7® e ArcGis 10®. Logo, 

utilizou-se imagens de satélite obtidas gratuitamente, no Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais - INPE, para as imagens Landsat 5, sensor TM, do ano de 

1984, sensor 224, pontos 74 e 75. Já para o ano de 2017, utilizou-se a Sentinel 2A, 

sensor MSI, órbita 135, ponto 101, do ano de 2017, disponibilizadas, também 

gratuitamente por meio do Earth Explorer do Serviço Geológico dos Estados Unidos 

– USGS. 

Para a classificação, foi realizada algumas etapas que consistem na criação 

de um banco de dados geográfico, inicialmente para a importação e manuseio das 

imagens de satélite em SIG. Posteriormente é realizados os tratamentos iniciais nas 

imagens, consistindo em realce de assinaturas espectrais, por meio do Histograma, 
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onde evidenciou as assinaturas do uso e cobertura da terra, ficando satisfatória a 

classificação para o objetivo proposto nessa pesquisa. 

Com a composição das bandas 3, 4 e 5 para a Landsat 5 e as bandas 2, 3 e 4 

para a Sentinel 2A, acabou realçando os objetos presentes nas imagens, podendo 

assim, realizar a segmentação das imagens, utilizando a metodologia de 

segmentação por regiões, com valores de similaridade um (1) e para área (pixels) 

vinte (10). 

Com isso, realizou-se a classificação não supervisionada Histograma, que é 

uma classificação por regiões na qual é inserida a quantidade de temas diferentes 

de assinaturas espectrais, ainda não levando em conta, a nomenclatura das classes 

de uso da terra. 

Logo após esse procedimento no Spring 5.2.7®, ocorre a importação para o 

ArcGis 10®, onde é ajustada os temas de acordo com o conhecimento empírico, de 

campanhas de campo e de geoprocessamento, já realizando a classificação do uso 

e cobertura da terra utilizando as classes: áreas antrópicas não agrícolas, culturas, 

pastagem, solo exposto, vegetação campestre, vegetação florestal e massas de 

água. 

Após a análise multitemporal do uso e cobertura da terra, foi realizada uma 

conferência com a legislação, previstas no Código Florestal, Lei nº 12.651 de 25 de 

maio de 2012, sobretudo para indicar áreas de possíveis conflitos e melhorias na 

utilização das terras, buscando uma melhor qualidade ambiental da BHRM. 

Para tanto, delimitou-se as faixas marginais de todos os mananciais hídricos, 

perenes e temporários; áreas no entorno de lagos e lagoas naturais; áreas no 

entorno de reservatórios d‘água artificiais, decorrentes de barramento ou 

represamento de cursos d‘água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; áreas no entorno das nascentes e dos olhos d‘água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros; encostas 

ou partes destas com declividade superior a 45º; tipo de morros, montes, montanhas 

e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25º; e as 

veredas, com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente 

brejoso e encharcado. 
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3. Resultados 

Os mapeamentos do uso e cobertura da terra, Figuras 2 e 3 e Tabela 1, 

apontaram algumas questões importantes, acerca da utilização das terras pelo 

homem e sua ocupação em áreas que eram protegidas e que tinham como 

característica, a vegetação florestal. 

Figura 2. Mapa de uso e cobertura da terra da BHRM, em 1984. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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Figura 3. Mapa de uso e cobertura da terra da BHRM, em 2017. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Tabela I – Dados da série multitemporal do uso e cobertura da terra da BHRF. 

Classes 

1984 2017 

Área 
(km²) 

Área 
(%) 

Área 
(km²) 

Desvio 
(km²) 

Área 
(%) 

Desvio 
(%) 

Áreas antrópicas não 
agrícolas 

0,05 0,02 0,22 0,17 0,09 0,07 

Culturas 0,00 0,00 27,42 27,42 10,93 10,93 

Pastagem 109,66 43,70 101,71 -7,95 40,53 -3,17 

Solo exposto 0,20 0,08 0,88 0,68 0,35 0,27 

Vegetação campestre  0,15 0,06 0,13 -0,02 0,05 -0,01 

Vegetação florestal  140,46 55,97 120,16 -20,30 47,89 -8,09 

Massas de água 0,41 0,16 0,41 0,00 0,17 0,00 
Org.: Elaborado pelos autores (2018). 

 

A análise da evolução do uso e cobertura da terra inicia-se com as áreas 

antrópicas não agrícolas, que correspondem a sedes de fazendas, atrativos 

turísticos e demais atividades antrópicas não vinculadas à área urbana de Bonito. 
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Com isso, foram constatadas poucas variações em suas áreas de abrangência, 

passando de 0,05 km² para 0,22 km², sobretudo pelo aumento de atrativos turísticos 

no médio curso da BHRM, onde estão grande parte das cachoeiras e corredeiras do 

rio Mimoso e aonde seu relevo é mais acidentado. 

As culturas de soja, Figura 4, e milho (entressafras) obtiveram um aumento 

notável, em 1984 não era constatada nessa região, mas em 2017 já foi possível 

mapear 27,42 km² de culturas ao longo da BHRM. Esse aumento se deve ao fato 

das características físicas da região, como por exemplo, os terrenos aplainados que 

acabam favorecendo a mecanização agrícola, somado à fertilidade natural da região 

advindas do calcário calcítico e dolomítico, elevando a produtividade e redução dos 

custos com a manutenção de suas terras.  

Essas grandes áreas de culturas apresentam uma série de problemas 

ambientais que podem ser ocasionados pela má utilização, mecanização, uso de 

agrotóxicos, entre outros. Dentre os problemas que podem ser apontados, é a perda 

da fertilidade do solo, redução da fauna e flora das regiões de monoculturas, 

carreamento de sedimentos aos mananciais hídricos e a contaminação dos 

mesmos, sobretudo, em uma bacia hidrográfica onde seu principal atrativo é a água. 

Figura 4. Monoculturas de soja no alto curso da BHRM. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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As áreas de pastagem apresentaram redução em sua abrangência, sobretudo 

devido a alteração de suas terras para culturas, principalmente no alto curso da 

BHRM. Essas áreas apresentaram redução de 109,66 km² (1984) para 101,71 km² 

em 2017. Ainda permanecem com grandes áreas de abrangência, no médio e baixo 

curso da BHRM, onde seus terrenos acidentados e inférteis, elevam a limitação de 

suas terras para monoculturas. 

Um fator primordial na análise, é que essas áreas de pastagens estão sobre 

um solo altamente intemperizado como o latossolo vermelho distrófico e também, 

sobre um solo pedregoso e raso, como o neossolo regolítico distrófico, terrenos 

estes, que já possuem uma fragilidade considerável perante o arcabouço ambiental. 

Ainda é necessário destacar, que grande parte destas pastagens não 

possuem nenhum tipo de manejo das terras. Elevando a necessidade de um 

monitoramento no avanço das mesmas sobre as áreas de vegetação florestal, bem 

como, na forma de utilização de suas terras, podendo em alguns casos, dependendo 

da inclinação das vertentes, precipitação elevada e dos demais fatores supracitados, 

carrear sedimentos aos mananciais hídricos, prejudicando-os. 

Já os terrenos sem qualquer tipo de vegetação (solo exposto), foram 

encontrados em pequenas porções no baixo curso da BHRM, principalmente alguns 

piquetes para o manejo do gado. Bem como, em pastagens que, devido à falta de 

chuvas, o solo seco foi identificado mediante comportamento espectral da imagem 

de satélite. Abrangendo assim, 0,20 km² em 1984 passando para 0,68 km² em 2017, 

valores reduzidos, se comparados à extensão da BHRM.  

A vegetação campestre corresponde àquela vegetação ainda em estado 

natural, mas de menor porte, com algumas árvores e gramíneas. Sendo possível 

localizá-las no topo de alguns morros residuais do alto e médio curso da BHRM, até 

por esse motivo, foram encontradas em apenas 0,15 km² e 0,13 km² em 1984 e 

2017, respectivamente. 

Essa redução se deve ao fato de algumas pastagens estarem adentrando a 

essas áreas, além de retirar a vegetação florestal, vem alcançando o topo de alguns 

morros residuais com essas vegetações campestres, trazendo impactos nocivos à 

bacia hidrográfica. Visto que, retiram uma vegetação natural para pastagens sem 

qualquer tipo de manejo, elevam o escoamento superficial e reduzem a infiltração, 
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contando também com as rochas que contribuem para a preocupação com essas 

questões, já que a calcário é predominante nessas áreas e possui uma alta 

fragilidade ambiental perante aos processos erosicionais. 

As áreas de vegetação florestal foram as que sofreram maior retirada com o 

passar dos anos, 20,30 km² a menos em 2017, isso se mostra preocupante e se 

deve ao fato de sua retirada para o uso e ocupação das terras por pastagens (médio 

e baixo curso) e, sobretudo, por culturas de soja e milho (alto curso). 

Os morros residuais do médio curso vêm sofrendo impactos devido ao avanço 

das pastagens para a criação de gado, apenas poucas áreas possuem uma 

preservação considerável, e nisso, os atrativos turísticos tem papel essencial para 

sua preservação, como o caso da Figura 5. 

Figura 5. Preservação da vegetação florestal devido aos atrativos turísticos.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

O relevo acidentado favorece também a manutenção dessas vegetações, 

contudo, como pode ser observado em outras áreas, nem o relevo vem detendo o 

avanço das pastagens, apenas traz limitações ao uso das culturas, devido aos 

fatores já citados anteriormente, como a mecanização e as características físicas. 

Logo, as áreas de vegetação florestal foram encontradas ao longo de toda a 

BHRM, sobretudo em locais próximos aos mananciais hídricos, morros residuais e 
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em áreas turísticas que utilizam essa vegetação e água como atrativo, somando 

assim, 140,46 km² (1984) e 120,16 km² (2018). 

Por fim, as massas de água que correspondem aos mananciais hídricos 

principal, afluentes perenes e temporários, bem como açudes, represas, entre outras 

áreas possíveis de serem mapeadas que contêm água. Assim, houve uma 

manutenção na quantidade de massas de água existentes, com 0,41 km². 

Convêm destacar nessa análise temporal do uso e cobertura da terra, que 

toda e qualquer alteração ambiental, causa desequilíbrios na bacia hidrográfica, 

trazendo impactos, principalmente nos mananciais hídricos. As alterações 

identificadas na BHRM trazem consigo, uma série de preocupações, seja pela 

retirada da vegetação florestal e campestre, bem como, da elevação das áreas de 

culturas e pastagens. 

O uso antrópico nessa bacia está cada vez mais evidente, as culturas vêm 

evoluindo até o tálus dos morros residuais do alto e médio curso, e as pastagens 

como cada vez mais áreas de abrangência no médio e baixo curso. A legislação 

ambiental, sobretudo em um município como Bonito, que preza pela natureza como 

seu principal atrativo, traz consigo, uma proteção essencial para barrear o uso 

antrópico.  

Com isso, o mapeamento das áreas protegidas, Figura 6, que segue o 

Código Florestal, Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, se tornou uma peça chave 

para a compreensão do quanto esse uso vem adentrando as áreas protegidas e 

que, consequentemente, eleva a preocupação com a BHRM como um todo. 

Trazendo ao ambiente, possíveis alterações irreversíveis. 
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Figura 3. Mapa de uso e cobertura da terra da BHRM, em 2017. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Tabela I – Dados da série multitemporal do uso e cobertura 

da terra da BHRF. 

Classes 
2017 

Área 
(km²) 

Área 
(%) 

Áreas Urbanizadas 0,00 0,00 

Culturas 5,75 6,72 

Pastagem 15,93 18,62 

Solo Exposto 0,24 0,28 

Vegetação Campestre  0,13 0,15 

Vegetação Florestal  63,11 73,75 

Massas de Água 0,41 0,48 
Org.: Elaborado pelos autores (2018). 
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O mapeamento das áreas protegidas pela legislação demonstrou algumas 

questões importantes. A maior área de abrangência é de vegetação florestal, 

sobretudo nas APPs, essencial para a manutenção dos mananciais hídricos, sendo 

que essas áreas também são encontradas nos morros residuais do alto e médio 

curso da BHRM. 

A maioria da vegetação florestal nessas áreas protegidas demonstra também, 

a importância dos atrativos turísticos da BHRM, por mais que alteram e modicam a 

vegetação e mananciais hídricos, conseguem, através de ações, a conservação e/ou 

preservação ambiental, visto que, dependem diretamente das áreas e das trilhas em 

meio à mata fechada e de porte elevado. 

Outro ponto a se destacar, é a existência de pastagens em áreas que 

teoricamente deveriam ser protegidas, sobretudo no baixo curso da BHRM, onde as 

propriedades rurais possuem menor controle sobre os córregos temporários, que 

são onde as pastagens estão mais presentes. 

Essa falta de vegetação de grande porte nas proximidades dos mananciais 

hídricos do baixo curso da BHRM, trazem alguns problemas à qualidade e 

quantidade das águas superficiais, desde a redução de seu volume até o 

carreamento maior de sedimentos aos mananciais, elevando sua turbidez e 

transporte de sólidos suspensos. 

Já as áreas de culturas apresentam-se em locais de APPs no alto e médio 

curso da BHRM. Há de se destacar que sua presença ocorre apenas em córregos 

temporários, porém, não reduz a importância de um monitoramento sobre seu 

avanço nessas áreas do planalto da serra da Bodoquena. 

Algumas áreas constatadas como possíveis nascentes desses mananciais 

temporários também foram tomadas pelas culturas, sendo necessária que as 

mesmas sejam reflorestadas e melhor conservadas, visto que, esses mananciais só 

apresentam volume de água em épocas chuvosas, e isso tende a se tornar ainda 

mais restrito, se não forem realizadas tal medidas. 
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4. Considerações Finais 

 

A presente pesquisa alcançou seu objetivo principal, que é analisar a 

evolução do uso e cobertura das terras ao longo de 1984 e 2017, identificando onde 

a mesma vem alterando suas terras, sobretudo a retirada de vegetações de maior 

porte para o início das monoculturas. 

A evolução desse uso e cobertura da terra auxiliou na identificação do avanço 

das culturas sobre as áreas de pastagens e vegetação florestal, sobretudo, no 

planalto da serra da Bodoquena, que é uma área sobreposta em terrenos de 

calcários com o adendo de já apresentar um solo fértil e relevo plano, favorecendo a 

mecanização e elevação da produtividade dessas terras. 

Até por esses motivos, o monitoramento desse avanço é essencial, pois isso 

vem causando impactos não apenas no uso da terra, mas pode ocasionar impactos 

nas águas superficiais. A partir disso, a identificação das áreas protegidas e se as 

mesmas vêm sendo alteradas, também contribuiu para identificar possíveis conflitos 

entre o uso das terras e as áreas protegidas. 

Com isso, identificou-se que as culturas vêm adentrando algumas áreas de 

nascentes e APPs do alto e médio curso da BHRM, sempre em córregos 

temporários, mas que não reduzem os riscos à sua amortização, bem como, trazer 

impactos aos mananciais de maior porte da BHRM. 

A vegetação florestal ainda se mostra preponderante nessas áreas, porém, 

seu controle e monitoramento é essencial em dois pontos importantes, no alto e 

baixo curso. No primeiro devido aos fatores supracitados, como as culturas, e no 

segundo, devido a entrada das pastagens até as margens dos mananciais hídricos 

temporários do baixo curso. 

Por meio dessa análise, algumas sugestões foram abordadas, visando uma 

utilização mais equilibrada do uso antrópico da BHRM: 

 Uso das terras levando em conta sua limitação de uso, com ênfase expressa, 

nas rochas carbonatadas do alto e médio curso da BHRM; 

 Recomposição das matas ciliares do baixo curso da BHRM, sobretudo dos 

córregos temporários, visto que, a pastagem adentra até as margens de muitos 

desses córregos; 
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 Recomposição das matas ciliares de alguns córregos do alto curso, onde a 

cultura vem adentrando até áreas de nascentes e APPs. 

 Melhor manutenção de algumas estradas, principalmente nas proximidades 

do córrego Espírito Santo, visto que, é uma área de elevada declividade, mas que 

não possui caixas de retenção, visando reduzir o carreamento de sedimentos aos 

mananciais; 

 Implantação de um manejo, principalmente em áreas de pastagens do médio 

e baixo curso da BHRM. Nas áreas com alto declive (manejo - curvas de nível) e 

nas áreas com criação de gado (manejo - divisão das propriedades rurais em 

piquetes menores, auxiliando no manejo animal); 

 Realizar o monitoramento dos recursos ambientais da BHRM, tanto em 

termos de uso das terras, bem como, de seus impactos nos mananciais hídricos. 
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RESUMO 
O consumo de pilhas e baterias aumenta gradativamente nesse mundo globalizado, 
principalmente em se tratando dos aparelhos eletrodomésticos ou eletrônicos, e o descarte 
inadequado ambientalmente traz sérias consequências ambientais e a saúde pública, Diante 
dessa problemática o presente trabalho tem como objetivo analisar a percepção e 
responsabilidade socioambiental dos alunos do Ensino Médio do CEM Escola Modelo 
Benedito Leite em São Luís- MA. No procedimento metodológico foram aplicados 
questionários para 76 alunos das três turmas de cada Ano do ensino médio para posterior 
tratamento e interpretações desses dados. Após as análises dos dados obtidos, observou- 
se a necessidade da promoção da educação ambiental com criação de cartazes, realização 
de palestras e oficinas, bem como a escola sendo um ponto de coleta de pilhas e baterias 
por determinado tempo. Para culminância da prática ambiental esse material foi recolhido e 
entregue ao posto da ECOCEMAR na Universidade Estadual do Maranhão. Espera-se 
mostrar neste trabalho a importância da campanha de educação, deve ser feita de forma 
conjunta pelo poder público e setor privado (empresas responsáveis pela coleta) para 
sensibilização, mudanças de atitudes e adoção de novos hábitos que visam práticas 
ambientais adequadas na sociedade. 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Escola Modelo; Pilhas e Baterias. 
 
ABSTRACT 
The consumption of batteries gradually increases in this globalized world, especially in the 
case of appliances or electronics, and the improper disposal environmentally brings serious 
environmental consequences and public health. Faced with this problem, the present study 
aims to analyze the perception and social-environmental responsibility of the CEM Escola 
Modelo Benedito Leite in São Luís-MA. In the methodological procedure, questionnaires 
were applied to 76 students of the three classes of each year of secondary education for 
later treatment and interpretations of these data. After analyzing the data, it was observed 
the need to promote environmental education with the creation of posters, conducting 
lectures and workshops, as well as the school being a collection point for batteries and 
batteries for a certain time. To the culmination of the environmental practice this material was 
collected and delivered to the ECOCEMAR post at the Universidade Estadual do Maranhão. 
It is hoped to show in this work the importance of the education campaign, it should be done 
jointly by the public power and private sector (companies responsible for the collection) for 
sensitization, changes of attitudes and adoption of new habits that aim at adequate 
environmental practices in society. 
Keywords: Environmental education; Escola Modelo; Batteries. 
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1. Introdução 

 

Os primeiros estudos que alertavam sobre os riscos do descarte de pilhas e 

baterias junto ao lixo comum surgiram no final da década de 1970. A falta de 

conhecimento dos riscos à saúde e ao ambiente e a falta de pontos de coleta são 

fatores que interferem nos descarte incorreto desses produtos. Diante dessa 

problemática no Brasil, tardiamente, dispões de uma legislação especifica sobre a 

destinação desses resíduos perigosos com a Resolução n° 257 em 1999 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e com revogação em 2008 com a 

Resolução CONAMA n° 401/88 que determina limite máximo das substâncias 

tóxicas, como chumbo, cádmio e mercúrio e bem como a obrigatoriedade de 

responsabilidade de recolhimento das empresas comerciantes e/ou fabricantes, a 

partir da logística reversa. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE, 

2008), o Brasil produz cerca de 800 milhões de pilhas e 10 milhões de baterias de 

celulares anualmente, e esses números aumentam em bilhões com as importações 

ilegais, constitui lançamentos diários de resíduos tóxicos por milhões de pessoas 

(BRUM e SILVEIRA, 2011). 

Portanto, o descarte desses resíduos tóxicos que aumentam gradativamente 

nesse mundo globalizado cresce cada vez mais, principalmente em se tratando dos 

aparelhos eletrodomésticos ou eletrônicos e de seus componentes que se fazem 

presentes em nossas vidas com a popularização desses produtos tem- se um 

consumo de pilhas e baterias em curto prazo, o que leva a um sério problema 

ambiental. O desconhecimento da composição das pilhas e baterias e os danos que 

podem causar ao meio ambiente e a saúde dos seres vivos acarreta na destinação 

desses materiais no lixo comum, sem os cuidados adequados. 

O presente trabalho, proveniente de um projeto de extensão do programa 

PIBEX/UEMA teve como objetivo analisar a percepção dos alunos do CEM Escola 

Modelo Benedito Leite sobre o descarte de pilhas e baterias e sua responsabilidade 

socioambiental com promoção da educação ambiental na escola. Vale ressaltar que 

a pesquisa limitará na análise das pilhas cilíndricas (popularmente conhecida como 
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palito) e baterias de celulares de origem domiciliar que apresentam risco à saúde 

pública e qualidade ambiental. 

 

2. Metodologia e materiais 

 

Utilizou-se as pesquisas qualitativa e quantitativa, abrangendo alunos dos 1°, 

2° e 3° anos, com idades entre 15 a 18 anos, totalizando 76 alunos das três turmas 

do ensino médio da Escola Modelo Benedito Leite, uma unidade da rede de ensino 

público estadual localizada no Centro Urbano em São Luís, Maranhão. E para 

alcance dos objetivos determinou-se os seguintes procedimentos metodológicos: 

 Levantamento e revisão bibiográficos – pesquisou-se informações sobre a 

temática para fundamentação teórica e compreensão ao longo do trabalho. 

Processo de investigação necessário que envolve revistas científicas, monografias, 

livros, anais e internet (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

 Planejamento, elaboração e aplicação dos questionários para alunos – adotou-

se perguntas objetivas e subjetivas, não identificáveis, pois segundo Marconi e 

Lakatos (2003) têm-se ―maior liberdade nas respostas e menor risco de distorção e 

uniformidade na avaliação em uma área geográfica abrangente com recolhimento 

após o término, de respostas rápidas e fundamentais‖. No questionário dirigido aos 

alunos foi abordado sobre os descartes de pilhas e baterias usadas, a fim de obter e 

avaliar o conhecimento preliminar sobre os perigos que estes trazem com o descarte 

incorreto ambientalmente, identificar os postos de coleta que tinham discernimento 

em São Luís e analisar a necessidade sobre a educação socioambiental, consultas a 

palestras e/ou seminários, a legislação ambiental e bem como se há ou não 

incentivos de lojas especializadas ou fabricantes (logística reversa).  

 Análises dos dados obtidos nos questionários – essas informações foram 

organizadas em planilhas para tabulação, interpretados e analisados.  

 Campanha de educação ambiental – Para atingir os professores, alunos e toda 

comunidade escolar foram discutidas práticas ambientais com realização de 

palestras e oficinas, concomitantemente com a criação de material informativo 

(cartazes) relacionado ao descarte de pilhas e baterias com o compromisso 

socioambiental. Além de a escola tornar-se ponto de coleta por um curto período 

para sensibilização e adoção de novos hábitos, que serão expostos a seguir.   
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3. Resultados 

Durante o acompanhamento nas turmas pesquisadas e com a aplicação dos 

questionários, obtiveram-se os seguintes resultados abaixo. 

 

3.1 Percepção ambiental dos discentes 

Questionários aplicados em três salas de aula (uma turma referida a cada 

Ano do ensino médio) respondidos nas aulas da disciplina de Geografia no turno 

matutino (Figura 1) e acompanhadas dos professores das respectivas salas. 

 

 

Figura 1. Aplicação dos questionários. (Acervo da Autora, 2016). 

 

Perguntou-se sobre os locais de descarte e 72% dos alunos afirmaram 

despejarem no lixo comum, 6% na coleta seletiva e 8% em lojas especializadas e 

14% em outros, porém nessa última quando questionados quais locais não 

souberam responder. Observou- se também carência de informações acerca dos 

perigos que as pilhas e baterias trazem à saúde e ao ambiente quando descartados 

inadequadamente, em que 94% não souberam citar quais são esses malefícios dos 

resíduos tóxicos. 

Em sua totalidade, os alunos afirmaram que os estabelecimentos e/ou 

fabricantes não incentivam sobre a devolução de pilhas e baterias, a insuficiência de 

postos de coleta, impulsionam a adoção do descarte, mais frequente, nos resíduos 
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domiciliares, bem como a falta de divulgação do recolhimento e da legislação, são 

fatores contribuintes para o descarte inadequado ambientalmente. 

Foram identificadas pouquíssimas empresas como IBYTE, Multicoisas, C&A, 

Atacadão S/A e a Companhia Energética do Maranhão (CEMAR) que apresentem 

coletores de pilhas e baterias em São Luís (Figura 2), porém o processo de 

destinação não foram divulgados e fiscalização nessas empresas ainda é 

insuficiente por meio dos órgãos ambientais. 

 

 

Figura 2. Coletor de pilhas e baterias na Loja C&A em São Luís. (Acervo da Autora, 2017). 

Apesar de possuírem coletores, as mensagens repassadas pelas empresas 

não operam de modo eficiente e unificado que facilite a conscientização e o 

entendimento do consumidor. O fato do comportamento incorreto para o descarte 

desses produtos seja armazenado na casa ou descartado no lixo doméstico 

evidencia as falhas nos programas de comunicação das lojas especializadas e 

importadores responsáveis pelos recolhimentos de tais produtos perigosos 

(DEMAJOROVIC, 2011). 

Os alunos afirmaram também, não ter assistido palestras e/ou seminários, 

fato que evidencia a deficiência de informações na temática em questão e 

percebendo a importância das atividades que contribuam para o crescimento da 

conscientização ambiental declararam estar abertos para exposição do assunto no 

questionário aplicado. 
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A etapa seguinte é a promover a campanha de educação ambiental no 

convívio escolar com atividade de sensibilização e práticas ambientais através de 

palestras e oficinas educativas para conhecimento da legislação vigente (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e Resoluções CONAMA), bem como sobre os perigos 

do descarte inadequado ambientalmente e procedimentos da logística reversa para 

discussões do compromisso e papel cidadãos. 

3.2 Palestras em sala de aula 

As palestras ministradas trabalharam com a abordagem metodológica que 

acentuasse o desenvolvimento da capacidade reflexiva e crítica, articulando 

situações da realidade que os cercam, buscando interatividade interdisciplinar. 

Segundo Vesentini (apud GARDENAL,1995) o conhecimento que avança na direção 

do holístico e a expansão de práticas interdisciplinares proporciona uma posição 

enriquecedora, abrindo outras possibilidades de uma visão de conjunto. 

Em parceria com a CEMAR, as palestras tiveram duração de 1h30min cada 

nas turmas com os professores Eduardo e Rogério Mota (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Palestra em sala de aula. (Acervo da Autora, 2017). 

 

Com a colaboração da analista em Meio Ambiente da CEMAR, Karla Sousa, 

foi ministrada a palestra com o tema “Resíduos: descarte correto de pilhas e 
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baterias”, na qual foram apresentadas questões sobre os perigos do descarte 

inadequado, a  PNRS, o compromisso socioambiental (logística reversa), bem como 

dos pontos de coleta espalhados na cidade de São Luís. 

Durante a palestra os alunos tiraram algumas dúvidas, indagações, 

estabeleceram comparações e questionamentos acerca do tema que serviram para 

reflexão e debate em sala de aula, percebendo a importância do papel de cidadão 

atuante, exercendo sobre o espaço e mudanças de atitudes para o descarte correto 

de pilhas e baterias. 

3.3 Oficina em sala de aula 

Foi realizada uma oficina dos coletores de pilhas e baterias (Figura 4) 

oferecida aos alunos onde foram confeccionados com caixas de sapatos de papelão 

(materiais reutilizáveis) e de baixo custo em sala de aula, cujo objetivo era enfatizar 

a conscientização e sensibilização aos alunos, propiciando o envolvimento dos 

participantes, visando estabelecer reflexão dos indivíduos participantes, com 

orientações e acompanhamento na turma do 1° ano. 

 

 

Figura 4. Oficina em sala de aula. (Acervo da Autora, 2017). 
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Segundo Honsberger e George (2002) as oficinas propiciam o aprendizado 

compartilhado: 

Aprender é uma responsabilidade compartilhada. Por isso é 
importante que o facilitador estimule os participantes a criarem um 
ambiente de aprendizado participativo, de forma a propiciar o 
processo de aprendizado. Desta maneira todos, participantes e 
facilitadores, contribuem com o conteúdo da oficina (HONSBERGER; 
GEORGE, 2002). 

Utilizando- se de métodos interativos e atividades que contribuem no controle 

de aprendizagem, nas ideias e confiança para alcance de bons resultados e 

reflexões, além de estimular o relacionamento entres os participantes. Na oficina 

surge um trabalho colaborativo e em equipe. O professor orienta e aprende, tem- se 

a abertura de diálogos entre participantes, de todos os envolvidos. Ela oportuniza 

estratégias e prioriza várias áreas do saber. Foi notória a satisfação e a interação 

entre os membros das equipes. 

3.4 Ponto de Coleta na escola 

Para culminância da atividade de oficina e continuação do trabalho de 

educação ambiental a escola funcionou como ponto de coleta durante 10 dias, com 

o objetivo de incentivar os alunos e toda comunidade escolar a exercerem de forma 

prática o descarte adequado das pilhas e baterias, desempenhando a 

responsabilidade de consumidores desses materiais. E para divulgação na escola 

foram deixados cartazes nos murais e nas proximidades dos coletores (Figura 5). 
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Figura 5. Cartaz de divulgação e Ponto de coleta. (Acervo da Autora, 2017). 

 

O local escolhido estrategicamente foi o pátio da escola, onde ocorre a maior 

concentração e fluxo de pessoas, local de socialização entre os alunos. Também foi 

feito monitoramento dos coletores para avaliação do andamento do projeto, 

identificou- se a retirada do lacre de uma das caixas, que rapidamente adesivada 

com fita por funcionário, o que demonstra a participação, acolhimento e a 

colaboração da equipe no projeto, ambiente de responsabilidade mútua. Após os 10 

dias, a escola sendo ponto de coleta, foram recolhidos 80 unidades de pilhas e 

baterias. Foi possível despertar em todo comunidade escolar o compromisso 

socioambiental. 

As pilhas e baterias foram destinadas ao posto de coleta da ECOCEMAR 

(Figura 6), parceira do projeto, localizado no Campus Paulo VI da Universidade 

Estadual do Maranhão, entregue ao funcionário Leandro Assunção. 
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Figura 6. Pilhas e baterias entregues ao Projeto ECOCEMAR. (Acervo da Autora, 2017). 

 

Após o recolhimento dos materiais nos postos de coleta, a CEMAR repassa 

para o Gervas Reciclagem Digital (GRD) com localizada em São Luís, empresa 

responsável pela recepção via empresas ou instituições, pelo controle de qualidade, 

o embalamento, armazenamento e encaminhamento para a empresa de manufatura 

reversa San Lien em São Paulo que recicla os materiais arrecadados pela GRD.  

Diante dos resultados obtidos e descritos, nota- se a importância da 

campanha de educação ambiental de forma contínua para sensibilização seja 

através de palestras e/ou oficina educativas para o conhecimento dos consumidores 

de pilhas e baterias conhecerem a legislação vigente no país, relacionarem o 

compromisso socioambiental de cidadãos e serem multiplicadores das práticas 

ambientais. 

 

4. Considerações Finais 

Constatou- se que há carência de informações em relação ao descarte 

correto de pilhas e baterias, como o desconhecimento de pontos de coletas na 

cidade (ainda que insuficiente), consequência da falta de divulgação dos locais de 

coleta e de educação ambiental por parte do poder público e das empresas 

responsáveis. 

A existência da legislação referente a política dos resíduos sólidos e 

específica de pilhas e baterias no Brasil, não é suficiente para ser reconhecida e 

cumprida, pois, para que o sistema funcione é necessário que a população seja 
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informada para o descarte adequado, além de fiscalização nas empresas e/o 

fabricantes responsáveis na coleta desses produtos. 

Observou- se a necessidade da realização de educação ambiental sobre a 

temática em questão, sendo conhecida por poucos. As oficinas, palestras e/ou 

seminários aplicadas no CEM Escola Modelo Benedito Leite esclareceram para os 

participantes a responsabilidade social como consumidores desses produtos.  

Isso reforça a importância da campanha de educação ambiental para 

obtenção de resultados que desperte valores e adoção de novos hábitos, além de 

serem multiplicadores do conhecimento adquirido. 
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RESUMO 

Por meio de discussão teórica e estudos de caso, este trabalho tem como objetivo 
apresentar discussões sobre o fato da criação de algumas Unidades de Conservação no 
estado do Paraná, estarem diretamente relacionadas com o interesse pela arrecadação 
financeira do ICMS Ecológico. Esta situação gera questionamentos sobre a eficácia dessas 
áreas para conservar a natureza. 
 

ABSTRACT 

Through theoretical discussion and case studies, this paper aims to present discussions 
about the creation of some Conservation Units in the state of Paraná, which are directly 
related to the interest in the financial collection of the Ecological ICMS. This situation raises 
questions about the effectiveness of these areas for the conservation of nature. 
 

RESUMEN 

Por medio de discusión teórica y estudios de caso, este trabajo tiene como objetivo 
presentar discusiones sobre el hecho de la creación de algunas Unidades de Conservación 
en el estado de Paraná, estar directamente relacionadas con el interés por la recaudación 
financiera del ICMS Ecológico. Esta situación genera cuestionamientos sobre la eficacia de 
estas áreas para conservacion de la naturaleza. 
 

1. Introdução 

A criação de áreas protegidas tem se tornado um mecanismo de gestão 

territorial diante da conservação e preservação dos biomas brasileiros. Uma das 

formas de se concretizar esse modelo de gestão, se refere a criação de Unidades de 

Conservação (UCs), as quais fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), regulamentado por lei (BRASIL. Lei n°. 

9.985/2000). 

As UCs estão entre os principais instrumentos legais para a conservação da 

natureza no Brasil, sendo representativas em relação as ações práticas em prol da 

conservação e preservação de espécies animais, vegetais, água e solo. Para tanto, 

a criação e manutenção de UCs apresentam questões sociais, culturais, políticas e 

mailto:mezzomo@utfpr.edu.br
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econômicas que, muitas vezes, geram debates importantes. No caso das questões 

econômicas, um aspecto que tem chamado atenção, em algumas situações, diz 

respeito a criação de UCs pelo interesse de arrecadação do ICMS Ecológico. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar alguns casos 

verificados no estado do Paraná, os quais evidenciam esta situação e levantam o 

debate sobre a função das UCs atualmente: estão sendo criadas para conservar a 

natureza e toda biodiversidade envolvida ou apenas como motivo para arrecadação 

financeira? 

 

2. Metodologia e Materiais 

  

A elaboração deste trabalho buscou sintetizar os resultados de um projeto de 

pesquisa e outro de extensão, desenvolvidos pela autora junto a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Campo Mourão, entre os anos de 2012 e 

2017. Os projetos visaram discutir a eficácia de Unidades de Conservação por meio 

de estudos de caso, utilizando metodologias ligadas a Geoecologia da Paisagem, 

envolvendo pesquisa bibliográfica, discussão teórica, uso de materiais cartográficos 

(mapas, imagens de satélite) e trabalhos de campo, resultando em discussões que 

tem como método a abordagem sistêmica. Para a análise aqui apresentada, a 

abordagem envolve uma discussão dialética. 

 

3. Resultados e Discussão  

 

A criação de UCs no Brasil, faz parte do conjunto de aspectos relacionados a 

implementação de ações voltadas para a conservação e preservação ambiental 

ocorridas ao longo do tempo. No entendimento de Morsello (2001), a seleção de 

áreas protegidas tanto no Brasil quanto no mundo, ocorreu de forma lenta e, muitas 

vezes, estanque. 

No caso do Brasil, foi a partir da década de 1970 que começaram as 

primeiras ações para a escolha sistemática de áreas públicas protegidas, tendo 

como principais agentes a SEMA e o IBDF, focando estudos para a Floresta 

Amazônica. Neste período foram selecionados critérios para escolha das áreas que 
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envolviam: representatividade das áreas, tamanho, bacia hidrográfica, diferenças 

climáticas e espécies (MORSELLO, 2001, p. 177). 

Ainda segundo Morsello (2001), embora tenham ocorridos avanços 

importantes, o Brasil ainda não apresenta conhecimento aprofundado sobre os 

problemas gerais de seleção das áreas protegidas, o que seria essencial para 

embasar a reformulação de políticas públicas de proteção ambiental. Diante disso, a 

autora expõe que, devido à demora por decisões, falta de apoio político e financeiro, 

uso de critérios não científicos, entre outros fatores111, o sistema federal de UCs não 

teria se tornado representativo em relação a conservação dos diferentes 

ecossistemas presentes no país. 

Esta situação pôde ser constatada no estado do Paraná. Ao estudar a 

representatividade do sistema estadual de UCs, Vicente (2006) destaca que as 

formações vegetais não estão adequadamente representadas, sendo que algumas 

formações apresentam maior proteção do que outras. Além disso, a maioria das UCs 

envolve áreas alteradas, com estágios de sucessão vegetal que variam do 1° ao 5° 

estágio, o que, portanto, indica que estão inseridas em paisagens com alterações 

antrópicas variadas. 

Este cenário tem relação com a fragmentação da paisagem ocorrida ao longo 

do tempo, a qual promoveu a concentração de remanescentes florestais em 

algumas regiões do estado112. Ainda para Vicente (2006), esforços de conservação 

da biodiversidade deveriam ser direcionados para a representação de todas as 

diferentes formações vegetacionais e ecossistemas associados, especialmente as 

formações mais ameaçadas como a Floresta Ombrófila Mista Montana e Aluvial, a 

Floresta Estacional Semidecidual Montana e Aluvial, a Estepe e o Cerrado, que 

possuem altas percentagens de áreas prioritárias e poucas áreas protegidas. 

                                                           
111

 Conforme Gallo Junior e Olivato (2009b) ao citar Milano (1993), entre as principais dificuldades 
relacionadas ao funcionamento das UCs brasileiras estão: falta de regularização fundiária; falta de 
pessoal para manejo e gerenciamento; falta de qualificação e treinamento do pessoal existente; 
burocracia da administração pública; falta de recursos financeiros ou indisponibilidade de uso dos 
existentes. 
112

 Há maior concentração de fragmentos nas regiões Centro-sul, Sudeste e Metropolitana de 

Curitiba, principalmente na Serra do Mar e Litoral. A microrregião de Maringá, por exemplo, conta 

com, 0,93% de florestas nativas, enquanto que a de Londrina soma 3,3% e a de Paranavaí 3,6%, 

sendo que a maioria se constitui como pequenos fragmentos florestais (VICENTE, 2006). 
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 A efetividade do sistema de UCs do estado pode melhorar com ―a adoção da 

abordagem ecossistêmica na gestão das áreas protegidas, bem como o 

reconhecimento dos elementos integradores da paisagem, especialmente no 

entorno‖, como as Áreas de Proteção Permanente (APPs) e as Reservas Legais 

(RLs), bem como assegurando a representatividade das diversas formações 

vegetais que ocorrem no estado (VICENTE, 2006, p.142). 

Estas avaliações sobre a representatividade das UCs no Brasil e Paraná, 

realizadas por Morsello (2001) e Vicente (2006), demonstram que há problemas 

envolvendo as UCs, principalmente, no que tange a distribuição das áreas em 

relação aos biomas brasileiros.  

Por outro lado, é importante considerar que o sistema de UCs do Brasil, têm 

se constituído como o principal instrumento para ações práticas de conservação, 

principalmente, diante da crescente fragmentação florestal. Além disso, as UCs são 

instrumentos legais que envolvem tanto iniciativas públicas quanto privadas. Neste 

sentido, entende-se que elas têm representatividade como instrumentos de ações 

ambientais em prol da conservação, porém, é preciso considerar que há 

complexidades envolvidas que abarcam questões de ordem política, econômica e 

social, o que, em muitos casos, não as tornam tão eficazes como poderiam ser. 

Estas observações pautam-se no entendimento de que é o SNUC quem tem 

a responsabilidade de promover a efetividade das áreas protegidas, uma vez que 

questões legais estão envolvidas, como fiscalização e punição. Por outro lado, é 

reconhecido que existem outras áreas destinadas à conservação, como as RLs e 

APPs e as áreas protegidas que não fazem parte das categorias do SNUC (Terras 

Indígenas, por exemplo). 

Nesta perspectiva, entende-se que, embora  as UCs sejam um dos principais 

instrumentos para a conservação da natureza do Brasil, há necessidade de ampliar 

a quantidade , principalmente diante da degradação ambiental existente. Esta 

preocupação não é somente em relação ao país, já que, mundialmente, a 

degradação ambiental e necessidade por áreas protegidas envolvem debates, 

discussões e manifestações por parte de representantes políticos, ONGs e 

entidades. 
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No caso brasileiro, a Convenção sobre a Diversidade Biológica113, 

estabeleceu em seus objetivos, que deve haver conservação, utilização sustentável 

dos componentes da diversidade biológica, e repartição justa e equitativa dos 

benefícios derivados da utilização dos recursos naturais. 

Conforme expõem Fonseca et al. (1997), existem dificuldades em escala 

mundial de se realizar comparações entre níveis de ameaça ambiental entre os 

países. Segundo os autores, a International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

justifica que estas dificuldades são decorrentes das variações das paisagens e 

diferenças de nível de conhecimento científico disponível entre os países. Mas 

mesmo existindo estas situações é de comum acordo entre a comunidade científica 

internacional, que um dos mecanismos que visa garantir a conservação da 

biodiversidade em longo prazo, é o estabelecimento de um sistema representativo 

de unidades de conservação. Conforme Pinto et al. (2004), em diversos países este 

sistema está sendo reproduzido, alcançando no início da década de 2000, mais de 

100.000 áreas protegidas, o equivalente a 12% da extensão territorial mundial. 

Segundo os autores, a importância das áreas protegidas envolve o fato delas serem 

consideradas como elementos importantes para a conservação da biodiversidade, 

―já que assegurariam, se adequadamente distribuídas geograficamente e em 

extensão, a manutenção de amostras representativas de ambientes naturais, da 

diversidade de espécies e de sua variabilidade genética‖ (PINTO et al., 2004, p.14). 

No Brasil, o estado da conservação da biodiversidade é reconhecido por 

instituições e pesquisadores como um dos mais graves no mundo. Conforme 

Fonseca et al. (1997), esta situação ocorre devido a uma combinação de fatores, 

como a alta diversidade biológica contida nos limites territoriais do país, aliada aos 

altos níveis de degradação dos ecossistemas. 

Nesta perspectiva, de promover ações em prol da conservação, a 

‗Deliberação da II Conferência Nacional do Meio Ambiente - 2005‘, apontou que o 

país precisaria ampliar o número de UCs, bem como garantir a integridade, 

implementação e sustentabilidade delas, atingindo, pelo menos 20% da área original 

                                                           
113

 A Convenção sobre Diversidade Biológica foi assinada durante a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992. 
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de cada Bioma e garantindo o mínimo de 4% de áreas de proteção integral, num 

prazo de cinco anos (MMA, 2007). 

Neste sentido, foi realizada a atualização de um estudo intitulado ‗Áreas 

Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira‘ (MMA, 2007). Este estudo foi organizado pela Secretaria 

de Biodiversidade e Florestas ligada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), e 

destaca que todas as UCs do país foram consideradas áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade. 

A preocupação em relação aos biomas brasileiros, em especial a Mata 

Atlântica, envolve a manutenção e, principalmente, ampliação das áreas protegidas. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o resultado final da análise da distribuição 

das áreas prioritárias da Mata Atlântica, evidenciou que os principais problemas do 

bioma se referem à fragmentação de habitats e a perda de biodiversidade. 

Esta preocupação levou a formulação de recomendações que envolvem a 

formação de mosaicos de áreas protegidas ou corredores ecológicos, além da 

criação de novas UCs (MMA, 2007, p. 83). Outras medidas foram tomadas em 

termos legais, como a aprovação da Lei da Mata Atlântica (BRASIL, Lei n°. 

11.428/06) que dispõe sobre a ―utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

e impõem critérios e restrições de uso, diferenciados para os remanescentes de 

vegetação nativa, considerando a vegetação primária e os estágios secundário 

inicial, médio e avançado de regeneração‖. 

 A degradação da Mata Atlântica, tanto no Paraná quanto em outros estados 

brasileiros é considerada grave (MESQUITA, 2004b; PINTO et al., 2004). As ações 

em prol da conservação envolvem questões complexas envolvendo aspectos 

políticas e legais. Na opinião de Brandon et al. (2005), a conservação no Brasil 

apresenta desafios e oportunidades a serem considerados, os quais envolvem três 

situações: necessidade por mais conhecimento sobre a biodiversidade; nível de 

ameaça; e oportunidades de soluções. 

Nesta perspectiva, compreende-se que as UCs se caracterizam como uma 

das oportunidades de solução para garantir a conservação da natureza, pois fazem 

parte dos instrumentos oficiais. Por outro lado, reconhece-se que há complexidades 
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intrínsecas ao sistema de UCs, as quais envolvem tanto questões ambientais, como, 

sociais, culturais e econômicas. 

Em relação aos aspectos ambientais das UCs, estes deveriam estar na base 

de toda e qualquer situação, devendo ser considerados em primeiro plano, pois 

entende-se que as UCs são representativas em termos de conservação, envolvendo 

tanto a dinâmica natural, quanto a relação de dependência que a sociedade 

apresenta para com as diferentes funções da natureza que elas contemplam. 

Para tanto, cada categoria de UC irá apresentar características próprias 

devido aos objetivos para que foram criadas e por isso, torna-se importante e 

necessário, para melhor compreender a representatividade das mesmas, que cada 

categoria seja estudada de forma específica, tendo em vista o bioma em que se 

encontra, os objetivos de criação da área, a legislação existente, o tipo de gestão, 

entre outros fatores que podem influenciar na efetividade e eficácia das áreas.  

É justamente esse o motivo que envolve aspectos polêmicos da criação de 

UCs. Em estudos desenvolvidos por Mezzomo (2013), Mezzomo e Machado (2016) 

e a atuação do Movimento Pró Ivaí Piquiri, fica evidente a relação entre a criação de 

UCs e o interesse pelo repasse do ICMS Ecológico114.  

O estudo de caso de Mezzomo (2013), demonstra que algumas Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs foram criadas no estado do Paraná a 

partir da instituição do ICMS Ecológico em 1991, e estariam, portanto, associadas 

diretamente com a questão do repasse deste. Nos municípios de Luiziana e Campo 

Mourão, por exemplo, existem 6 RPPNs que foram criadas nos anos de 1998 e 

1999, e recebem ICMS Ecológico desde então. A relação com o interesse pelo ICMS 

Ecológico pôde ser verificada a partir dos seguintes aspectos: 

                                                           
114

 ICMS Ecológico é considerado um instrumento de ação política ambiental. Constitui-se do repasse 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, utilizando como critério aspectos ambientais. 

Trata-se do repasse de recursos financeiros aos municípios que abrigam em seus territórios UCs ou 

áreas protegidas, ou ainda mananciais para abastecimento de municípios vizinhos. O Paraná foi o 

primeiro Estado a adotar critérios ambientais para o repasse do ICMS, sendo criado em 1991 

(LOUREIRO, 2002). No caso do Paraná, é responsabilidade do Instituto Ambiental do Paraná o 

cálculo dos índices de repasse para cada município, sendo o mesmo refeito anualmente a partir de 

trabalho de coleta de dados em campo. São considerados no cálculo a área do território municipal, a 

quantidade de UCs, o coeficiente de conservação da biodiversidade, a existência ou não do plano de 

manejo, entre outros fatores. 
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- todos os fragmentos florestais que foram transformados em RPPNs são 

áreas de Reserva Legal das fazendas em que se situam, ou seja, já se constituíam 

como áreas destinadas a conservação, não havendo, necessariamente, agregação 

de aspectos de conservação; 

- as RPPNs estão dentro da Zona de Amortecimento de um Parque Estadual, 

fazendo parte de ações de conservação desta, ou seja, os fragmentos já são 

‗assistidos‘ em relação a caça e pesca ilegais; 

- até o ano de 2013, nenhuma RPPN havia elaborado o plano de manjo, 

mesmo sendo um documento exigido para receber os valores de ICMS Ecológico; 

- nenhuma RPPN desenvolve qualquer projeto ou ação permitida pela 

legislação estadual, como educação ambiental ou pesquisa científica, se 

apresentando da mesma forma de quando foram criadas. No estado do Paraná as 

RPPNs são de Proteção Integral, diferente do SNUC que as classifica como de Uso 

Sustentável (PARANÁ, Decreto 1529/07); 

- houve atuação de representantes públicos (Prefeitura e Instituto Ambiental) 

no convencimento dos proprietários para criação das áreas, o que evidencia 

relações políticas; 

- considerando aspectos relacionados a Biologia da Conservação, os quais 

potencializam a eficácia e efetividade da conservação em fragmentos florestais, as 

RPPNs apresentam formato quadrado ou retangular (o que aumenta o efeito de 

borda) deixa nascentes fora dos seus limites mesmo estando próximas, não 

apresentam conectividade com outros fragmentos ou APPs de rios, entre outros 

aspectos; 

- os municípios não apresentam um plano de gestão e aplicação para os 

recursos do ICMS Ecológico gerados por estas RPPNs. 

Esses aspectos demonstram que o interesse principal de criar as RPPNs estava 

relacionado com a geração do ICMS Ecológico para os municípios. 

As RPPNs por sua vez, tem se constituído desde sua criação, apenas como 

recortes de vegetação em matrizes agrícolas, tendo sua eficácia comprometida em 

relação à conservação das águas, solo, fauna e vegetação, devido à ausência de 

ações diretas por parte do poder público. 
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No entendimento de Loureiro (2002 p. 96), as RPPNs são interessantes sob o 

ponto de vista do ICMS Ecológico para os municípios, sendo que estes acabam 

atuando como uma espécie de ‗agente para a conservação‘, induzindo a criação de 

áreas protegida para poder receber algum retorno financeiro. Esta situação foi 

refletida, segundo o autor, no aumento da quantidade de RPPNs, que no caso do 

Paraná foi de 100% após a instituição do ICMS Ecológico. Porém, só a criação de 

novas RPPNs não pode ser considerada com suficiente para garantir a conservação, 

sendo necessária várias outras ações. 

Outra situação que vem ocorrendo no estado do Paraná foi evidenciada por 

Mezzomo e Machado (2016) e se refere a criação de RPPNs em áreas de 

Assentamentos Rurais de Reforma Agrária do INCRA. 

Conforme a fala de Nilton Bezerra Guedes, superintendente regional da 

autarquia, em uma audiência pública115 realizada pelo INCRA em 28/03/2016 e 

publicada no link de notícias da página do INCRA, ―o Instituto está em busca de 

novas fontes de recurso com o ICMS ecológico, visando uma arrecadação para os 

municípios que seja direcionada para o desenvolvimento dos assentamentos, 

principalmente na questão ambiental‖ (INCRA/Notícias 29/03/2016). Já para a 

representante do MST, Ceres Hadich nesta mesma matéria divulgada pelo INCRA, a 

proposta é importante, pois alimenta duas grandes lutas, sendo a primeira a 

conquista da terra, e a segunda o desenvolvimento das terras conquistadas. 

Os dois primeiros casos de RPPN em área de assentamento envolvem os 

municípios de Peabiru e Santa Cruz do Monte Castelo, que criaram as áreas em 

2015, passando a receber os recursos do ICMS ecológico em 2016. Após a criação 

destas RPPNs, surgiram 23 novas propostas de criação de RPPNs em 2016, 

totalizando, aproximadamente, 19 mil hectares de área. Todas as novas propostas 

ainda estão em processo de análise para aprovação. O objetivo do INCRA é que 

com o aumento de áreas, ocorra o aumento do recolhimento do imposto nos 

municípios que possuem áreas de reforma agrária em seu território. Conforme o 

                                                           
115

 Nesta audiência estavam representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
INCRA, Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento e Secretaria para Assuntos Fundiários do Paraná, Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST), Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Paraná (Fetraf), 
prefeituras e câmaras de vereadores. 
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superintendente regional do INCRA, Nilton Bezerra Guedes, ―estima-se a 

arrecadação de cerca de R$ 10 milhões que deverão ser investidos, exclusivamente, 

no fortalecimento das políticas de desenvolvimento sustentável nos assentamentos, 

especialmente na questão ambiental‖ (INCRA/Notícias, 02/05/2016). 

Novamente percebe-se que o interesse pela criação de novas UCs está 

diretamente relacionado com o ICMS Ecológico, já que pouco se verifica as 

manifestações em prol da conservação da biodiversidade, das florestas, rios, 

nascentes, etc. 

Na maioria dos casos, as áreas que seriam transformadas em RPPNs são 

áreas de Reserva Legal, mesma situação do estudo citado anteriormente. Em 

ambos os casos ocorre a sobreposição de instrumentos legais de conservação, o 

que não se constitui em aumento de áreas destinadas a conservação da natureza 

nos municípios. É reconhecido o fato de que os valores arrecadados irão contribuir 

de forma representativa para os municípios e assentamentos. Para tanto, questiona-

se se realmente ocorrerão ações para potencializar a conservação nestas áreas. 

Também neste contexto de criação de UCs e a relação com o ICMS 

Ecológico, estão as ações do Movimento Pro Ivaí/Piquiri116. O Movimento tem 

articulado propostas de criação de um mosaico de Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs) em alguns municípios que margeiam os rios Piquiri e Ivaí, ambos no estado 

do Paraná. Os objetivos de criação das APAs envolvem a conservação 

geoambiental e histórica dos rios tendo em vista a ameaça de construção de Usinas 

Hidrelétricas (UHs) e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), e o desenvolvimento 

de ações, atividades e projetos socioeconômicos por meio de recursos oriundos do 

ICMS Ecológico que seriam gerados pelas APAs. 

Ambos os rios são representativos, pois são os únicos livres de barragens 

entre os grandes rios do estado. No caso do rio Piquiri, foram tornados públicos 16 

projetos de aproveitamentos hidrelétricos em sua calha, envolvendo UHs e PCHs. 

                                                           
116

 O Movimento Pró Ivaí/Piquiri é formado por diversos atores da sociedade civil regional que, de 
forma voluntária, atuam com o objetivo de proteger as bacias hidrográficas dos rios Ivaí e Piquiri. Esta 
iniciativa tem o intuito de conter a implantação de empreendimentos deletérios, promovendo ações de 
sensibilização sobre a importância desses rios em termos turísticos, ambientais, históricos, sociais, 
culturais e econômicos (https://www.facebook.com/proivaipiquiri/).  

https://www.facebook.com/proivaipiquiri/
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No rio Goioerê, importante afluente do rio Piquiri, há 9 projetos de PCHs. Tais 

projetos hidrelétricos até o momento não foram licenciados (AFFONSO et al., 2015). 

O mosaico de APAs do rio Piquiri envolve os municípios de Formosa do 

Oeste, Mariluz, Quarto Centenário, Goioerê, Alto Piquiri e Brasilândia. Em todos os 

municípios, o Movimento vem organizando desde 2013, reuniões e oficinas para 

expor a importância do rio e os aspectos negativos das barragens. Essas ações têm 

mobilizado a população local, porém o grande desafio se refere a questão financeira, 

já que alguns prefeitos e proprietários de terra ficaram interessados pela 

compensação que seria paga pelos empreendimentos. 

Diante disso, o Movimento se deparou com um desafio: o convencimento da 

não construção das barragens em prol da conservação do rio não seria possível 

apenas pelo viés ambiental e social, sendo necessário abordar aspectos financeiros. 

Neste sentido, o Movimento propôs a criação de APAs municipais, no intuito de 

agregar a conservação do rio com a arrecadação de ICMS Ecológico. Em estudos 

desenvolvidos pelo próprio Movimento, foi evidenciado que a arrecadação do ICMS 

Ecológico seria bem maior do que a compensação financeira dos empreendimentos. 

A questão econômica neste caso também é o fator principal envolvido, pois 

muitos municípios só irão evitar a construção de UHs e/ou PCHs, caso a 

arrecadação do ICMS Ecológico seja atrativa. A ideia de conservar e preservar o rio 

pelas suas diversas funções ambientais, sociais e culturais não é de interesse da 

maior parte das comunidades envolvidas. 

 

4. Considerações Finais 

Este contexto, envolvendo Unidades de Conservação já existentes e a criação 

de novas áreas, relacionado com a arrecadação do ICMS Ecológico, desencadeia 

alguns questionamentos sob a ótica do papel destas UCs para a conservação da 

natureza: os motivos de criação destas UCs seria somente o fato de trazerem 

recursos por meio do ICMS Ecológico? Qual a representatividade ecológica e de 

biodiversidade destas áreas para a conservação da natureza? Se estas áreas não 

fossem/forem transformadas em UCs, a conservação da natureza estaria 

comprometida? É possível pensar em conservar a natureza sem esta relação de 

dependência com a arrecadação do ICMS Ecológico? 
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Estes questionamentos remontam a discussões importantes sobre a noção de 

conservação presente na sociedade, bem como a relação entre conservação, 

preservação e compensação. Diversos autores discutem a relação sociedade e 

natureza sob a ótica da conservação (DORST, 1973; DIEGUES, 2000; 

DOUROJEANNI e PÁDUA, 2001; DREW, 2002; COIMBRA, 2002; MORAN, 2008), 

tentando elucidar, que muitas questões práticas estão diretamente relacionadas às 

influências econômicas, religiosas e filosóficas, que se desenvolveram ao longo do 

tempo nas sociedades ocidentais. 

Foi justamente este o resultado verificado. Muitas vezes, as ações voltadas 

para a conservação da natureza não ocorrem pelo simples fato desta ser a base 

para a própria sobrevivência humana, mas pelo interesse pela compensação 

financeira. Esse comportamento da sociedade frente a conservação, demonstra que 

a racionalidade econômica predominante e coloca em segundo plano aquilo que 

deveria ser a base de todo o pensamento: a natureza. 

Os casos analisados das UCs e a relação com o ICMS Ecológico 

evidenciaram que nem sempre houve a preocupação com a eficácia e a efetividade 

das UCs em termos de conservação. Essas situações levaram a questionar, se as 

UCs estariam conservando e/ou preservando espécies animais, vegetais, água, 

solo, contribuindo para o turismo, lazer, pesquisa científica e contemplação ou 

apenas sendo vistas como instrumento de arrecadação financeira. Os aspectos 

estudados apontam para o predomínio do interesse pela arrecadação. De certa 

forma, pode-se dizer que ‗pelo menos‘ está ocorrendo algum tipo de ação para 

conservação nestes locais, mesmo se o interesse seja pelos recursos. Para tanto, 

acredita-se que, enquanto o pensamento do ‗pelo menos‘ for considerado normal, a 

natureza sempre será vista como fornecedora de recursos, em um embate vicioso 

de conservar e degradar, sem haver a devida valorização dos elementos naturais. 
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RESUMO 
Os governos federal brasileiro e do estado do Paraná dispõem de iniciativas similares que 
priorizam áreas dos territórios nacional e estadual para conservação da biodiversidade. São 
áreas com importantes remanescentes de ecossistemas naturais, com potencial de 
formação de corredores ecológicos ou de restauração ambiental. No município de São 
Mateus do Sul – PR, as áreas prioritárias dos dois programas recaem sobre parcela 
considerável de seu território visando à manutenção da ameaçada Floresta com Araucária, 
ecossistema associado à Mata Atlântica. Uma das mais importantes atividades econômicas 
do município, o cultivo de erva-mate (Ilex paraguariensis), tem boa parte de seu manejo de 
forma associada à vegetação nativa remanescente. Com base neste quadro, o objetivo do 
artigo é discutir as contribuições que o cultivo desta planta nativa tem para a consecução 
dos objetivos daqueles programas governamentais em favor da diversidade biológica. A 
metodologia utilizada foi revisão biblio-documental acompanhada de levantamento de dados 
em campo junto a produtores de erva-mate em São Mateus do Sul. Colheu-se como 
resultados a correspondência do manejo de erva-mate com a conservação da 
biodiversidade, revelando assim favorecimentos aos programas governamentais. Por outro 
lado, algumas práticas do cultivo podem ser direcionadas para evitar prejuízos aos 
ecossistemas e, ao mesmo tempo, ampliar a correspondência com os anseios das 
iniciativas governamentais de áreas prioritárias.  
Palavras-chave: áreas prioritárias; conservação da biodiversidade, erva-mate. 
 
ABSTRACT 
The Brazilian federal government and the state of Paraná, Southern Brazil, have similar 
initiatives that prioritize areas of the national and state territories for the conservation of 
biodiversity. These are areas with important remnants of natural ecosystems, with the 
potential to form ecological corridors or environmental restoration. In the municipality of São 
Mateus do Sul, state of Paraná, the priority areas of the two programs fall on a considerable 
part of its territory in order to maintain the threatened Araucaria Forest, an ecosystem 
associated with the Atlantic Forest. One of the most important economic activities of the 
municipality, the cultivation of yerba mate (Ilex paraguariensis) has a good part of its 
management associated with the native vegetation remaining. Based on this framework, the 
objective of the article is to discuss the contributions that the cultivation of this native plant 
has for the attainment of the objectives of those governmental programs in favor of biological 
diversity. The methodology used was a biblio-documentary review accompanied by data 
collection in the field with yerba mate producers in São Mateus do Sul. The results obtained 
were the correspondence of the management of yerba mate with the conservation of 
biodiversity, thus revealing favoritism to government programs. On the other hand, some 
cultivation practices can be directed to avoid damage to ecosystems and, at the same time, 
to increase the correspondence with the aspirations of the governmental initiatives of priority 
areas. 
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1. Introdução  

 Com o intuito de oferecer diretrizes para a conservação da diversidade 

biológica, programas governamentais brasileiros foram estabelecidos para proteger 

remanescentes de ecossistemas naturais no Brasil, incluindo paisagens e espécies 

da flora e da fauna que os compõem – muitas delas ameaçadas de extinção. São o 

caso dos programas ―Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e 

Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira‖ (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2007a), no âmbito federal, e ―Áreas Estratégicas para a Conservação 

da Biodiversidade no Paraná‖, na esfera deste estado da Região Sul do Brasil 

(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2017). 

As intenções desses programas recaem sobre a necessidade de reverter ou 

controlar o quadro de degradação e desmatamento dos biomas brasileiros, como é o 

caso da Mata Atlântica, do qual restam 11,26% de suas florestas, conforme Ribeiro 

et al. (2009). Em ecossistemas associados ao bioma, a exemplo da Floresta com 

Araucária (Floresta Ombrófila Mista), ainda segundo Ribeiro et al. (2009), restam 

12,6%. Adicionalmente, usando uma outra metodologia para verificar apenas os 

remanescentes em bom estado de conservação no Paraná, Castella e Britez (2004)  

informam que havia cerca de 0,8% dessas áreas consideradas mais próximas da 

formação do ecossistema, que cobria originalmente perto de 74 mil km2  do território 

do estado (MAACK, 1968).  

Também segundo os estudos de Castella e Britez (2004), boa parte das áreas 

remanescentes de Floresta com Araucária no Paraná está nas mesorregiões Centro-

Sul e Sudeste do estado, onde também se localiza o município de São Mateus do 

Sul. O destaque ao município neste trabalho se dá em razão do objetivo do artigo: 

discutir as relações de atividades econômicas com as finalidades de programas 

governamentais de priorização de áreas para conservação da biodiversidade. 

São Mateus do Sul tem parte relevante de seu território inserida nas áreas 

mapeadas pelos programas mencionados e, ao mesmo tempo, é possuidor de 

cultivo de uma planta nativa da Floresta com Araucária, a erva-mate (Ilex 
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paraguariensis)117. Esta cultura agrícola, que tem grande relevância econômica no 

município, pode ser associada à manutenção de remanescentes naturais, conforme 

indicam Chaimsohn et al. (2014), Gerhardt (2013) e Marques (2014).  

Com etapas metodológicas de revisão bibliográfica e documental, 

acompanhada de levantamento de dados em campo junto a produtores rurais, o 

presente artigo foi construído com base em informações coletadas para uma 

dissertação de mestrado (LUIZ, 2017) e discute as contribuições que podem haver 

entre o cultivo de erva-mate e a manutenção do meio natural, tecendo assim 

cooperações para objetivos de programas governamentais que anseiam orientar o 

uso e permanência das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. 

À luz dos conceitos técnicos dos programas governamentais, os resultados do 

trabalho indicam um conjunto de contribuições positivas – como a permanência 

parcial da vegetação nativa, a mudança de modelo de uso do solo em comparação 

às culturas agrícolas de grande extensão e as potencialidades que o trabalho nos 

ervais e conhecimento dos produtores erveiros têm para a conservação da 

biodiversidade. Por outro lado, também se levando em conta o enquadramento 

técnico-científico que rege sobre o funcionamento dos ecossistemas, há desafios 

para que práticas de cultivo de erva-mate não aumentam a degradação dos 

ambientes remanescentes de Floresta com Araucária. 

Este quadro de oportunidades e desafios leva à conclusão neste artigo de que 

o cultivo de erva-mate tem um papel relevante para contribuir na solução da velha 

equação de se equilibrar a prática de atividades econômicas com a conservação das 

florestas.  

 

2. Metodologia e materiais   

As etapas metodológicas deste trabalho foram a revisão documental e 

bibliográfica complementada por um levantamento de dados primários por meio de 

entrevistas e observações de práticas de cultivo de erva-mate. 

A revisão documental considerou dois programas governamentais brasileiros, 

sendo um de âmbito federal e outro estadual para o Paraná (MINISTÉRIO DO MEIO 

                                                           
117

 O cultivo da planta fornece folhas de erva-mate, que serão usadas principalmente no preparo de 
bebidas do tipo chimarrão, tererê e chás – bastante consumidas no sul do Brasil e nos países 
vizinhos Argentina, Paraguai e Uruguai 
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AMBIENTE, 2007a; SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 

2017). Tais programas visam à delimitação geográfica de áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade. Com este intuito, forneceram subsídios para discutir 

neste artigo a importância da conservação da biodiversidade, bem como a 

orientação dada por esses programas para regulação de uso do solo e 

implementação de tais áreas prioritárias. 

O levantamento bibliográfico considerou aspectos da formação e quadro atual 

de remanescentes da Mata Atlântica e mais especificamente a Floresta com 

Araucária – ecossistema associado a este bioma (CAMPANILI; SCHAFFER, 2010; 

CASTELLA; BRITEZ, 2004; MAACK, 1968). Esta revisão sobre a produção científica 

também levou em conta textos acerca do quadro de desmatamento e degradação 

dessas áreas (GUBERT FILHO, 2010; RIBEIRO et al., 2009; TABARELLI et al., 

2012). 

Ainda no campo bibliográfico, dados e conceitos sobre práticas de cultivo de 

erva-mate (Ilex paraguariensis) foram obtidos junto à Chaimsohn et al. (2014), 

Gerhardt (2013) e Marques (2014). Esta etapa da revisão literária permitiu coletar 

subsídios acerca das relações do cultivo de erva-mate com a conservação de 

ecossistemas naturais, com enfoque na Floresta com Araucária da região à qual 

pertence o município de São Mateus do Sul. 

A delimitação geográfica neste município foi em razão da associação da 

atividade econômica – bastante praticada regionalmente – com a conservação de 

áreas naturais. Ao mesmo tempo em que São Mateus do Sul tem sua história, 

cultura e economia bastante vinculadas ao cultivo de erva-mate, também há no 

território do município elementos relevantes para discutir a permanência de 

ecossistemas naturais. Há as áreas de vegetação nativa que se associam aos 

cultivos de erva-mate, mas também há transformações completas de uso do solo a 

partir da derrubada de florestas para instalação de plantações de soja, milho, feijão e 

pinus. 

Os estudos teóricos sobre São Mateus do Sul conduziram ao levantamento 

de dados em campo, a partir de entrevistas e observações de práticas de cultivo de 

erva-mate junto a oito produtores rurais de São Mateus do Sul. O trabalho no campo 

permitiu o acesso a dados que embasam a discussão deste artigo. 
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Por fim, os procedimentos metodológicos foram completados com a 

construção de mapas com o uso do software de geoprocessamento QGIS (QGIS 

DEVELOPMENT TEAM, 2016). 

 

3. Resultados da pesquisa  

O programa do governo federal brasileiro ―Áreas Prioritárias para 

Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade 

Brasileira‖ foi instituído em 2004 e passou por uma atualização em 2007, por 

intermédio de decretos da Presidência da República e portarias do Ministério do 

Meio Ambiente (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007a). Apresenta entre suas 

justificativas de realização, o vínculo do Brasil como país signatário da Convenção 

sobre Diversidade Biológica118, cuja principal finalidade é reduzir ou evitar a extinção 

de espécies e de ecossistemas.  

A portaria que rege a iniciativa também informa que o programa federal de 

áreas prioritárias tem como utilidade a orientação de políticas públicas, como por 

exemplo no licenciamento de empreendimentos, no direcionamento de pesquisas e 

estudos sobre a biodiversidade e na definição de áreas para criação de novas 

Unidades de Conservação, nas esferas federal e estadual (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2007b). 

Por sua vez, o programa estadual ―Áreas Estratégicas para a Conservação da 

Biodiversidade no Paraná‖, informa que entre seus objetivos gerais estão a 

identificação de áreas de maior importância biológica e a gestão ambiental por 

órgãos governamentais sobre essas áreas. E informa que os objetivos específicos 

do programa são: conservar remanescentes de vegetação natural; restabelecer 

corredores ecológicos (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

HÍDRICOS, 2017). 

 

3.1 – As áreas prioritárias para conservação da biodiversidade em São Mateus do 

Sul 

                                                           
118

 É uma das convenções acordadas na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em 1992. O objetivo principal da 
Convenção sobre Diversidade Biológica é combater os índices de desaparecimento de espécies e 
ecossistemas em todo o planeta. Informações adicionais sobre a Convenção, bem como seu status 
atual de implementação, podem ser obtidas em seu sítio de internet: http://www.cbd.int 
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São Mateus do Sul localiza-se na mesorregião Sudeste do Paraná e está 

distante 152,57 km da capital do estado, Curitiba (INSTITUTO PARANAENSE DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2017). Tem população estimada 

para o ano de 2017 de 45.398 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017).  Seu perfil econômico é vinculado a 

atividades industriais (processamento mineral, xisto, principalmente) (INSTITUTO 

PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2017) e 

agrícolas (cultivo de erva-mate, soja, milho, batata, feijão, entre outras culturas) 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012). 

A área total do município é de 1.341,712 km2 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018) , sendo que quase a totalidade de seu 

território sobrepõe demarcações de áreas prioritárias para conservação da 

biodiversidade, conforme demonstram as Figuras 1 e 2 em correspondência aos 

programas federal e estadual, respectivamente. 
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Figura 1 - Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade em São Mateus 

do Sul – PR. 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Ministério do Meio Ambiente (2007a) 

 

Figura 2 - Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, conforme 

programa do Governo do Paraná, no município de São Mateus do Sul – PR. 

 

         Fonte: elaborado pelo autor com base em Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(2017) 
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Nota-se que enquanto a Figura 1 informa que praticamente a integridade do 

território do município de São Mateus do Sul está sobreposta pelas áreas prioritárias 

do programa federal, a Figura 2 indica que perto de 680 km² (51% do território) estão 

sobrepostos pelo programa estadual. Este total é diferenciado pelos principais 

objetivos específicos desta iniciativa do Paraná: 491 km² de áreas para restauração 

e outros 189 km² para conservação dos remanescentes atuais.  

Ainda que haja esta orientação de programas governamentais para a 

conservação da biodiversidade por meio de restauração ou manutenção de 

remanescentes, o que se verifica em São Mateus do Sul é um uso do solo não 

condizente com essas orientações. A Figura 3 apresenta o mapeamento de áreas 

remanescentes de vegetação nativa no município. 

Figura 3 - Áreas remanescentes de vegetação nativa no município de São Mateus 
do Sul – PR.  

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (2016) 

 

A soma total das áreas remanescentes alcança 216,85 km2, bastante inferior 

aos valores indicados nos programas governamentais federal e estadual. Assim, 

percebe-se em São Mateus do Sul um quadro de transformação do uso do solo 

semelhante à maior parte dos municípios abrangidos pela Floresta com Araucária. 
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Conforme relatam Gubert Filho (2010) e Silva et al. (2015), as principais causas de 

desaparecimento deste ecossistema foram a extração de madeira – sendo que 

espécies como araucária (Araucaria angustifolia) e a imbuia (Ocotea porosa) eram 

muito requisitadas para este fim – e a posterior ocupação das áreas desmatadas por 

atividades pecuárias e agrícolas, principalmente o cultivo de soja e milho. 

Em São Mateus do Sul, conforme o Quadro 1, demonstra-se dados recentes 

da ocupação dos principais cultivos agrícolas.  

 

Quadro 1 – Principais culturas agrícolas em São Mateus do Sul no ano de 2015 

Temporária (T) ou Permanente (P) Cultura Área ocupada (em km²) 
T Soja (em grão) 322 
P Erva-mate 270 
T Feijão (em grão) 66 
T Milho (em grão) 35 
T Batata-inglesa 32,6 
T Trigo (em grão) 25 
T Fumo (em folha) 24,8 
T Mandioca 2,85 
P Tangerina 0,20 
P Laranja 0,15 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social (2017) 

 

Adicionalmente aos cultivos agrícolas, informa-se ainda que São Mateus do 

Sul, pelo Censo Agropecuário de 2006, possuia 105 km² de áreas de pecuária e 

perto de 177 km² de áreas com cultivos florestais (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012). Somando-se esses valores, fica uma 

estimativa de próximo de 176 km² para o uso urbano (residências, comércio e 

indústrias) no município.  

Percebe-se que a maior quantidade de áreas prioritárias para a conservação 

da biodiversidade do que as áreas remanescentes, em São Mateus do Sul, indica 

um desafio relevante para a consecução dos objetivos dos dois programas 

governamentais. 

 

3.2 – O cultivo de erva-mate relacionado aos programas de áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade  
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Os 270 km2 de cultivo de erva-mate em São Mateus do Sul, apresentados no 

Quadro 1, têm boa parte desenvolvida em sistemas sombreados. Este tipo de cultivo 

da planta nativa da Floresta com Araucária119 é feito por meio desse sistema120, que 

consiste em manter a espécie em meio à vegetação nativa para se beneficiar de 

algumas dinâmicas como o sombreamento feito por árvores de porte maior, assim 

como os nutrientes no solo depositados pela biomassa remanescentes, o clima e o 

regime hídrico (CHAIMSOHN et al., 2014; GERHARDT, 2013; MARQUES, 2014).  

O trabalho de coleta de dados em campo junto a oito produtores rurais de São 

Mateus do Sul indicou aspectos favoráveis à conservação da biodiversidade, assim 

como outras práticas que podem ser ajustadas para melhorar as contribuições que 

este tipo de cultivo pode fornecer à Floresta com Araucária. 

A principal observação é a comparação feita entre a produção de erva-mate e 

plantações de soja, milho e feijão. Enquanto estas últimas dependem da remoção 

completa da vegetação para sua instalação, o manejo da erva-mate sombreada 

dispensa esta mudança no uso do solo ou, no mínimo, apresenta impacto menor 

sobre as áreas naturais. As Fotografias 1 e 2 ilustram esta situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119

 Além da Floresta com Araucária, a erva-mate também ocorre em outros ecossistemas associados 
à Mata Atlântica no sul do Brasil e em partes dos territórios da Argentina e do Paraguai 
120

 O outro modo de cultivo de erva-mate chama-se ―a pleno sol‖ e significa que o plantio é feito em 
áreas abertas, sem a presença da vegetação nativa. 
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Fotografia 1 – Aspecto da remoção de vegetação para instalação de cultivo de 

monocultura no município de São Mateus do Sul – PR. 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) 

 
Fotografia 2 – Indicadas pelas setas, erveiras são associadas à manutenção de 

vegetação nativa em cultivo sombreado de erva-mate em São Mateus do Sul – PR. 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) 
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Além deste, há outros aspectos positivos no cultivo de erva-mate que 

favorecem a conservação da biodiversidade. É o caso de não uso ou uso reduzido 

de insumos químicos no manejo da planta, assim como práticas relatadas pelos 

agricultores como evitar a introdução de material genético de outras regiões para 

não gerar contaminação e comprometimento de quantidade e qualidade da erva-

mate produzida em São Mateus do Sul.  

Por outro lado, há algumas práticas que podem ser consideradas como 

desfavoráveis à biodiversidade. É o caso do ―rebaixamento‖ das plantas – de forma 

que ela fique em altura acessível para a colheita das folhas –, o que pode gerar 

alterações na sua autoecologia. Um outro caso é o ―raleamento‖ de florestas, que 

consiste na remoção de parte da vegetação para posterior plantio de erva-mate com 

vistas ao ―adensamento‖ de sua população a fim de aumentar a produção. 

Ainda que haja essas situações, o cultivo de erva-mate pode contribuir para a 

disponibilização de importantes serviços ecossistêmicos, como a redução de erosão 

hídrica , conforme demonstra Lepsch (2002, p. 158-159) na comparação de perdas 

por erosão em diferentes tipo de manejo do solo, indicando áreas com cobertura 

vegetal e com culturas perenes, como é o caso da erva-mate, com maior capacidade 

de evitar tais perdas em relação a áreas com cultivos anuais ou de pastagem.  

Mas, apesar de haver essas relações descritas, não se observa a adesão de 

programas locais que enfatizem as correspondências deste tipo de manejo como 

favorável à consecução de objetivos dos programas governamentais federal e 

estadual para as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no município 

de São Mateus do Sul.  

Em artigo que discutiu fatores de desmatamento, degradação e pressão sobre 

remanescentes da Mata Atlântica, Tabarelli et al. (2012) também apontaram 

possíveis soluções para a permanência do bioma. Dois exemplos dessas soluções 

têm correspondência com o manejo da erva-mate sombreada no município de São 

Mateus do Sul. São eles: a) o aumento e conectividade funcional e estrutural entre 

fragmentos florestais; b) implantação de sistemas agroflorestais favoráveis à 

diversidade biológica nativa (TABARELLI et al., 2012, p. 91). Atesta-se, desta forma, 

potencialidades da erva-mate para a manutenção da natureza.  
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5. Considerações Finais  

O artigo procurou demonstrar a relevância que o território do município de 

São Mateus do Sul tem para a conservação da biodiversidade da Floresta com 

Araucária. No município, existem perto de 12% de áreas remanescentes deste 

ecossistema. Boa parte de seu território está abrangido em iniciativas 

governamentais que indicam áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade. Ao mesmo tempo, uma importante porção das áreas de São Mateus 

do Sul é cultivada com erva-mate (Ilex paraguariensis) em sistema associado à 

vegetação natural. Este quadro configura um contexto que inspira o reconhecimento 

das entregas e potencialidades que o cultivo desta planta nativa pode representar 

para os objetivos dos programas governamentais. 

Apesar deste quadro de favorecimento e potencialidades, não se percebe um 

exercício que possa dar destaque às contribuições do cultivo de erva-mate. Em um 

cenário em que, na Floresta com Araucária, há mais áreas mapeadas como 

prioritárias que áreas efetivamente remanescentes do ecossistema ameaçado, 

iniciativas positivas podem ser valorizadas e estimuladas à ampliação. Isso 

representaria menos necessidade de investimentos públicos na criação e gestão de 

unidades de conservação ou programas de restauração – ainda que o cultivo de 

erva-mate não deva representar dispensa dessas iniciativas.   
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Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em analisar a implementação e gestão 
ambiental nas unidades de conservação – UC‘s localizadas no município de Porto Velho, 
Estado de Rondônia, norte do Brasil. A obtenção dos dados se deu a partir dos resultados 
da Auditoria Operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União – TCU (2013), para as 
UC‘s da Amazônia legal, onde consta o resultado da metodologia desenvolvida pelo mesmo, 
denominada Índice de Implementação e Gestão de áreas Protegidas. O recorte espacial foi 
feito para Porto Velho, cuja escala temporal se deu entre os anos de 2008 a 2012, o que 
possibilitou caracterizar a situação de implementação de gestão ambiental para as UC‘s 
analisadas. Os resultados da pesquisa apontam que as implementações de gestão nas UC‘s 
mostram-se inferiores, isso tem facilitado os processos de usos, ocupações e 
desmatamentos, deixando estes territórios fragilizados quanto a sua função de conservação. 
Palavra-chave: Unidades de Conservação, Amazônia, Gestão Ambiental. 
 
Abstract: The objective of this work is to analyze the implementation and environmental 
management conservation units – Conservation Units located in the municipality of 
PortoVelho, State of Rondônia, northern Brazil. The data were obtained from the results of 
the Audit Operational Plan, carried out by the Federal Court of Accounts, (FCA) (2013), for 
the Conservation Units Legal Amazon, where there is the result of the methodology 
developed by the same, denominated Index of Implementation and Management of 
Protected Areas. The spatial made for Porto Velho, whose time scale took place between the 
years of 2008 and 2012, which made it possible to characterize the environmental 
management implementation situation for the Conservation Units analyzed. The results of 
the research indicate that the management implementations in the Conservation Units are 
shown to be inferior, this has facilitated the processes of uses, occupations and 
deforestation, leaving these territories fragile as to their conservation function. 
Keyword: Conservation Units, Amazon, Environmental Management. 
 

1. Introdução 

No Brasil as discussões sobre meio ambiente se iniciaram na década 60 e, 

ganharam mais vigor nas décadas de 80 e 90, com a criação de aparatos 

normativo/jurídicos e políticas públicas ambientais. Nesse contexto, a criação de 

áreas protegidas, sobretudo as unidades de conservação têm tido destaque 

(PORTO GONÇALVES, 1992; MELO, 2006). No bioma Amazônico a criação de 

unidades de conservação tem se intensificado, chegando a cerca de 1,1 milhão de 
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Km2 de áreas protegidas, distribuídas em duzentos e quarenta e sete (247) UC‘s 

estaduais e federais (TCU, 2013). 

A criação de unidades de conservação na Amazônia representa uma 

estratégia de conservação e preservação dos recursos naturais, estes territórios têm 

sido alvos de usos/ocupações ilegais e processos de desmatamento em seus 

limites, ou seja, as funções para as quais estas unidades foram criadas 

(conservação/preservação) estão sendo descumpridas. Em meio a esta 

problemática, evidencia-se, na Amazônia, que a maioria das UC‘s são 

caracterizadas como ineficientes (TCU, 2013). O que exige a atenção sobre a 

situação destas unidades, já que as mesmas são alvos de usos alheios à 

conservação e ilegais. 

Esse processo, além de ser constatado em todo território Amazônico, se 

materializa de modo acelerado em Rondônia, pois, segundo dados do Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, de 57 UC‘s (estaduais e federais), 

o estado ocupa o segundo lugar com as UC‘s mais desmatadas na Amazônia, entre 

os anos de 2012 a 2014. Segundo Martins et. al (2015), além de variadas 

vulnerabilidades na gestão destas unidades, confirmadas pelos dados do Tribunal 

de Contas da União (TCU, 2013) e do Estado de Rondônia (TCE/RO, 2013), no 

norte do Estado e, especialmente, no município de Porto Velho, além das gestões 

insuficientes, soma-se o aumento do desmatamento registrado em 14 (catorze) UC‘s 

e, ainda, as alterações nos limites de 8 (oito) destas UC‘s,  em razão da instalação 

das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no rio Madeira. 

Deste modo, o objetivo deste artigo é avaliar a implementação e gestão 

ambiental das unidades de conservação localizadas no município de Porto Velho, no 

período entre 2008 e 2012, período em que estas estão, estão sob a influência das 

hidrelétricas no rio Madeira, conforme figura 01.  
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Figura 01.  Mapa de localização das UC‘s no município de Porto Velho no Estado de 

Rondônia. 

 
Fonte: (PIMENTEL, 2017). 

 

2. Metodologia e Materiais 

A metodologia está estruturada em três fases operacionais: 1) a primeira fase 

foi composta pela revisão bibliográfica dos conceitos de território, uso normativo e 

implementação e gestão ambiental;  2) A segunda fase foi composta pela obtenção 

dos dados acerca das UC‘s localizadas no município de Porto Velho, de dados de 

implementação e gestão ambiental de UC‘s a partir dos resultados da Auditória 

Operacional de UC‘s do Tribunal de Contas da União – TCU (2013), no bioma 

Amazônico e; 3) A terceira fase foi composta pela sistematização e demonstração 

dos dados de implementação de gestão ambiental em formato de gráficos, mapas e 

quadros. Os procedimentos metodológicos estão expressos na figura 02.  
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Figura 02. Organograma metodológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Para a avaliação de implementação e gestão ambiental nas unidades de 

conservação aqui analisadas, foram analisados 14 (quatorze) indicadores extraídos 

do Relatório produzido pelo TCU (2013), os quais estão expressos no quadro 01. 

Para cada unidade de conservação analisada, foram avaliados todos os indicadores 

propostos, analisando-os individualmente, por unidade de conservação, verificando 

aspectos relacionados a implementação e gestão ambiental, por esfera de gestão, 

por grupo de proteção e por categoria de gestão. 

Quadro 01. Indicadores de implementação e gestão ambiental. 
 

 
Fonte: Adaptado a partir do (TCU, 2013). 
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O TCU (2013), em seu relatório estabeleceu, dentro do escopo de sua 

auditoria para as UC‘s no bioma da Amazônia, uma escala de implementação e 

gestão das UC‘s que varia entre os graus de Implementação e de Gestão, 

categorizados como: baixa, média e alta implementação, ou seja, com base na 

avaliação dos 14 (quatorze) indicadores para cada UC, chegou-se a um grau de 

gestão, expressos no quadro 02. 

Quadro 02. Graus de implementação e gestão ambiental. 

 
              Fonte: Elaborado a partir do (TCU, 2013). 

 

Sendo assim, esta ferramenta de avaliação de implementação e gestão 

ambiental, através do índice de implementação de áreas protegidas121, permitiu 

compreender, por meio de suas análises, de modo sistêmico, se as unidades de 

conservação analisadas estão realizando as funções sociais e ambientais para as 

quais foram criadas e, além de permitir a mensuração do grau em que cada UC se 

encontra, no processo de Implementação e Gestão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Como orientação teórica e metodológica para esta análise, adota-se como 

conceito central o território, entendido, racionalmente, sobre muitas perspectivas, 

dentre as quais, adotamos a concepção de Rafesttin (1993), em cuja abordagem 

afirma que o território é uma relação múltipla de poderes manifestados por diversos 

atores, dispondo variados interesses e intenções sobre o uso de uma determinada 

área. 

Nesse contexto, tem-se as unidades de conservação como um território, 

definido por um aparato jurídico e normativo, normatizado pelo Sistema Estadual de 

                                                           
121

 Áreas protegidas são definidas, segundo o Plano Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, como 
sendo ―[...] áreas naturais e semi-naturais definidas geograficamente, regulamentados, administradas 
e/ou manejadas com objetivos de conservação e uso sustentável da biodiversidade. Enfoca 
prioritariamente o Sistema Nacional de Conservação da Natureza, as terras indígenas e as terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas‖ (PNAP, 2006).   
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Unidades de Conservação do Estado de Rondônia – SEUC/RO, pelo decreto 

estadual, lei nº 1.144 de 12 de dezembro de 2002, e pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC, estabelecido no decreto federal, lei n° 9.985, de 

2000 de 18 de julho de 2000, com a seguinte definição:  

 
Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos sobre 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção (BRASIL, 2000, p.1). 
 

Também neste estudo, como parte constituinte da abordagem territorial, 

elenca-se o conceito de uso normativo do território, definido por Cavalcante (2008), 

como sendo uma ligação de interesses ou mesmo de desinteresse sobre o uso de 

um determinado território, onde a regulação deste é mediada pelos diversos agentes 

nele presente, constituído desde o Estado, as empresas através de relações, 

mediadas, por meios jurídicos, decretos, compromissos, valores ou mesmo 

costumes, realizando a ação sobre um espaço, influenciando e determinando o seu 

uso. 

Concebe-se como uso normativo do território, também a legislação SNUC e 

SEUC/RO, pois estas legislações normatizam, regulam e auxiliam na gestão das 

unidades de conservação, legalmente instituídas pelo poder público, nas suas 3 

(três) esferas de gestão (municipal, estadual e federal), divididas em 2 (dois) grupos: 

as de Proteção Integral e as de Uso Sustentável (BRASIL, 2000).  

As UC‘s de Uso Sustentável têm como objetivo: compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. As UC‘s 

de Proteção Integral têm como objetivo: preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos 

nesta Lei nº 9.985. No caso da área de estudo, são 14 (catorze) unidades de 

conservação, sendo 3 (três) enquadradas no grupo de proteção Integral e, 11 (onze) 

no grupo de uso sustentável, como demostrado no quadro 03, a definição jurídica e 

quantidades de UC‘s por tipo de categoria de acordo com a Lei nº 9.985 (SNUC) e a 

lei nº 1.144 (SEUC/RO). 
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Quadro 03. Divisão por categoria das unidades de conservação analisadas 

 

 
Fonte: Adaptado a partir (BRASIL, 2000; RONDÔNIA,2002). 

 

Quanto às áreas das unidades de conservação localizadas no município de 

Porto Velho, a maior parte é de uso sustentável, cuja área é de 95.650.759.52 

hectares, as de proteção integral somam uma área de 278.817.852 hectares, estas 

informações estão descritas no quadro 04. 

 
Quadro 04. Quantidade de área no grupo de uso sustentável e proteção das 
unidades de conservação analisadas. 

 

 
                Fonte: Adaptado a partir (CNUC, 2017). 

 

Embora o número de unidades de conservação localizadas no município de 

Porto Velho seja considerável e suas áreas sejam bastante expressivas, estas 

unidades de conservação, além de apresentarem processos de usos e ocupações, 

vem caracterizando uma implementação de gestão ambiental média e baixa, 
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segundo Tribunal de Contas da União (2013). Das unidades analisadas, 8 (oito) 

apresentam gestão baixa e 6 (seis) uma gestão média, conforme dispõe o quadro 

05. 

 

Quadro 05. Grau de implementação e gestão das unidades de conservação 
analisadas. 

 
             Fonte: Elaborado a partir do (TCU, 2013). 
 

A maior porcentagem das unidades de conservação estudadas, 67% 

apresentaram média implementação e gestão ambiental e, o restante, 33% 

apresentaram baixa implementação e gestão, expresso na figura 03. No quadro 05, 

nenhuma das UC‘s apresentou grau de implementação e de gestão Ambiental alta, 

denotando que o padrão de eficiência ambiental e social, considerando-se as 

normas do SNUC e o SEUC/RO, representa um cenário desfavorável em relação as 

funções de conservação e proteção destas UC‘s. 
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Figura 03. Gráfico representativo do grau de implementação e gestão ambiental nas 

Unidades de Conservação analisadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Elaborado a partir do (TCU, 2013). 

 

Ao realizar a comparação entre as UC‘s Federais e as Estaduais, nenhuma 

das UC‘s conforme o quadro 06 analisadas apresentou implementação e gestão alta 

(tanto estaduais como federais). No que se refere às UC‘s de gestão Estadual, a 

maioria apresenta baixa implementação e gestão ambiental, de um total de 8 (oito) 

UC‘s analisadas, apenas 1(um) unidade de conservação da esfera Estadual, a 

ESEC Serra Três Irmãos, apresenta média implementação e gestão ambiental, no 

âmbito das UC‘s federais, cinco unidades de conservação estão nesta faixa 

(implementação de gestão ambiental média). 

 
Quadro 06. Grau de implementação e gestão das Unidades de conservação 

analisadas por esfera de gestão. 

 

                                                                                                                
                        Fonte: Elaborado a partir do (TCU, 2013). 
 
 

No que se refere às unidades de conservação do grupo de proteção integral 

analisadas conforme o quadro 07, todas as 3 (três), deste grupo, apresentam 

implementação e gestão média, já as UC‘s de uso sustentável apresentaram, em 

sua grande maioria (oito das onze que fazem parte desse grupo), implementação de 



 
 

1171 
 

gestão ambiental baixa, somente três de uso sustentável apresentaram média 

implementação de gestão (FLONA do Bom Futuro, FLONA Jacundá e RESEX Lago 

do Cuniã). 

Quadro 07. Grau de implementação e gestão das UC‘s analisadas por esfera de 

gestão. 

 

 
                   Fonte: Elaborado a partir do (TCU, 2013). 

 

A gestão dessas Unidades de Conservação é necessária, tanto no âmbito dos 

limites internos como nos limites externos, onde a gestão ambiental se torna efetiva, 

tornando possivel o alcance dos seus objetivos.  

A avaliação da Implementação e Gestão dessas unidades necessita de 

instrumentos bem estruturados para que a gestão ambiental seja alcançada. Os 

instrumentos que possibilitam tal avaliação são: consolidação territorial (demarcação 

dos seus limites), plano de manejo (categoria de manejo e planejamentos de usos) e 

ações de articulação como as fiscalizações, a pesquisa cientifica e o monitoramento 

da biodiversidade, e também uma política de território mais efetivo. Pela análise dos 

resultados apresentados no Relatório do TCU (2013), onde observa-se que a 

implementação e gestão ambiental destas unidades apresentarem grau médio e 

baixo, depreende-se que que estas UC‘s são vulneráveis aos processos de usos, 

ocupações ilegais (abertura de estrada, criação de gado, mineração), desmatamento 

e alteração de limites. Diante deste cenário, quando se analisa os indicadores 

indispensáveis ao manejo de gestão, tais como os recursos humanos, os recursos 

financeiros e a consolidação territorial, os quais, aliados aos planos de manejos das 

UC‘s, com importância fundamental no trato das gestões destas unidades de 

conservação.  

O outro fator que pode refletir na implementação e gestão baixa nestas UC‘s 

está relacionado a mudanças dos seus limites, por ocasião da implantação das 

Usinas Hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, para acomodar os seus reservatórios. 

Muitas destas UC‘s foram incorporadas em outras, sendo algumas transferidas às 
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responsabilidades, na esfera de gestão, passando de federal para estadual, isso 

mostra que as pressões econômicas se sobressaem à conservação.  

 Nas UC´s analisadas foram identificados usos e ocupações irregulares, já 

evidenciados pelo desmatamento, caracterizando-se como ilegais, no qual observar-

se a existência de contradições entre o uso normativo e o uso efetivo, exigindo 

atenção na implementação e gestão destes territórios protegidos. 

 

4. Considerações Finais 

Embora se constate que as UC‘s sejam estratégicas para a conservação da 

Amazônia, as UC‘s localizadas em Porto Velho apresentam uma implementação e 

gestão média e baixa e, também, não apresentam uma gestão efetiva (alta), isso 

pode ocorrer por vários fatores, contudo a contradição entre o que está na lei, de 

acordo com sua criação e, o que de fato tem ocorrido, o que tem, de certo modo, 

tornado uma precedente de forma a ceder aos processos de usos e ocupações 

ilegais nestes territórios e o processo de alterações de limites por conta das usinas 

hidrelétricas, isso não só tornam vulneráveis estes território a mais processos de 

usos e ocupações ilegais, como também, reflete na implementação e gestão, ou 

seja, na garantia ou não de preservação e conservação destes. 
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RESUMO  
O estudo propõe analisar a influência das características socioeconômicas locais e o nível 
de efetividade das Reservas Extrativistas do Maranhão. Busca-se dessa forma compreender 
como as características socioeconômicas no contexto regional e local, influenciam a 
consecução dos objetivos das unidades de conservação. Para tanto o estudo propõe o seu 
desenvolvimento sob uma abordagem sistêmica e multidisciplinar (MORIN et al, 2003), com 
base em variáveis qualitativas, quantitativas e entrevistas com gestores e comunidade local. 
Dessa forma foi possível analisar como as atividades econômicas, influenciam 
negativamente ou positivamente os esforços para aumentar a integração entre as áreas 
protegidas e a comunidade. Nota-se, que a partir dessa relação conflituosa a formação de 
vetores que produzem e reproduzem conflitos socioambientais, comprometendo a 
conservação da biodiversidade das UCs. A partir desse cenário observa-se que a criação 
das UCs, necessita de intervenções sobre o contexto social, paralelamente as intervenções 
de planejamento e gestão das unidades e área de entorno, objetivando a formulação e 
implementação de políticas públicas que atendam as demandas socioambientais. 
Palavras Chaves: Indicadores Socioeconômicos, Unidades de Conservação e Maranhão. 
 
ABSTRACT 
The study proposes to analyze the influence of local socioeconomic characteristics and the 
level of effectiveness of the Extractive Reserves of Maranhão. The aim is to understand how 
socioeconomic characteristics in the local and regional context influence the achievement of 
protect areas objectives. For this, the study proposes its development under a systemic and 
multidisciplinary approach (MORIN et al, 2003), based on qualitative and quantitative 
variables and interviews with managers and the local community. In this way, it was possible 
to analyze how economic activities negatively or positively influence efforts to increase 
integration between protected areas and the community. It is noted that from this conflictual 
relationship the formation of vectors that produce and reproduce socio-environmental 
conflicts, compromising the conservation of the biodiversity of the protect areas. From this 
scenario it is observed that the creation of protect areas requires interventions on the social 
context, in parallel with the planning and management interventions of the units and 
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surrounding area, aiming at the formulation and implementation of public policies that meet 
the socio-environmental demands. 
Key Words: Socioeconomic Indicators, Protect Areas and Maranhão. 

 

1. Introdução  

A criação das áreas protegidas é considerada como a principal estratégia 

para preservação e proteção do patrimônio natural e cultural do planeta (DIEGUES, 

2000). Estas áreas possuem características naturais e/ou culturais relevantes, 

definidas pelos governos federal, estaduais e municipais, com a finalidade de 

ampliar a preservação de ecossistemas e a utilização de forma adequada e 

sustentável do ambiente (BURSZTYN e BURSZTYN, 2012). 

O Brasil possui cerca de 18% do território continental brasileiro ou 1,7 milhões 

km² (MMA, 2017). Entretanto, estudo realizado pela WWF Brasil (2009) afirma que 

se considerarmos apenas as UCs federais razoavelmente implementadas, o total 

protegido ―efetivamente‖ no Brasil seria somente de 0,4% do território nacional. 

Assim, percebe-se que apenas o ato administrativo de se criar uma UC não garante 

sua efetiva implementação, requerendo do órgão gestor estabelecer as condições 

adequadas de infraestrutura, de pessoal e de regularização fundiária que permitam 

de fato a proteção e conservação da área (ARTAZA-BARRIOS e SCHIAVETTI, 

2007). 

A consequência desse cenário é a produção e reprodução de conflitos 

socioambientais e a não efetivação das UCs de uso sustentável, retratada tanto pelo 

avanço do desmatamento quanto pela diminuição das atividades culturais que 

deveriam ser protegidas. Nesse sentido, os esforços para se alcançar os objetivos 

de preservação dessas áreas e a promoção de desenvolvimento territorial 

dependem, inevitavelmente, da capacidade de entendimento e equacionamento das 

ameaças e oportunidades associadas à extensão das condições e modos de vida 

(SCHULZE et al, 2017 e GORDON et al, 2018). 

Sob essas perspectivas, o presente estudo analisa a influência das 

características socioeconômicas locais e o nível de efetividade das Reservas 

Extrativistas do Maranhão, bem como busca-se compreender como as 

características socioeconômicas no contexto regional e local, influenciam a 
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consecução dos objetivos das unidades de conservação. Para tanto a pesquisa 

desenvolve-se sob uma abordagem sistêmica e multidisciplinar, com base em 

variáveis qualitativas e quantitativas (MORIN et al, 2003). Busca-se dessa forma 

refletir sobre a importância da UC no contexto social, e a relevância em considerar a 

história, a geografia, o status econômico nacional e estratégias nacionais de 

desenvolvimento, para se estabelecer o grau de influência que a perpetuação a 

pobreza tem sobre as áreas protegidas. 

 

2.  Área de Estudo 

A pesquisa terá como objeto de estudo as Reservas Extrativistas do 

Maranhão (Quadro 01; Figura 01). Essas áreas protegidas foram criadas com a 

finalidade de proteger regiões de grande relevância socioambiental e cultural, tanto 

do bioma Amazônico quanto do Cerrado. Abrangem atualmente 9 municípios e área 

de aproximadamente 2.000 km², que correspondem a 0,6% do território estadual.  

 

 Quadro 01: Caracterização das Reservas Extrativistas em estudo. 

Unidade de 

Conservação 

Criação Alterações  Área Objetivo Municípios 

(MA) 

Reserva 

Extrativista do 

Quilombo do 

Frechal 

Decreto Federal s/n 

534 de 21/05/1992 

....  

9 km² 

Garantir o uso sustentável 

dos recursos naturais 

explorados pelas 

comunidades quilombolas. 

 

Mirinzal 

 

Reserva 

Extrativista do 

Cururupu 

 

Decreto Federal S/N 

de 03/06/2004 

 

....  

 

1.850 

km² 

Proteger o modo de vida das 

comunidades de parte das 

Reentrâncias Maranhenses 

conservando as suas baías, 

manguezais, praias e ilhas. 

Cururupu, 

Serrano do 

Maranhão, 

Apicum Açu 

e Bacuri 

Reserva 

Extrativista do 

Ciriacó 

Decreto Federal 

N°534 de 20/05/1992 

alterado por Decreto 

S/N 17/06/2010 

O Decreto S/N 

17/06/2010 

amplia em 25% 

(1.790 ha) a sua 

área de 

abrangência. 

 

8 km² Conservar os recursos 

naturais renováveis, proteger 

os babaçuais e a cultura da 

população extrativista local, 

além de atenuar os conflitos 

locais 

Cidelândia 

Reserva 

Extrativista da 

Mata Grande 

Decreto Federal s/n 

532 de 20/05/1992 

....  

11 km² 

Conservar os recursos 

naturais renováveis, proteger 

os babaçuais e a cultura da 

Senador La 

Roque e 

Davinópolis 

55 
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população extrativista local. 

Reserva 

Extrativista da 

Chapada Limpa 

Decreto Federal s/n 

536 de 21 de maio de 

1992 

....  

120 km² 

Garantir as práticas 

extrativistas locais e a 

preservação dos bacurizeiros. 

 

Chapadinha 

Fonte: ICMBIO; SEMA, 2016. 

Figura 01: Mapa de Localização das Reservas Extrativistas do Maranhão. 

    

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.1 Procedimentos Metodológicos 

 

O estudo propõe o seu desenvolvimento sob uma abordagem sistêmica e 

multidisciplinar (MORIN et al, 2003), com base na revisão bibliográfica empreendida, 

considerando variáveis qualitativas e quantitativas. Para coleta dados etilizou-se o 

ano de 2010 como base, levando em consideração a atualização dos dados 

desenvolvida pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e a 

disponibilidade das demais variáveis.  

Ressalta-se que o direcionamento da pesquisa, ocorreu através da realização 

de revisão bibliográfica sobre a temática e entrevista com gestores da SEMA e 

ICMBio correspondente as Resex em estudo, comunidade local e pesquisadores de 

diferentes instituições de pesquisa. As entrevistas realizadas tiveram característica 

informais, sendo estas consideradas do tipo guiada122 e semidiretivas123, com o 

objetivo de testar, aprofundar e validar as hipóteses do estudo (COHEN et al, 2007).  

Para ponderação e sintetização dos indicadores (renda e percentual da 

população abaixo da linha da extrema pobreza), faz necessário se compreender que 

as UCs possuem suas particularidades e características territoriais diferenciadas. 

Por isso os dados foram obtidos, em nível de setor censitário, estes foram 

selecionados e agregados a partir dos microdados do IBGE, seguindo os limites 

territoriais de cada UC.  

3. Indicadores socioeconômicos e unidades de conservação: complexidades e 

incertezas 

 

Entre os diversos fatores que influenciam o nível de efetividade das áreas 

protegidas, Bertzky et al (2012) observa que a perpetuação da pobreza, apresenta-

se como uma das maiores ameaças à sobrevivência destas áreas. Sancho e Deus 

(2015) reforça essa percepção, demonstrando que as grandes desigualdades 

sociais existentes nas regiões onde as UCs estão situadas, são resultado dos 

                                                           
122

 Os tópicos e questões a serem tratadas são definidas antecipadamente; o entrevistador decide a 
sequência das perguntas durante a entrevista. 
123

 O entrevistador conhece os temas sobre os quais tem de obter reações por parte do inquirido, mas 
a ordem e a forma como os irá introduzir são deixados ao seu critério. 
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desequilíbrios socioeconômicos e dos conflitos engendrados pela própria sociedade, 

sobretudo no que concerne as diferenças tradicionais de renda e situação social 

observadas entre as classes trabalhadoras, solidificadas pela inoperância do poder 

público, que reproduz as injustiças sociais.  

A pobreza em termos econômicos pode ser definida, em face a indicadores 

tais como renda e consumo. Contudo, cada vez mais amplia-se o entendimento de 

que a pobreza é uma condição multifacetada, que envolve diversas, e normalmente 

interconectadas, dimensões econômicas e sociais (SEN, 2000). Conforme o 

SCHERL et al (2006), deve-se partir do princípio que a maior parte da pobreza é 

rural, assim como a maioria das áreas protegidas. Percebe-se então, uma estreita 

relação entre esses dois aspectos com o uso da terra, embora ela seja 

frequentemente ignorada. Nesse sentido torna-se oportuno determinar, de que forma 

a pobreza está relacionada com os esforços de ampliar a efetividade das UCs. 

Segundo SOBRAL et al (2011) a mensuração dessa inter-relação é complexa, 

por nem sempre poder estabelecer tal associação a exposição ao risco, além de 

existir uma série de fatores que contribuem para vulnerabilidade socioambiental. 

Contudo, as condições da infraestrutura local, mostram-se como fio condutores para 

a reprodução desse cenário.  

Especificamente nas Reservas Extrativistas - Resex, observa-se essa 

realidade através das comunidades tradicionais que relegam suas tradições em 

busca da sobrevivência e melhores condições de vida para seus filhos. Ao passo 

que se identifica ampliação de grandes empreendimentos, que expulsam a 

população local, para o centro das cidades, engrossando as fileiras dos sem 

emprego e os espaços de miséria (FERRARO et al, 2014).  

Esse sistema deflagra inúmeras transformações nos modos de vida das 

comunidades locais, influenciando modificações nas relações de sociabilidade, nos 

hábitos culturais e de consumo, nas temporalidades, na relação com a terra. De 

maneira gradual, essas áreas passam a incorporar novas materialidades urbanas, 

resultando em tensões e conflitos associados ao uso e ocupação desordenado. Nas 

UCs em análise, isso vem acarretando conflitos associados tanto a interesses 

divergentes em termos de uso do espaço, quanto a diferenças entre modos de vida 

mais tradicionais.  
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Contudo, faz-se necessário compreender que a pobreza nas UCs, deve ser 

analisada de forma singular. Desse modo é importante que se compreenda as 

diferentes características entre unidades de conservação situadas em zonas rurais e 

urbanas. De acordo com Maia e Buainan (2011), nas zonas rurais, onde se 

concentram a maior parte das UCs, grande parcela da população ativa não possui 

rendimentos, pois a família trabalha na própria terra. Enquanto que na área urbana, 

a população ativa possui rendimentos e, por esse motivo, a pobreza deve ser vista 

por diferentes perspectivas. Destaca-se entre UCs em áreas urbanas, o custo de 

vida mais elevado, pois todas as necessidades indispensáveis para o indivíduo, 

exigem recursos financeiros. Já na área rural, muitas vezes, existe a possibilidade 

de caça e/ou a produção da família que fornece a alimentação diária, além dos 

custos com habitação e transportes serem reduzidos. 

Em outra perspectiva Scherl (2006), ressalta que analisar a pobreza existente 

nas áreas protegidas, pode apenas refletir o fato de que essas, estão muitas vezes 

localizadas em áreas menos produtivas para a agricultura ou em regiões rurais 

afastadas com pouco acesso a mercados, ou em áreas para onde as populações 

socialmente marginalizadas são frequentemente as últimas a obterem oportunidades 

de desenvolvimento ou serviços sociais. 

Assim, o autor expõe o perigo do determinismo e a complexidade de mostrar 

cientificamente relações de causalidade entre áreas protegidas e pobreza, apesar de 

perceber o efeito nocivo desta, sobre as áreas protegidas. De acordo com Gomes et 

al (2016) essa realidade ocorre em diversas UCs no Brasil. Os autores destacam 

nesse contexto a pecuária, por ser uma atividade, que fornece um produto mais fácil 

de vender, além de conter garantias de segurança para o produtor, e isso não 

acontece no caso do extrativismo. Os preços da mercadoria originária do 

extrativismo não condizem com a realidade do mercado, porque em geral ocorrem 

através de atravessadores. Scherl et al (2006) afirma que tal realidade deflagra e 

incentiva a elevação do desmatamento, principalmente por meio de atividades de 

pecuária e agricultura. 

Esse sistema não considera que as populações rurais pobres inseridas na 

área intra-UC e entorno, dependem imensamente do acesso aos recursos naturais 

para manter o seu sustento. Segundo Mcnelly (2004), esse modelo nega às 
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comunidades tradicionais os seus direitos e responsabilidades na conservação e 

gestão desses recursos, agravando conflitos e amplificando os desafios em todas as 

dimensões, não só no que tange a pobreza, mas também em relação a conservação 

do ambiente e da governança. 

 

4. Analise Socioeconômica das Unidades de Conservação do Maranhão 

As características das comunidades nas Reservas Extrativistas são, de forma 

geral, contrastantes devido aos diferentes meios de inserção, nível educacional e 

realidade socioeconômica. Segundo Hirschnitz-Garbers e Stoll-Kleemann (2011), 

essa é uma perspectiva complexa e desafiante, tendo em vista que os habitantes 

das áreas protegidas e de seu entorno nos países em desenvolvimento, em geral 

são frequentemente pobres e marginalizados. 

Existem diversos critérios para se determinar o nível de pobreza. Na presente 

pesquisa utilizou-se a abordagem utilizada pelo governo federal com base no estudo 

desenvolvido pelo IPEA124 (2013). Segundo o IBGE (2017), o Brasil possui 

aproximadamente 52 milhões de pessoas na linha da pobreza. No Maranhão esse 

percentual alcança 25,8% da sua população, registrando um quantitativo de 1,7 

milhões de habitantes vivendo abaixo da linha da extrema pobreza. Em relação as 

UCs maranhenses, identifica-se que 12,3% das pessoas que vivem nessas áreas 

protegidas e entorno, estão na linha da extrema pobreza (IBGE, 2010). 

Em paralelo a isso, Freitas et al (2017) ressalta as contradições dessa 

realidade em seu estudo, apontando que as Resex não podem ser denominadas de 

unidades de conservação de uso sustentável, quando promovem e consolidam o 

status de pobreza, bem como estimulam as alterações à natureza e conflitos sociais. 

Segundo os autores, em muitos casos isso é ocasionando pela forma que os 

gestores dessas áreas atuam, sem entender a realidade local exercitando com 

predominância ações impositivas e restritivas, o que não só reproduz conflitos, como 

                                                           
124

 De acordo com o IPEA, a extrema pobreza é caracterizada pela população com renda per capita 

de até um quarto de salário mínimo. Este indicador representa o percentual da população com menor 

capacidade de adaptação a situações extremas, além de indicar o quantitativo populacional de 

pessoas com o maior potencial para exposição ao risco socioambiental, justamente por habitarem em 

áreas marginalizadas e periféricas sem serviços essenciais e infraestrutura adequada.  

 



 
 

1182 
 

perpetua as alterações na paisagem local e consolidam os baixos indicadores 

sociais (Gráfico 03). 

Gráfico 03: Percentual da população na linha da extrema pobreza nas Unidades de 

Conservação de uso sustentável. 

 

Fonte: adaptado IBGE, 2010. 

 

Esses resultados demonstram a necessidade das comunidades em buscar 

por novas fontes de renda, como observa Gomes et al (2016). Os autores 

identificam que a economia extrativista tem se mostrado limitada se comparada com 

a produção da pecuária e da agricultura. Com às flutuações de preços, custos de 

transação, incentivos fiscais a grandes empresas de estética e alimentos, a 

autossuficiência somente através de práticas extrativista, tornou-se economicamente 

irrealista segundo os entrevistados, principalmente em épocas de crise como a atual 

(Figura 02).  
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Figura 04: Entrevistas com quebradeiras de coco babaçu nas unidades de 

conservação do Maranhão. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Nas Resex em estudo observa-se de modo geral a redução da quebra de 

coco babaçu e do comércio dos seus derivados, tendo em vista o baixo retorno 

financeiro e desarticulação da comunidade. Entre outros fatores que consolidam a 

redução dessa prática na região, está associação dessa atividade à extrema 

pobreza, e por exigir bastante esforço, com extensas jornadas de trabalho, a quebra 

do coco babaçu encontra-se cada vez mais desvalorizada na Resex, cedendo cada 

vez mais espaço às atividades agropecuárias. Como exemplo, na Resex do Ciriacó 

que possui a extração de coco babaçu como símbolo da UC, menos de 60 famílias 

das 120 cadastradas pelo ICMBio, praticam a quebra do coco babaçu. 

Por outro lado, há de se considerar a melhora na qualidade de vida da 

população entre os anos de 2006 e 2014, com os projetos sociais desenvolvidos 

pelo governo federal, como foi ressaltado nas pela comunidade local nas entrevistas. 

Os avanços sociais alcançados propiciaram novas perspectivas de trabalhos na 

região e em outros Estados, influenciando principalmente os mais jovens a buscar 

por melhores condições de ensino e outros serviços.  

Outro ponto relatado pelas comunidades nas Resex analisadas, foi a forma 

de atuação do ICMBio. O maior controle local, inibiu a presença de atravessadores, 

o que inicialmente observa-se como ponto positivo da atuação do poder público, 

contudo, foi possível notar que o espaço deixado por esses atravessadores, não foi 

ocupado pelo poder público e a comunidade não conseguiu se articular para 

Resex Quilombo do Frechal Resex do Ciriacó 
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gerenciar a produção e venda dos seus produtos, através de associações e 

cooperativas locais. Isso acabou por dificultar a comercialização, reduzindo a renda 

da população local. Na Resex do Ciriacó essa redução inviabilizou inclusive a fábrica 

de processamento de babaçu, construída pela Suzano para a comunidade.  

Apesar dos avanços sociais citados, a partir de meados de 2015, com a 

crise política/econômica atual, muitos habitantes que haviam deixado a comunidade, 

perderam seus empregos e agora estão retornando para a prática da quebra do 

coco babaçu ou para trabalhar nas fazendas locais. Entre os diálogos com a 

comunidade, os moradores destacaram ―preferimos voltar a quebrar babaçu e 

trabalhar na roça, do que ficarmos na cidade sem emprego passando necessidade, 

na cidade os jovens usam drogas e se prostituem, aqui estamos com nossa família‖. 

Em campo foi possível identificar que as famílias que moram nas Resex estão 

encontrando imensas dificuldades de se manter, e isso tem levado a diversificação 

de suas produções no caminho de atividades predatórias, com o intuito de viabilizar 

sua subsistência.  

Por outro lado, nota-se que a expansão das fronteiras agrícolas, em parte 

obtida por grilagem de terras direcionadas principalmente para práticas agropastoris. 

Isso tem propiciado o desmatamento e a ocorrência de conflitos entre populações 

tradicionais que defendem o seu modo de vida, pautado no extrativismo vegetal 

contra os latifundiários. Destaca-se na região o cultivo de eucalipto e a produção de 

carvão, os quais vem ocasionando uma série de impactos e conflitos, que 

comprometem a renda dos agricultores familiares e quebradeiras de coco, qualidade 

de vida dessas populações, bem como a conservação dessas áreas (Figura 04). 

Figura 04: Atividades registradas nas Resex em análise. 
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Fonte: Autor, 2016. 

O avanço da pecuária extensiva nas Resex, em geral apresentam-se em 

pequena escala e funcionam como uma estratégia alternativa para geração de 

renda, visando suprir necessidades e desejos dos moradores locais, conforme 

Salisbury e Schmink (2007). No entanto, nota-se também a presença de grandes 

rebanhos que se somam a invasões de grandes latifúndios, situados na região de 

entorno das UCs, estes utilizam essas áreas protegidas para o pastoreio e retiro de 

grandes rebanhos.  

Para Freitas et al (2017), por gerar contínua pressão através do 

desflorestamento e/ou da perda de cobertura florestal, à agricultura e a pecuária são 

vistas como vilões que ameaçam as Resex. Segundo os autores, essas práticas são 

utilizadas para consolidar a ocupação nas áreas protegidas, e com o passar dos 

anos, possibilitar alterações na legislação que visam a redução dos limites dessas 

áreas. 

Realidades como a identificada nas UCs do Maranhão segundo Freitas et al 

(2017), demonstram que o extrativismo como estratégia de subsistência por si só, é 

um conceito melhor compreendido por ecologistas e conservadores, e não por 

trabalhadores do campo. Como resultado desse descompasso, deixa-se de lado as 

práticas tradicionais e amplia-se a extração de madeireira e criação de gado em 

larga escala, nos quais, em muitos casos são capitaneadas por empresários e 

políticos regionais, que se aproveitam do vazio deixado pelo poder público.  

Observando realidades como essas em diferentes países Crofts e Gordon 

(2015), afirmam que aliado aos baixos indicadores socioeconômicos, a implantação 

de novas infraestruturas para comportar o acelerado incremento de pessoas e 

serviços, fazem com que o corpo técnico das áreas protegidas, enfrentem novos 

desafios na gestão territorial. A partir do cenário registrado, nota-se que a 
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implementação das UCs é vital, não só para proteção e conservação dos recursos 

naturais, mas para a redução da pobreza e das mazelas sociais como estudos 

demonstram desenvolvidos por autores como Andam et al (2010), Nelson e Chomitz 

(2011) e Watts et al (2014).  

5. CONSIDERAÇÕES  

Conforme Liu et al (2012), as áreas protegidas podem ser a chave para a 

conservação dos recursos naturais e culturais, todavia, para tornar isso realidade os 

formuladores e gestores de políticas devem superar o embate entre os direitos de 

propriedade e as dinâmicas econômicas de concorrência em mercados. Para os 

autores isso origina anomalias sociais que tem suas causas não apenas na 

migração de populações da periferia rural para as cidades, mas, também, no 

crescimento desordenado e o tratamento diferenciado do espaço.  

A partir da análise do contexto local das Resex do Maranhão, observa-se um 

cenário, onde ficamos tentados a enxergar as UCs como entraves ao dito 

―desenvolvimento‖ ou mesmo a melhora da qualidade de vida da população. 

Contudo, perspectiva de que as áreas protegidas são entraves ao desenvolvimento, 

é reproduzido principalmente por pecuaristas e grandes agricultores.  

Por outro lado, o descompasso entre as infraestruturas disponíveis e o 

modelo precário de planejamento e gestão instituído, influencia negativamente os 

esforços para aumentar o monitoramento, fiscalização e a integração com a 

comunidade. Além disso, o uso da terra admitido nas zonas de amortecimento, 

tende a causar produção e reprodução de conflitos socioambientais, o que 

compromete a conservação da biodiversidade das UCs.  

Em suma, o presente estudo demonstra a necessidade de se compreender as 

singularidades culturais, econômicas, políticas e suas múltiplas inter-relações e 

diferentes dinâmicas territoriais, para buscar não só ampliar a efetividade das 

unidades de conservação como melhorar a qualidade de vida das pessoas.   
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RESUMO 
Embora ocupando papel fundamental na estrutura federativa brasileira, pouco se sabe sobre 
a origem e a forma de atuação da esfera estadual na política ambiental brasileira. A 
institucionalização de políticas ambientais pode ser um importante indicador de mudanças 
nos padrões de relações de forças que disputam e legitimam concepções e formas de 
apropriação dos recursos naturais de um território. O estudo da difusão dessas políticas 
permite avaliar os fatores determinantes desse processo e o que eles podem antecipar 
sobre as especificidades das políticas ambientais. Neste trabalho, de caráter quantitativo 
descritivo, exploratório e documental, analisamos preliminarmente o surgimento e a 
disseminação de quatro políticas ambientais setoriais (PAS) nas vinte e sete (27) unidades 
federativas brasileiras, são elas: florestais, recursos hídricos, educação ambiental e 
mudanças climáticas. Em geral, a difusão das PAS nos estados brasileiros ocorreu de forma 
relativamente dispersa, após o final dos anos 1980, em resposta a problemas locais, à 
pressão política nacional e internacional e ao cumprimento da legislação federal. No futuro, 
é necessário explorar as formas de difusão e suas prováveis implicações para 
implementação das políticas ambientais. Conhecer mais sobre as PAS tem grande 
relevância teórica e política dado o papel destacado dos estados nesse setor e os 
resultados insatisfatórios que caracterizam recorrentemente essas políticas no Brasil. 
Palavras-chave: regulação ambiental; políticas ambientais setoriais; difusão; estados. 

 
ABSTRACT 
Although it occupies a fundamental role in the Brazilian federal structure, little is known about 
the state level environmental policy's origin and its forms of acting in Brazil. Environmental 
policies' laws institutionalization can be an important indicator of changes in the force relation 
patterns' that dispute and legitimize conceptions and forms of natural resources' 
appropriation in a territory. The study of these policies' diffusion can evaluate determiners 
factors of these processes and possibly anticipate some specificities of these environmental 
policies. In this descriptive, exploratory, documentary and quantitative study, we preliminarily 
analyzed the emergence and dissemination of four Sectorial Environmental Policies (PAS) in 
the twenty-seven (27) Brazilian federative units, they are: forest policies, water resources, 
environmental education and climate change. In general, the spread's tendency of this 
policies in Brazilian's states occurred relatively disperse, after the end of the 1980s, in 
response to local problems, national and international political pressure, compliance with 
federal legislation. In the future, it‘s important to explore the diffusion‘ patterns and their 
implications for the implementation of environmental policies. Knowing more about PAS has 
great theoretical and political relevance given the states‘ outstanding role in this sector and 
the unsatisfactory results that recurrently characterize these policies in Brazil. 
Keywords: environmental regulation; sectorial environmental policies; diffusion; states. 
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1. Introdução 

A institucionalização das políticas ambientais brasileiras, na esteira e 

fortemente influenciada por tendências internacionais, ocorreu, em nível federal e 

estadual, em meados dos anos 1970. Embora não seja raro encontrar leis sobre 

temas ambientais anteriores a esse período, no geral, elas tratavam de temas 

isoladamente. Rompendo com a histórica centralização na regulação ambiental, 

desde a Constituição Federal de 1988, os estados vêm assumindo um papel 

proeminente nesse campo dado novas atribuições, maior disponibilidade de 

recursos e de poder político em escala regional. 

Apesar da atuação estadual no campo ambiental existir há mais de trinta 

anos, e, desde então, essas unidades subnacionais destacarem-se na formulação e 

implementação de políticas ambientais setoriais (PAS), ainda são escassos estudos 

sistemáticos e comparativos sobre a política ambiental nesse nível de governo 

(BORINELLI; GALLASSI, 2017). Neste artigo, apresentamos os resultados da 

difusão de políticas ambientais setoriais (PAS) nos estados brasileiros, por meio da 

identificação dos anos e das legislações que criaram essas políticas, apontando 

tendências e prováveis fatores relevantes para a sua propagação. 

    Devido à complexidade dos problemas ambientais, o mais comum é que estes, 

embora, em geral, profundamente interligados, sejam tratados de forma setorial, 

com legislações e estruturas específicas para cumprir suas atribuições de formular e 

implementar essas políticas. Assim, o termo política ambiental setorial é usado aqui 

com a finalidade de diferenciar campos de ação relevantes da política ambiental 

brasileira. Considerando a importância e a atualidade na construção do campo da 

política ambiental nacional, destacamos quatro políticas setoriais: florestas, recursos 

hídricos, educação ambiental e mudanças climáticas. 

Ainda que o estudo e a avaliação das políticas ambientais não possam ser 

reduzidos à existência de leis, estas podem ser um importante indicador de 

expressivas mudanças na política, resultantes de processos políticos em torno da 

forma como se enxerga, se age e se legitima o tratamento dispensado às questões 

ambientais. Os estados são as mais importantes unidades federativas subnacionais, 

representam os principais interesses regionais e territoriais, com grande capacidade 
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de influência política e econômica que podem favorecer ou obstruir políticas 

ambientais.  

Políticas ambientais caracterizam-se pela grande complexidade e elevado 

grau de conflitos e contradições, sobretudo porque tendem a restringir formas 

tradicionais, desiguais e degradadoras de apropriação dos recursos naturais em um 

determinado território. Assim, embora não seja suficiente para se concluir efetivas 

mudanças, a instituição de novas regras de PAS, pode indicar importantes 

mudanças nas concepções da relação Sociedade-Natureza e Sociedade-Estado e 

nas relações de forças entre atores, grupos e classes que defendem e procuram 

legitimar diferentes formas de apropriação do território e de seus recursos naturais.  

      No Brasil, com seus 26 estados e um distrito federal, as unidades 

subnacionais apresentam uma grande diversidade e desigualdade entre si, do ponto 

de vista econômico, ambiental, social e cultural, sendo, portanto, um interessante e 

complexo campo de estudo sobre a difusão dessas políticas.    

Entendemos a difusão como a ―transferência do conhecimento, do arranjo 

administrativo, das instituições e das ideias produzidas num ambiente político 

específico para outros‖ (DOLOWITZ; MARSH, 2000, p. 3). Nesse sentido, a análise 

da difusão de políticas, como forma particular e parcial de abordagem, pode trazer 

importantes contribuições para compreender por que e como novas políticas 

ambientais são adotadas mais rapidamente em certos estados enquanto outros 

retardam ou nem mesmo se interessam por elas. Também, pode ajudar na 

identificação de fatores que explicariam a rápida difusão, impedimento ou 

postergação de novas políticas públicas.  

     Este artigo está organizado em quatro partes. Inicialmente, abordamos as 

questões teórico-conceituais que orientaram a construção do estudo, principalmente 

sobre a política ambiental e a difusão de políticas. Em seguida, apresentamos o 

percurso metodológico adotado para o seu desenvolvimento. Na terceira parte, 

apresentamos e discutimos os resultados encontrados. Por fim, evidenciamos os 

limites da pesquisa e pontuamos áreas e temas para futuras pesquisas. 
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2. Política ambiental e a difusão de políticas 

Formada por um conjunto de legislações, instituições e recursos que o poder 

público mobiliza para reduzir os conflitos e cumprir sua responsabilidade de 

assegurar os recursos naturais e serviços ambientais (BORINELLI, 2011), a política 

ambiental compreende ações governamentais para conservação e recuperação de 

recursos do meio ambiente, motivados pela garantia da qualidade ambiental e as 

ferramentas para alcançá-las (KRAFT, 2011). Ela trata de diversos problemas inter-

relacionados de forma complexa. Entretanto, o mais comum é que estes sejam 

tratados de forma setorial, ou seja, tenham legislação e estruturas específicas que 

possuem as atribuições de formular e implementar as políticas. Portanto, o que se 

entende aqui como políticas ambientais setoriais (PAS) é a existência de legislação 

específica sobre determinado tema e com uma estrutura institucional oficial 

responsável pela sua execução.  

No Brasil, as políticas ambientais começaram a ser discutidas em meados da 

década de 1960 e já na década seguinte os estados passaram, ainda fortemente 

subordinados às leis e supervisão federal, a regulamentar, administrar e 

implementar políticas de conservação e de controle da poluição. Principalmente 

após a descentralização promovida pela Política Nacional de Meio Ambiente de 

1981 e pela Constituição Federal de 1988, os governos subnacionais, sobretudo os 

estados, assumiram um papel de destaque no controle ambiental e suas instituições 

e instrumentos podem, em boa medida, contribuir expressivamente para a 

compreensão do alcance e dos limites das políticas de meio ambiente no país 

(BORINELLI; GALLASSI, 2017). Considerando as particularidades territoriais, 

econômicas, culturais e sociais de cada estado e as características específicas de 

cada política, a difusão das políticas ambientais tende a acontecer de modo 

diferenciado entre os estados e regiões brasileiras e de forma diversa entre as 

diferentes políticas ambientais setoriais (PAS). 

Em termos gerais, difusão de políticas é definida como processo de 

―transferência do conhecimento, do arranjo administrativo, das instituições e das 

ideias produzidas num ambiente político específico para outros‖ (DOLOWITZ; 

MARSH, 2000, p. 3).  
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Assim, os objetivos de estudos sobre a difusão de políticas públicas poderiam 

ser resumidos na busca por responder por que e como novas políticas públicas são 

adotadas mais rapidamente em certos estados enquanto outros retardam ou nem 

mesmo se interessam por elas? Quais fatores explicariam a rápida difusão de novas 

políticas públicas e quais são os que esclareceriam seu impedimento ou sua 

postergação? Encontrar elementos explicativos à adoção e/ou à rejeição – este 

último de forma mais tímida, portanto, torna-se central para (re)conhecer a dinâmica 

de propagação de políticas entre nações, estados ou municípios.  

Duas correntes se esforçaram para compreender as determinantes e os 

mecanismos que auxiliam na explicação da difusão de políticas. A primeira corrente 

se deteve, aos elementos internos do processo de difusão, procurando encontrar 

relações causais entre a propagação de políticas e atributos políticos, institucionais, 

econômicos e sociais. O que sobressai, nessa visão, é a protuberância das 

características locais e da capacidade institucional de entes federativos autônomos 

ou países em receberem e implementarem políticas. A segunda concentrou suas 

análises causais em elementos externos, como: proximidade com regiões 

inovadoras, emulação, competição política, comunidades epistêmicas, associações 

regionais e internacionais, dentre outros. Para essa linhagem o que prevalece é a 

visão sobre a proximidade ou distância geográfica das unidades e questões 

relacionadas à comunicação e redes de informação que proporcionam trocas de 

experiência entre atores políticos (COÊLHO, 2016). 

Especificamente, sobre a difusão de políticas ambientais, destacamos dois 

trabalhos (TEWS et al. 2003, FRANK et al. 2000). Ainda que se detendo na 

experiência de disseminação de políticas ambientais em âmbito internacional, as 

variáveis e resultados apontados podem ser de grande relevância na construção de 

propostas de pesquisa em nível nacional e estadual.   

No estudo de Tews et al. (2003) sobre a velocidade de propagação das 

inovações políticas entre os países da OCDE quatro fatores são discutidos: a 

capacidade política, econômica, social e institucional dos países, espera-se que 

governos mais articulados nessas questões adotem mais rapidamente novos 

instrumentos, similarmente a demanda por novas formas de solucionar problemas 

ambientais tendem a acelerar a disseminação dos instrumentos; a existência de 
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canais de comunicação demonstrou acelerar a velocidade de difusão das políticas, 

visto que a existência de mecanismos de transferência de informações estabelece 

as bases para que o processo de difusão possa acontecer; e as características das 

novas políticas e como elas podem influenciar sua disseminação, em geral, espera-

se que políticas que envolvem menor grau de conflito, que representem uma 

mudança incremental, se proliferem mais rapidamente. 

Partindo do pressuposto de que diretrizes provenientes de acordos ou 

decisões internacionais se difundem da sociedade mundial para os países 

individuais, Frank et al. (2000), com base na experiência dos países da OCDE, 

discorrem sobre três fatores determinantes para difusão desses acordos entre as 

nações: a institucionalização da proteção ambiental, espera-se que a regularização, 

legitimação e/ou reconhecimento em nível global impulsione as atividades nacionais 

para proteger o meio ambiente; o grau de ligação ou proximidade do país com a 

comunidade mundial, esse aspecto contribui para que o país sejam mais ou menos 

propenso a incorporar as definições de acordos e decisões internacionais; e a 

existência de estruturas sociais com capacidade para receber, decodificar e 

transmitir informação de atores externos (sociedade mundial e nacional) para atores 

locais (estados), os ―receptor sites‖, como Universidades e Organizações Não-

Governamentais (ONGs). Em países em que esses polos receptores são mais 

desenvolvidos, os planos internacionais tendem a se difundir de forma mais rápida. 

Acreditamos que essas contribuições, adaptadas para o nível subnacional, 

utilizando os estados como os objetos de análise e a nação como a geradora de 

estímulos ou diretrizes, podem ser suficientes para uma primeira tentativa de 

compreensão da disseminação PAS nos estados brasileiros. 

 

3. Metodologia 

Realizamos uma pesquisa exploratório-descritiva, quantitativa e documental. 

Tendo em vista o caráter inédito e preliminar da pesquisa, não aprofundamos a 

discussão sobre o tema tratado, mas procuramos, antes, apresentar um primeiro 

olhar panorâmico sobre o tema. Como unidades de análise, foram considerados os 

vinte e seis estados brasileiros mais o Distrito Federal, portanto tratou-se de um 

censo. Tanto a coleta, quanto a organização e a análise dos dados deram-se por 
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PAS, por estado e por região geográfica. Para analisar a difusão das PAS 

verificamos a existência e o ano de promulgação da legislação em vigor, em quatro 

temáticas ambientais: florestas, recursos hídricos, educação ambiental, mudanças 

climáticas. Essas políticas foram escolhidas considerando a relevância delas na 

composição e construção das políticas ambientais brasileiras, no caso das três 

primeiras, e a atualidade, no caso das mudanças climáticas.  

De modo geral, esses dados foram levantados em sites governamentais, 

como os portais da secretaria estadual de meio ambiente, de órgãos executivos da 

política ambiental estadual e da Assembleia Legislativa dos respectivos estados. 

Como critério para a seleção da primeira legislação sobre política setorial de cada 

tipo, usamos, sempre que possível, o texto da ementa, a abrangência dos objetivos 

e do território da lei e a indicação de instrumentos da política.   Em casos de 

permanecerem dúvidas ou incompletudes, consultamos outras fontes, como os 

mecanismos de busca na rede de internet (Google) e em site especializado em 

legislação ambiental. Quando disponíveis, também foram consultados trabalhos 

acadêmicos para confirmar os dados encontrados nas etapas anteriores.  

Para aumentar a confiabilidade dos dados, fizemos duas checagens das 

informações encontradas com equipes diferentes. Persistindo imprecisões e 

ambiguidades entre os dados, recorremos ao contato telefônico com a instituição 

estadual de meio ambiente. Esses diversos recursos foram necessários, tendo em 

vista as grandes diferenças presentes nas formas de apresentação dos dados nos 

sites oficiais e a oferta de informações sobre a política e as legislações. 

Na análise, os dados foram organizados em gráficos e tabelas indicando a 

evolução global e comparativa entre as PAS coletadas, destacando os estados 

pioneiros e os tardios em sua adoção, o que permitiu visualizar suas dispersões por 

estados e regiões ao longo do tempo. 

 

4. Resultados 

O surgimento das PAS nos estados data do final dos anos 1980 e tem como 

principal marco a promulgação da Constituição Federal de 1988, com forte caráter 

descentralizador e ambientalista.  Porém, a difusão das PAS se deu principalmente 

a partir dos anos 1990, sobretudo devido à regulamentação de artigos 
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constitucionais, mais marcadamente dos referentes às florestas e aos recursos 

hídricos (respectivamente, Decreto n° 750 de 1993, substituído pela Lei n° 11.428 de 

2006, e a Lei n° 9.433 de 1997) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Difusão das legislações setoriais ambientais – Florestal, Recursos 

Hídricos, Educação Ambiental e Mudanças Climáticas – nos estados 

brasileiros. 

 
        Fonte: elaborado pelos autores (2017) 

 

São dessas duas áreas as políticas que se disseminaram de forma mais 

completa e veloz pelos estados, provavelmente por serem setores relacionados com 

problemas mais visíveis e com maior grau de conflito social e econômico (TEWS et 

al., 2003). Por isso mesmo, essas áreas já vinham sendo legisladas de forma 

centralizada pela União desde os anos 1930.  

Embora tendo iniciado no mesmo período que as duas acima, a difusão da 

educação ambiental foi mais lenta, provavelmente devido ao relativo grau de conflito, 

mas baixo grau de relevância social. Mesmo sendo as mais recentes e menos 

difundidas, as leis de mudanças climáticas se disseminaram mais velozmente, 

iniciando em 2007, talvez, devido às características do setor, que pode não 

apresentar grande impacto e grau de conflito a curto prazo, mas possui grande 

potencial simbólico. Outro aspecto que pode ter contribuído para a rápida 
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disseminação foi a forte articulação nacional e internacional em torno do tema, o que 

não existiu no caso dos outros setores (FRANK et al., 2000).   

A seguir, destacamos a difusão de cada PAS por estados e regiões. Os 

estados brasileiros estão divididos em quatro regiões. Região Sul: Rio Grande do 

Sul (RS), Santa Catarina (SC), Paraná (PR); Região Sudeste: São Paulo (SP), Rio 

de Janeiro (RJ), Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG); Região Centro-Oeste: 

Goiás (GO), Distrito Federal (DF), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS); 

Região Nordeste: Bahia (BH), Ceará (CE), Rio Grande do Norte (RN), Piauí (PI), 

Sergipe (SE), Maranhão (MA), Alagoas (AL), Paraíba (PB), Pernambuco (PE); 

Região Norte: Pará (PA), Amazonas (AM), Amapá (AP), Rondônia (RO) e Roraima 

(RR), Acre (AC), Tocantins (TO). 

 

4.1 Florestas 

 

A política de florestas também pode ser considerada a mais complexa das 

políticas devido à diversidade de biomas existentes no país e os diferentes graus de 

pressão e sensibilidade pública ao longo do tempo. Assim, apesar da existência de 

leis nacionais gerais sobre florestas, a dinâmica da regulação dos estados tende a 

seguir movimentos particulares.     

Abrigando a floresta atlântica, os estados das regiões sudeste, sul e nordeste, 

liderados pela primeira, iniciaram a regulamentação florestal já a partir de meados 

dos anos 1980. Desde a colonização, esse bioma, proporcionalmente o mais 

reduzido em relação à extensão inicial, vem sofrendo forte degradação devido à 

exploração econômica dos seus recursos e à expansão urbana. Um marco 

importante desse processo foi a edição do Decreto Federal n° 750 de 1993 que 

proibia o corte de vegetação de mata atlântica, menos em certos casos legais. Isto 

fez com que os estados assumissem determinadas atribuições, antes a cargo do 

governo federal. Essa legislação resultou da forte pressão nacional e internacional 

em decorrência do intenso desmatamento constatado nos anos 1980, em grande 

medida apoiado pelos estados.  

Em outra frente, na Amazônia, os estados da região norte começaram a 

legislar mais tardiamente, sobretudo após a Lei n° 9985 de 2000, que instituiu o 
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Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e abriu a possibilidade 

de novas formas de gestão das florestas. A posição retardatária da região norte 

também pode ser explicada pela forte presença do governo federal no controle 

florestal da região, seja pela grande extensão desse bioma, pelo seu caráter 

estratégico, pelo baixo nível de desenvolvimento dos seus estados, e recorrente 

pressão pelo desmatamento, não raro defendido e patrocinado pelas elites 

econômicas e políticas regionais. O estado de Roraima, localizado na região norte, é 

o único a não possuir política específica para florestas no país.  

A expressão econômica mais evidente das florestas, tanto pode ser usado 

para uma mais rápida regulamentação, como pode servir para não regulamentação. 

Esses fatores podem ter resultados diferenciados de acordo com o jogo de forças 

políticas internas e externas, que podem contribuir ou não para a difusão (TEWS et 

al., 2003). 

 

4.2 Recursos Hídricos 

 

De maneira geral, os governos estaduais estabeleceram suas legislações 

sobre essa temática após a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n° 9.433 de 

1997), em grande medida, por ela delegar aos estados determinadas atividades 

nesse setor, como a regulamentação e fiscalização dos direitos de uso da água. 

Esta é a única política presente em todos os estados. 

Após a lei federal, a difusão da política de recursos hídricos nos estados 

brasileiros, com exceção à região norte, ocorreu quase que de forma simultânea. 

Isso pode indicar também a força da difusão vertical proporcionada pelo federalismo 

(DALEY, GARAND, 2005). 

Os estados pioneiros (SP, MG, SC, RS, DF, CE, BA, SE, RN e PB), aqueles 

que criaram legislações anteriormente à lei federal, são territórios que historicamente 

apresentam problemas com relação à água. Seja por escassez relativa, devido à 

contaminação e/ou má gestão (SP, MG, RS, DF), ou por escassez absoluta (CE, BA, 

SE, PB e RN) ou ainda devido às enchentes (SC, RS). A disseminação dessas 

políticas ocorreu mais rapidamente entre os estados que demandavam soluções às 

questões hídricas, ou seja, ela se deu devido à demanda para a resolução de um 
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problema (TEWS et al., 2003). Enquanto aqueles que não possuem problemas com 

relação à água, como é o caso de diversos estados da região norte, que detém 

recursos hídricos em abundância, a regulamentação ocorreu mais tardiamente, entre 

2001 a 2006.  

 

4.3 Educação Ambiental 

 

A política de educação ambiental começou a ser discutida a partir de 1981 

com a instituição da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n° 6.938), que 

determinou a inserção da educação ambiental em todos os níveis de ensino. Apenas 

em 1999 foi aprovada a Lei Federal de Educação Ambiental (Lei n° 9.795), devido à 

sua baixa influência sobre a fixação de legislações estaduais, ela não parece ter sido 

um fator essencial para a sua difusão.  

Sem um padrão claro de difusão, em um período de 24 anos, as políticas de 

educação ambiental se disseminaram pelas 26 unidades federativas, apenas o MS 

não possui política específica sobre essa temática. Ao contrário das PAS anteriores, 

encontram-se entre os pioneiros os estados das regiões norte (PA, RO) e centro-

oeste (DF).  

O relativamente longo período para a sua difusão, pode estar relacionado ao 

fato da política de educação ambiental não exercer forte pressão sobre o sistema 

político já que está vinculada a objetivos de longo prazo, não produzem benefícios 

ou prejuízos no curto prazo, o que pode ser considerado oposto às políticas 

florestais e de recursos hídricos. Portanto, aqui também as características da política 

parecem influenciar sua disseminação (TEWS et al., 2003). Sua difusão parece 

depender mais das relações de forças regionais, como a articulação e a capacidade 

da sociedade civil e de grupos de interesses especializados, a ideologia partidária do 

governo ou o empreendedorismo político (COÊLHO, 2016), do que da força da 

regulamentação federal. 

 

4.4 Mudanças Climáticas 

 

A discussão em torno das mudanças climáticas remonta ao final da década 

de 1980 com a criação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
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(IPCC). Desde então, diversas conferências foram realizadas, culminando em 1997 

no Protocolo de Kyoto. O Brasil, um dos signatários desse acordo, apenas o ratificou 

em 2002, por meio do Decreto n° 144. Antes disso, em 2000, para debater 

internamente esse tema, criou o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (Decreto 

3.515). O país oficializou a sua Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) 

em 2009, pela Lei nº 12.187. 

Entre 2009 a 2011, oito estados regulamentaram esse tema, indicando a 

provável influência da lei nacional. Dez estados das regiões norte, nordeste, centro-

oeste e sudeste (RR, RO, AP, PA, MA, RN, SE, AL, MT, MG) ainda não criaram leis 

sobre mudanças climáticas. Presente em 17 estados brasileiros de forma equilibrada 

entre as regiões, é a única PAS em que a região norte foi pioneira (AM em 2007 e 

TO em 2008), em grande medida, devido à importância da floresta amazônica para 

manutenção do clima em âmbito global.  

A articulação nacional e a pressão internacional parecem ter sido 

preponderantes para a rápida difusão dessa política entre os estados, visto que o 

grau de ligação ou proximidade com a comunidade mundial e a institucionalização 

da questão ambiental impulsionam sua disseminação (FRANK et al., 2000) nos 

territórios estaduais. Além disso, as características da própria política contribuem 

para este fato (TEWS et al., 2003), já que apresenta baixo impacto e grau de conflito 

no curto prazo, facilitando a postergação de sua aplicação de fato.  

 

5. Discussão 

 

De modo geral, nos estados das regiões Sul e Sudeste do Brasil, as mais 

ricas, as PAS se difundem mais veloz e completamente. Segundo Frank et al. 

(2000), os estados mais influentes, política e economicamente, tendem a adotar 

primeiramente as políticas públicas, no caso das políticas ambientais setoriais. Os 

estados das regiões Sul e Sudeste, com 25% das unidades federativas, representam 

71,6% do PIB brasileiro (IBGE, 2012). Assim, os resultados tendem a confirmar a 

tendência da desigualdade econômica e outras, mas também as características 

ambientais, pesarem na difusão das PAS, pelo menos daquelas com maior caráter 

conflituoso e visibilidade, como florestas e recursos hídricos. Estados mais 



 
 

1201 
 

desenvolvidos, pioneiros também na criação de agências ambientais, tendem a 

sediar mais e melhores centros receptores de ideias internacionais (universidades, 

institutos de pesquisa, ONGs), como maneira de influenciar em maior grau a 

formulação de políticas nacionais. A institucionalização ―antecipada‖ das PAS não 

significa necessariamente que estes estados estavam mais atentos aos princípios 

ambientais preventivamente, mas, muitas vezes, que enfrentavam graves problemas 

ambientais como poluição e desmatamento, tendo sido compelidos a regulamentar 

estes setores antes dos demais.  

Um último aspecto a se destacar é a influência das regulamentações federais. 

Esse fator tem, em geral, exercido um importante papel na difusão de políticas 

ambientais entre os estados. Essa difusão vertical, associada à relação 

constitucional entre os entes federativos, se por um lado pode sugerir uma excessiva 

intervenção central nas políticas estaduais, por outro, também tem se mostrado uma 

forma recorrente e relevante de limitar os interesses antiambientalistas regionais, os 

quais, a frente das estruturas estaduais, tendem a relaxar a regulamentação 

ambiental como forma de fomentar o crescimento econômico e atrair novos 

investimentos (BORINELLI; GALLASSI, 2017). 

 

6. Considerações Finais 

 

Nesse trabalho apresentamos uma visão panorâmica da difusão de políticas 

ambientais estaduais florestais, de recursos hídricos, de educação ambiental e de 

mudanças climáticas. Em geral, a difusão das PAS nos estados brasileiros ocorreu, 

de forma relativamente dispersa, após o final dos anos 1980, em resposta a 

problemas locais, à pressão política, ao cumprimento da legislação federal e à 

necessidade de legitimação dos governos estaduais. 

Um estudo dessa amplitude longitudinal e de número de casos, recorrendo 

apenas a dados quantitativos, pode ser apenas uma primeira aproximação de nosso 

objeto. Novos estudos, de preferência quantitativos e qualitativos, serão necessários 

para compreender, com maior profundidade, como, em casos específicos, aspectos 

históricos, políticos, econômicos, institucionais, culturais e ambientais podem 

contribuir para a difusão ou postergação das PAS. Dessa forma, o caráter tardio ou 
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pioneiro na adoção dessas políticas poderia ser melhor entendido, o que ajudaria a 

definir padrões de difusão e suas prováveis implicações para implementação dessas 

políticas. Conhecer mais sobre as políticas ambientais estaduais tem grande 

relevância teórica e política dado o papel destacado dos estados nesse setor, mas 

principalmente, pelos resultados insatisfatórios que caracterizam recorrentemente 

essas políticas no Brasil. 

A postergação e não adoção de políticas, e mesmo déficits de 

implementação, mostram que em muitos territórios estaduais, na grande maioria dos 

casos, nem uma abordagem antropocêntrica, preocupada com o estoque e manejo 

de ―recursos‖ para o futuro da humanidade, é considerada seriamente.   

Embora a discussão sobre a difusão de políticas dê pouco atenção às 

relações de poder entre Estado e sociedade na construção de propostas de leis e 

políticas, é essencial salientar a grande relevância de se abordar como se dão os 

embates políticos, ideológicos, culturais, epistemológicos e econômicos e seus 

efeitos na estruturação e resultados das relações de forças locais e regionais. Em 

geral, fortemente influenciada por premissas e modelos internacionais, federais ou 

de estados ―fortes‖, a difusão de políticas ambientais, tendem a propagar, ainda que 

possam contribuir para apoiar e dar voz a comunidades e demandas locais, 

conhecimentos, interpretações e formas de organização hegemônicas, promovendo, 

sob novos discursos e práticas, a subordinação de lógicas tradicionais e de suas 

especificidades ao padrão capitalista internacional de gestão da natureza. 
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RESUMO 
Dentre os sete municípios do Litoral do Paraná, três deles se destacam pelo turismo de 
praia: Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, classificados conforme elemento econômico 
mais marcante em suas histórias. Esse turismo, que é sazonal, gera conflitos de ordem 
ambiental e na apropriação econômica dos recursos, sobretudo quanto ao uso do solo 
urbano. E repercute em uma lógica mercadológica e predatória dos recursos naturais e 
culturais do litoral. Tendo em vista, portanto, que a região possui vocação para outros 
modelos alternativos de desenvolvimento baseado na natureza e na cultura local, faz-se 
justo e necessário abrir os olhos para outras formas alternativas ao atual modelo de turismo. 
O presente estudo aplicou a metodologia de classificação de trilhas, adaptada da Norma 
Brasileira (NBR) 15505-2, para a trilha do Morro Cabaraquara como etapa piloto para 
definição dos perfis das trilhas da porção sul do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange. 
Com vistas ao uso público, buscou-se revelar informações preliminares para o manejo da 
Trilha 
Palavras-chave: Manejo de Trilhas, Sistema de Informação Geográfica, Unidade de 
Conservação. 
 
RESUMEN 
Entre los siete municipios del Litoral de Paraná, tres de ellos se destacan por el turismo de 
playa: Pontal de Paraná, Matinhos y Guaratuba, clasificados conforme al elemento 
económico más destacado en sus historias. Este turismo, que es estacional, genera 
conflictos de orden ambiental y en la apropiación económica de los recursos, sobre todo en 
cuanto al uso del suelo urbano. Y repercute en una lógica mercadológica y predatoria de los 
recursos naturales y culturales del litoral. Teniendo en cuenta, por tanto, que la región tiene 
vocación para otros modelos alternativos de desarrollo basado en la naturaleza y en la 
cultura local, se hace justo y necesario abrir los ojos a otras formas alternativas al actual 
modelo de turismo. El presente estudio aplicó la metodología de clasificación de senderos, 
adaptada de la Norma Brasileña (NBR) 15505-2, para el Sendero del Cerro Cabaraquara 
como etapa piloto para la definición de perfiles de los senderos de la porción sur del Parque 
Nacional de Saint-Hilaire/Lange. Con vistas al uso público, se buscó revelar informaciones 
preliminares para el manejo del Sendero. 
Palabras clave: Manejo de Senderos, Sistema de Información Geográfica, Unidad de 
Conservación. 
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1. Introdução  
 

No litoral do Paraná, conforme elemento econômico mais marcante em suas 

histórias os municípios de Guaraqueçaba e Morretes são predominantemente 

voltados para atividade rural, Antonina e Paranaguá para a atividade portuária e, 

Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná para atividade praiano-turística (ESTADES, 

2003). Esse turismo de massa, caracterizado pela sazonalidade, gera conflitos da 

ordem ambiental e apropriação econômica dos recursos, sobretudo de uso do solo 

urbano. E repercute em uma lógica mercadológica e predatória dos recursos naturais 

e culturais do litoral (ANDRIGUETTO FILHO; MARCHIORO, 2002; RAYNAUT et al, 

2002). A localidade abriga o maior contínuo florestal dos últimos remanescentes de 

um dos maiores hotspots da biodiversidade, a Floresta Atlântica, que historicamente, 

é o domínio paisagístico brasileiro mais ameaçado pelo desmatamento (DEAN, 

1996). A região é permeada por um mosaico de áreas naturais protegidas, 

caracterizadas por inquestionável beleza cênica, o que lhe confere vocação para 

outros modelos alternativos de desenvolvimento, baseados na natureza e na cultura 

local (MEDEIROS, 2006; TIEPOLO, 2015). 

Adicionalmente, a demanda pelo contato com ambientes naturais, 

principalmente por parte de populações urbanas, tem crescido (TAKAHASHI, 2001). 

Trilhas em ambientes naturais além de proporcionarem maior contato com o 

ambiente contribuem para a sensibilização e conscientização ambiental dos seus 

usuários, portanto, são compreendidas como estratégias de proteção ambiental 

(OLIVEIRA, et al., 2010). Ainda nesse sentido, segundo Milano (2004), o uso público 

em Unidades de Conservação (UC) precisa ser devidamente entendido e trabalhado 

no Brasil, pois quando bem planejado, favorece não só a interpretação e o 

entendimento das UCs mas também a apropriação dos lugares pelas pessoas, logo 

o estabelecimento de relações com a sociedade. 

Dentre as diversas tipologias de UCs, os Parques Nacionais, mesmo sendo 

unidades de conservação de proteção integral, se destacam devido a sua abertura 

ao uso público (COSTA, 2002), possibilitando recreação, turismo e educação 

ambiental. Portanto, além da capacidade de proporcionar aproximação das pessoas 

com a natureza, pode gerar renda para a conservação da UC e para os moradores 

de seu entorno (NELSON, 2012; MILANO, 2004). 
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Porém, o uso público é uma combinação de oportunidades e ameaças, pois 

pode proporcionar a conscientização ambiental, mas ao mesmo tempo fortes 

distúrbios aos ambientes. Assim, se faz necessário um planejamento adequado da 

trilha, que vise avaliar a susceptibilidade ambiental, as condições físicas da trilha e a 

sua finalidade (REZENDE; CUNHA, 2014). 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi aplicar a metodologia de 

classificação de trilhas, adaptada da Norma Brasileira (NBR) 15505-2, para a trilha 

do Morro Cabaraquara como etapa piloto para definição dos perfis das trilhas da 

porção sul do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, com vistas ao uso público. 

 

2. Metodologia e materiais 

2.1 Área de estudo 
 

O Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange (PNSHL) foi criado com o objetivo 

de proteger e conservar ecossistemas de Mata Atlântica existentes neste bioma e 

assegurar a estabilidade ambiental dos municípios do seu entorno, assim como a 

qualidade de vida das populações do litoral (BRASIL, 2001). Situa-se sobre a Serra 

da Prata, uma porção da Serra do Mar inserida integralmente no bioma Mata 

Atlântica. Com área de aproximadamente 25 mil hectares, o PNSHL abrange áreas 

de quatro municípios do litoral paranaense: Guaratuba, Matinhos, Morretes e 

Paranaguá, e seu entorno faz limite com vinte e quatro comunidades: dezoito rurais 

e seis urbanas. (ELSTE, G.; QUADROS, J., 2017). 

Localizada no interior do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, a Trilha do 

Morro Cabaraquara integra o conjunto de trilhas da porção sul do Parque, dentre as 

quais se destaca pela maior altitude, com aproximadamente 449 metros (ELSTE, G.; 

QUADROS, J., 2017). Encontra-se às margens da baía de Guaratuba que é 

marcada por grande complexidade espacial devido sua heterogeneidade ambiental 

composta por elementos como a grande variedade de ecossistemas, a diversidade 

de atividades econômicas com graus distintos de desenvolvimento, a variedade 

cultural de populações de origem e trajetórias históricas diferentes e as fortes 

desigualdades sociais (ESTADES, 2003). 
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Figura 1: Localização da área de estudo. A trilha do Morro Cabaraquara inserida no 

Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, litoral do Paraná e as margens da baía de 

Guaratuba. 

 

 

2.2 Procedimentos   
 

Antes de realizar a classificação da trilha necessitou-se reconhecer alguns 

dos seus aspectos ambientais. Primeiramente, foi realizada uma saída a campo no 

dia 24 de agosto de 2016. Com auxílio do equipamento de GPS, modelo Garmin 

GPSmap 64s, foi possível registrar no modo navegação a rota do principal percurso 

que dá acesso ao cume do Morro do Cabaraquara. Nesta etapa foi utilizado o 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) BaseCamp 4.4.4, para transferir os 

arquivos.gpx do equipamento GPS para o computador, bem como fazer edições. 

Posteriormente, foi realizado o levantamento dos principais aspectos 

ambientais da trilha, quais sejam: geomorfologia, declividade e hipsometria, 

geologia, solos, vegetação, clima. Para tanto foi realizada pesquisa da bibliografia 

pertinente e de mapas disponíveis nas seguintes instituições: Instituto de Terras, 

Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG), mapas na escala 1:2.000.000; Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); e Instituto Ambiental do Paraná 
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(IAP). Também foi realizado mapeamento a partir de Modelos Digitais de Elevação 

(MDEs), com resolução espacial de 30 metros adquiridos junto ao Serviço Geológico 

Americano (USGS/SRTM). Esse últimos, realizados por meio de SIG, a partir dos 

algoritmos do complemento GRASS GIS 7 presente no software QGIS 2.18.16. 

O MDE deu origem aos mapas de declividade e hipsométrico. Para gerar a 

declividade o MDE foi reclassificado por meio do algoritmo r.reclass, conforme as 

classes de declividade da EMBRAPA (1995), sendo elas: Plano (0 - 3%); Suave 

Ondulado (3 - 8%); Ondulado (8 – 20%); Forte-Ondulado (20 – 45%); Montanhoso 

(45 – 75%); e Forte-Montanhoso ou Escarpado (> 75%). Para gerar a hipsometria o 

MDE foi reclassificado por meio do algoritmo r.recode, conforme as classes 

altitudinais distribuídas de 50 em 50 metros.  

Para fins de classificação da trilha do Cabaraquara foi utilizada a metodologia 

adaptada da Norma Brasileira (NBR) 15505-2 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), criada em parceria com o Ministério do Turismo e elaborada pelo 

Comitê Brasileiro de Turismo (ABNT/CB-54) em 2008. Tem como propósito 

classificar a trilha para facilitar o acesso às informações ao usuário quanto ao gestor, 

permitindo seu reconhecimento e planejamento. Segundo esta norma, uma trilha é 

uma via estreita, usualmente não pavimentada e intransitável para veículos de 

passeio; percurso é trajeto que se percorre do início da atividade turística até o seu 

término; e trecho é uma parte do percurso com características tais que possa ser 

considerado ele mesmo um percurso, ou que a sua inclusão ou exclusão modifique a 

classificação do percurso (ABNT, 2008). 

Com base nessas definições, os trechos do percurso foram avaliados 

separadamente para cada um dos critérios da NBR 15505-2/2008 (ABNT, 2008): (a) 

Severidade do meio, que compreende os perigos e dificuldades decorrentes do meio 

natural, como: fatores climáticos, risco de queda, facilidade de resgate, entre outras 

adversidades ao longo do percurso; (b) Orientação no percurso, que compreende o 

grau de dificuldade para orientação do trajeto, como: presença de sinalização, trilha 

bem delimitada, presença de pontos de referência, entre outras orientações para 

conclusão do percurso; (c) Condições do terreno, que demonstra aspectos 

relacionados ao piso e às condições da sua superfície ao longo do percurso, tais 

como: trecho com obstáculo, pedra solta, tipos de piso, entre outros. 
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Para o critério ―severidade do meio‖, contou-se o número de ocorrências de 

fatores (Tabela 1) de forma cumulativa. Em cada trecho, cada fator foi contado uma 

vez somente, independentemente da probabilidade de ocorrência e da presença 

com maior ou menor intensidade. Por fim foram classificados conforme a Tabela 2. 

Tabela 1: Fatores ocorridos ao longo de cada trecho do percurso da trilha do Morro 

Cabaraquara contabilizados para o critério Severidade do Meio, segundo a NBR 

15505-2/2008 (ABNT, 2008). 

N Fatores 

1 Exposição a desprendimentos espontâneos de pedras 

2 Exposição a desprendimentos de pedras provocados pelo próprio grupo ou outro 

3 Eventualidade de queda no vazio ou por um declive acentuado 

4 Existência de passagens onde seja necessário o uso das mãos para progredir no 
percurso 

5 Exposição a trechos permanentemente escorregadios, pedregosos ou alagados 

6 Exposição a trechos escorregadios ou alagados devido às chuvas durante o percurso 

7 Travessia de rios ou outros corpos d‘água com correnteza, a vau (sem ponte) 

8 Alta probabilidade de chuvas intensas ou contínuas para o período 

9 Alta probabilidade de que pela noite a temperatura caia abaixo de 0 °C 

10 Alta probabilidade da temperatura cair abaixo de 5 °C e a umidade relativa do ar 
superar 90 % 

11 Alta probabilidade de exposição a ventos fortes ou frios 

12 Alta probabilidade de que a umidade relativa do ar seja inferior aos 30 % 

13 Alta probabilidade de exposição ao calor em temperatura acima de 32 °C 

14 Longos trechos de exposição ao sol forte 

15 Tempo de realização da atividade igual ou superior a 1 h sem passar por um lugar 
habitado, telefone de socorro (sinal de celular ou radiocomunicador), ou estrada com 
fluxo de veículos 

16 Tempo de realização da atividade igual ou superior a 3 h sem passar por lugar 
habitado, telefone de socorro sinal de celular ou radiocomunicador) ou estrada com 
fluxo de veículos 

17 A diferença entre o tempo necessário para completar o percurso e a quantidade de 
horas restantes de luz natural ao fim do dia (disponível na época do ano considerada) é 
menor que 3 h 

18 Eventual diminuição da visibilidade por fenômenos atmosféricos que possa aumentar 
consideravelmente a dificuldade de orientação ou a localização de pessoas em algum 
trecho 

 

Tabela 2: Classificação dos trechos da trilha quanto ao critério Severidade do Meio, 

segundo a NBR 15505-2/2008 (ABNT, 2008). 

Valor Número de fatores Classificação 

1 Até 3 Pouco severo 

2 4 ou 5 Moderadamente severo 

3 6 a 8 Severo 
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4 9 a 12 Bastante severo 

5 Pelo menos 13 Muito severo 

 

Para o critério Orientação no Percurso, cada trecho foi avaliado conforme a 

Tabela 3. 

Tabela 3: Classificação dos trechos da trilha quanto ao critério Orientação no 

Percurso, segundo a NBR 15505-2/2008 (ABNT, 2008). 

Valor Condições de Orientação no Percurso Classificação 

1 Caminhos principais bem delimitados ou sinalizados, com 
cruzamentos claros com indicação explícita ou implícita. 

Manter-se sobre o caminho não exige esforço de identificação 
do traçado. Eventualmente, pode ser necessário acompanhar 
uma linha marcada por um acidente geográfico inconfundível. 

Caminhos e 
cruzamentos bem 

definidos 

2 Existe um traçado claro do caminho sobre o terreno ou 
sinalização para a continuidade do percurso. Requer atenção 
para a continuidade e o cruzamento de outros traçados, mas 
sem necessidade de uma interpretação precisa dos acidentes 
geográficos. Esta condição se aplica à maioria dos caminhos 
sinalizados que utilizam, em um mesmo percurso, distintos 
tipos de caminhos com numerosos cruzamentos como, por 

exemplo, trilhos de veículos automotores, trilhas para 
pedestres, caminhos para montaria, campos assinalados por 

marcos. 

Caminho ou 
sinalização que 

indica a 
continuidade 

3 Ainda que o itinerário se desenvolva por traçado sobre trilhas, 
percursos marcados por acidentes geográficos (rios, fundos 
de vales, costas, cristas, costões de pedras, entre outros) ou 

marcas de passagem de outras pessoas, a escolha do 
itinerário adequado depende do reconhecimento dos 

acidentes geográficos e dos pontos cardeais. 

Exige a 
identificação de 

acidentes 
geográficos e de 
pontos cardeais 

4 Não existe traçado sobre o terreno, nem segurança de contar 
com pontos de referência no horizonte. O itinerário depende 

da compreensão do terreno e do traçado de rumos. 

Exige habilidades 
de navegação fora 

do traçado 

5 O itinerário depende da compreensão do terreno e do traçado 
de rotas, além de exigir Capacidade de navegação para 
completar o percurso.  Os rumos do itinerário podem ser 

interrompidos inesperadamente por obstáculos que 
necessitem ser contornados. 

Exige navegação 
para utilizar 

trajetos 
alternativos e não 

conhecidos 
previamente 

 

Para o critério Condições do Terreno, cada trecho foi avaliado em relação à 

dificuldade para percorrê-lo, no que se refere a obstáculos e outras condições, 

como indica a Tabela 4.  
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Tabela 4: Classificação dos trechos da trilha quanto às Condições do Terreno, 

segundo a ABNT NBR 15505-2 (2008). 

Valor Condições do terreno Classificação 

1 Estradas e pistas para veículos, independentemente da sua 
inclinação. Caminhos com degraus com piso plano e 

regular.  Praias (de areia ou de cascalho) com piso nivelado 
e firme. 

Percurso em 
superfícies 

planas 

2 Caminhos por diversos terrenos firmes, mas que 
mantenham a regularidade do piso, trilhas bem marcadas 
que não apresentem grandes inclinações nem obstáculos 

que requeiram grande esforço físico para serem 
ultrapassados. Através de terrenos uniformes como campos 

e pastagens não muito inclinados. 

Percurso por 
caminhos sem 

obstáculos 

3 Percurso por trilhas com obstáculos ou degraus irregulares, 
de tamanho, altura e inclinação diferentes.  Percurso fora de 

trilhas e por terrenos irregulares. Travessias de áreas 
pedregosas ou com afloramentos rochosos (lajes de 

pedras).  Trechos de pedras soltas, pedreiras instáveis, 
raízes muito expostas, areões ou grandes erosões. 

Percurso por trilhas 
escalonadas ou 

terrenos irregulares 

4 Caminhos com obstáculos que podem exigir saltos ou a 
utilização das mãos até I Sup. (graduação UIAA para 

escalada ou progressão vertical). 

Percurso com 
obstáculos 

5 Trechos que exigem técnicas de escalada do grau II até III 
Sup. (graduação UIAA para escalada ou progressão 

vertical).  Exige a utilização de equipamentos e técnicas 
específicas. 

Percurso que 
requer técnicas 

verticais 

 

Segundo o método aplicado, o valor final atribuído a cada critério para todo o 

percurso da trilha do Morro Cabaraquara foi o do trecho com maior valor para aquele 

critério.  

3. Resultados 
 

De acordo com o Mapeamento Geomorfológico do Estado do Paraná 

(SANTOS et al., 2006) a área em estudo corresponde as seguintes unidades: (a) 

morfoestruturais (1º nível taxonômico), Cinturão Orogênico do Atlântico e as Bacias 

Sedimentares Cenozóicas; (b) morfoescultural (2º nível taxonômico), Serra do Mar e 

Planícies. 
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Essas unidades morfoesculturais abrangem duas subunidades 

morfoesculturais (3º nível taxonômico): (a) Serra do Mar Paranaense, que apresenta 

forma de relevo altamente dissecado, topos alongados e em cristas, vertentes 

retilíneas e vales em ―V‖ encaixados; (b) Planície Litorânea e Planícies Flúvio-

Marinhas, no qual predominam formas Flúvio-marinhas, e planície de maré 

(ANGULO, 1992). 

Segundo o ―Mapa Geológico da planície costeira do Paraná incluindo parte da 

Serra do Mar‖ a Serra da Prata é formada por granitos e migmatitos, 

especificamente o segundo na região do estudo, compondo o solo cambissol 

distrófico, conforme Bigarella (1978). De acordo com a Carta de Solos do Município 

de Guaratuba e com o Mapa de Solos do Paraná na escala 1:2.000.000, a região é 

contemplada por Cambissolo (ITCG, 2008; SILVA et al., 2013). Os cambissolos são 

solos pouco desenvolvidos com horizonte B incipiente. A presença de minerais 

primários advindos do material rochoso originário, são características da estrutura 

deste solo (EMBRAPA, 2006). 

Como aponta a metodologia, o percurso foi dividido em quatro trechos 

conforme sua orientação em relação as classes hipsométricas, apontados na Tabela 

5. 

Tabela 5 – Trechos da trilha do Morro Cabaraquara de acordo com sua orientação 

em relação as classes hipsométricas. 

Trecho Comprimento (m) Orientação 

1 261 Perpendicular 

2 194 Horizontal 

3 809 Perpendicular 

4 252 Horizontal 

 

O Mapa de Declividade gerado para a trilha do Morro Cabaraquara mostra 

quatro classes: ondulado (8% - 20%), Forte-Ondulado (20 – 45%), Montanhoso (45 – 

75%), Forte-Montanhoso ou Escarpado (> 75%). A Figura 2 dá esta dimensão de 

declividade onde foi possível observar o predomínio das classes Forte-Ondulado e 

Montanhoso ou Escarpado, nesta ordem. A hipsometria revela que a trilha percorre 

um trajeto predominantemente vertical em direção ao topo do morro, perpendicular 
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às curvas hipsométricas. Apenas parte do trecho 2 e o trecho 4 seguem em direção 

horizontal, paralela às curvas de nível (Figura 2). 

Figura 2. Mapa de Declividade, Mapa Hipsométrico e Perfil Topográfico da Trilha do 

Morro Cabaraquara, Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, litoral do Paraná. 

 

De acordo com Roderjan, et. al. (2002), a unidade fitogeográfica para o Morro 

do Cabaraquara é Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), caracterizada pela 

influência direta das massas de ar quentes e úmidas vindas do oceano Atlântico e 

pelas chuvas relativamente intensas e bem distribuídas ao longo do ano. Segundo a 

variação da Floresta Ombrófila Densa de acordo com a latitude, esta formação 

vegetal na Trilha do Morro do Cabaraquara apresenta formação Submontana (de 30 

a 400 m s.n.m.,) e como transição de Submontana para Montana (de 400 a 449 m 

s.n.m. próximo ao cume) (IBGE, 1992). Apenas no trecho 1 foi observada a 

incidência de solo exposto, causada pelo cultivo de Palmito Pupunha, caracterizando 

intensa antropização do ambiente no início do percurso. 

Segundo o Mapa do Clima do Estado do Paraná (ITCG, 2008), elaborado 

conforme a classificação de Köppen, o clima para região da trilha é Cfa/Af, ou seja, 
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clima subtropical úmido com verão quente (Cfa) e clima equatorial com alta média de 

temperatura e alta pluviosidade que ultrapassa 2000 mm de chuvas anuais (Af). 

Quanto à Severidade do Meio, três trechos foram classificados como Bastante 

Severo: trecho 2 (9 fatores), 3 (11 fatores), 4 (9 fatores); e um trecho como Pouco 

Severo: 1 (3 fatores). Para a Orientação no Percurso, o trecho 1 exige habilidades 

de navegação fora do traçado, o trecho 2 exige a identificação de acidentes 

geográficos e de pontos cardeais, o trecho 3 exige navegação para utilizar trajetos 

alternativos e não conhecidos previamente, e o trecho 4 apresenta caminho ou 

sinalização que indica a continuidade. Quanto às Condições do Terreno, os trechos 

1 e 4 foram classificados como percurso por trilhas escalonadas ou terrenos 

íngremes, os trechos 2 e 3 como percurso com obstáculos (Figura 3). 

Figura 3. Mapas representando a Severidade do Meio, a Orientação no Percurso e 

as Condições do Terreno, conforme metodologia adaptada da NBR 15505-2/2008 

(ABNT, 2008) para a Trilha do Morro Cabaraquara, Parque Nacional de Saint-

Hilaire/Lange, litoral do Paraná. 
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A Trilha do Morro Cabaraquara, com base nos valores mais altos dos trechos 

para cada critério, foi classificada como indica a Tabela 6.  

Tabela 6: Resultado final da classificação do percurso da trilha quanto aos critérios 

de avaliação, segundo a NBR 15505-2/2008 (ABNT, 2008). 

Critérios Classificação 

Severidade do Meio Bastante Severa 

Orientação no 
percurso 

Exige Navegação para Utilizar Trajetos 
Alternativos e Não Conhecidos 

Previamente 

Condições do 
Terreno 

Percurso com Obstáculos 

 

4. Considerações finais 

O levantamento dos principais aspectos ambientais revelou a fragilidade da 

Trilha do Morro Cabaraquara. O Cambissol Distrófico (= cambissolo, ITCG, 2008), 

ocorre principalmente sobre embasamento de granito e migmatito. Sua ocorrência 

em relevo muito acidentado agrava os riscos de erosão, conforme indica Bigarella 

(1978). A heterogeneidade do material de origem, das formas do relevo e das 

condições climáticas da região, fazem com que o aspecto deste solo mude muito de 

acordo com a localização. Apesar de possuir características como permeabilidade e 

boa drenagem ele é suscetível à erosão, principalmente nas áreas de acidentes 

topográficos ou encostas (FIORI, C.O. et al), como é o caso da Trilha do Morro 

Cabaraquara diagnosticada neste estudo como Forte-Ondulada e Montanhosa. Vale 

ressaltar aqui, a grande quantidade de chuvas que ocorre na região, com 

pluviosidade que ultrapassa 2000 mm de chuvas anuais (ITCG, 2008). Maior 

agravante ao trecho 1, que se encontra desprovido da vegetação de Mata Atlântica e 

de seu sistema radicular, o qual protege de erosão. 

A classificação obtida por meio da metodologia adaptada da NBR 15505-

2/2008 (ABNT, 2008) revela que a trilha do Morro Cabaraquara apresenta um perfil 

seletivo de usuário. Nesse sentido, a classificação pode, também, ser um parâmetro 

para definição do tipo de perfil de usuário para a trilha, sendo este mais próximo do 

esporte de aventura, desde que devidamente planejado, para que não requeira o uso 
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intensivo da trilha, dado sua suscetibilidade a impactos ambientais, especialmente 

erosão. 

O uso contínuo da Trilha do Morro Cabaraquara pode acarretar problemas 

sérios no futuro, visto que a mesma não foi construída por meio de um planejamento 

sustentável, portanto, comprometendo seu uso público. Segundo Gualtieri-Pinto et 

al. (2008), a ocorrência de focos erosivos sem controle, além de colocar em risco a 

integridade física dos usuários das trilhas pode obrigar a administração do Parque a 

interditar a trilha e dessa forma restringir o uso público na unidade de conservação. 

Neste sentido, o manejo e a construção de trilhas em unidades de 

conservação apoiam-se sobre o princípio da sustentabilidade. Conforme Lechner 

(2006), caminhos que concomitantemente causam menor impacto ao meio, 

ofereçam boa utilização ao público e visem minimizar manutenções ou manejos 

futuros. Uma boa alternativa de acesso ao cume do Morro Cabaraquara seria buscar 

uma nova rota de percurso. A regra dos 10%, descrita por Hasselbarth, W. et al 

(2009), considera apropriado na construção de trilhas que seja mantida a declividade 

de cada trecho subindo ou descendo a encosta, em menos de 10%. Haja vista o uso 

público, a regra contribui para construção de uma trilha baseada em princípios 

sustentáveis, como o controle e a redução de erosões do solo. Logo, um bom 

planejamento, também pode favorecer o aumento de perfis diferentes de usuários 

para trilha. 

Observamos que o presente trabalho, no qual pretendeu aplicar a 

metodologia para classificação de trilhas adaptada da NBR 15505-2/2008 (ABNT, 

2008) e aliada aos aspectos ecológicos geomorfológicos, pode ser também aplicada 

em outras localidades da UC, assim podendo gerar o perfil das trilhas com vistas o 

uso público. Contudo contribui para a gestão do PNSHL no que tange informações 

preliminares para o manejo do uso público da UC. 
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Resumo: Embora as unidades de conservação sejam submetidas, muitas vezes, a 
pressões humanas consideráveis, isolamento geográfico, escassez de recursos, manejo 
ineficaz e/ou insuficiente, é frequentemente assumido que elas auxiliam a redução da perda 
biológica, degradação e fragmentação de habitats naturais e proveem serviços ambientais. 
No estado do Acre as unidades de conservação têm um papel fundamental no processo de 
conservação e preservação do meio ambiente. Como também no processo de combate ao 
desmatamento ilegal que ocorre no estado e principalmente na conservação de espécies 
abióticas e biótica. Neste sentido o artigo foi desenvolvido a partir de dados secundários, 
além de uma revisão bibliográfica sobre a temática no estado. A partir dessa fase 
especializamos os dados geográficos obtidos e caracterizamos as UCs125 de modo geral do 
estado. Concluirmos o trabalho afirmando que as UCs no estado do Acre na sua grande 
maioria apresentam dados positivos em vários requisitos. 
Palavra-chave: Unidades de Conservação, Amazônia, Acre. 
 
Abstract: Although conservation units are often subjected to considerable human pressures, 
geographic isolation, scarce resources, inefficient and / or insufficient management, it is often 
assumed that they help reduce biological loss, degradation and fragmentation of natural 
habitats and provide environmental services. In the state of Acre conservation units have a 
fundamental role in the process of conservation and preservation of the environment. As well 
as in the process of combating illegal deforestation that occurs in the state and especially in 
the conservation of abiotic and biotic species. In this sense the article was developed from 
secondary data, besides a bibliographical review on the subject in the state. From this stage 
we specialize the geographic data obtained and characterize the PAs in general state. We 
conclude the work by stating that UCs in the state of Acre in the vast majority have positive 
data on several requirements. 
Keyword: Conservation Units, Amazonia, Acre. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A Amazônia desperta o imaginário dos observadores e visitantes por sua 

extensão, exuberância e riquezas naturais. Além do gigantesco manancial de água 

doce, a floresta amazônica possui um enorme potencial de aproveitamento 

econômico, seja na produção de fármacos e cosméticos, seja na extração de 

minerais, de recursos madeireiros e de tantos outros produtos.  

No entanto, desde a chegada do colonizador europeu, um traço em comum 

marca a penetração na floresta amazônica: a destruição do ambiente natural. O 

desmatamento da floresta e a consequente perda de biodiversidade suscitam 

pressões internacionais e nacionais pela proteção da floresta e criação de unidades 

de conservação (UCs) na Amazônia. 

O contexto sobre unidades de conservação, que são espaços territoriais, 

incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm 

a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e 

ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do 

território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico 

existente. (SNUC126, 2011).  

O modelo de Unidades Conservação adotado no Brasil deriva da concepção 

de áreas protegidas surgida nos Estados Unidos, em meados do século XIX. A 

criação das áreas protegidas tem como pressuposto principal proteger a vida 

selvagem ameaçada pelo avanço da civilização urbano-industrial. Este modelo 

fundamenta-se na ideia de que a alteração e domesticação de toda biosfera pelo ser 

humano é inevitável, sendo necessário e possível conservar pedaços do mundo 

natural em seu estado originário, livres da intervenção humana. 

Além dessas características as unidades de conservação asseguram às 

populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e 

ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades 

econômicas sustentáveis. Estas áreas estão sujeitas a normas e regras especiais. 

São legalmente criadas pelos governos federal, estaduais e municipais, após a 

                                                           
126-  Sistema Nacional de Unidades de Conservação 



 
 

1222 
 

realização de estudos técnicos dos espaços propostos e, quando necessário, 

consulta à população. 

O estado do Acre foi um pioneiro dos estados no processo de 

institucionalização das unidades de conservação, salienta-se que a consolidação de 

propostas locais, no âmbito das bases da política de conservação ambiental, 

originou-se na luta dos seringueiros, nas décadas dos anos de 1970 e 1980. 

Nesse sentido o objetivo deste artigo é de mostrar um panorama geral sobre 

as unidades de conservação do estado do Acre de uso integral e sustentava, 

conforme (Mapa 01). 

Mapa 01: Distribuição das Unidades de Conservação no Estado do Acre 
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2. METODOLOGIA E MATERIAIS  

A metodologia utilizada neste artigo está estruturada em três fases 

operacionais: 

o A primeira fase do trabalho foi feito uma revisão bibliográfica sobre temática. 

o A segunda fase foi composta por obtenção de dados das UC‘s localizadas no 

estado do Acre.  

o  A terceira fase é composta pela sistematização e demonstração dos dados 

em formato de gráficos, mapas e quadros.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O processo de caracterização das unidades de conservação passa pelo 

conceito de território, que para Raffestin (1993), é uma construção conceitual a 

partir da noção do espaço. Etimologicamente, espaço – spatium – é extensão 

definida; capacidade de terreno, sítio ou lugar.  

A palavra- espaço está geralmente associada ao espaço geográfico, para 

conceituar as relações entre sociedade e natureza. Corrêa (1995), discute as 

diferentes concepções de espaço vinculadas às diversas correntes do segmento da 

geografia, por exemplo: espaço e a geografia tradicional, espaço e a geografia 

teorético-quantitativa e espaço e geografia crítica. 

Santos (1997), trata do conceito de território a partir de Raffestin, concluindo 

que ―o território é a (re)produção de uma identidade étnico-sócio-cultural, ou seja, 

manifestação de uma nação. Nesse sentido, pode-se afirmar que a territorialidade 

implica numa análise a nível nacional, isto é, à escala do Estado-Nação, enquanto 

entidade jurídica autônoma e reconhecida como tal‖. 

Santos (1997), sintetiza que a ―territorialidade tornou-se, na modernidade, 

instrumento político-estratégico para alocar/deslocar significado ao espaço, de 

tornar impessoais as relações sociais e de obscurecer as fontes de poder. Entender 

o seu funcionamento significa aprender a interferir nos seus mecanismos de 

atuação, para usá-la como contraponto ao poder (grifo adicionado)‖. 
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E a partir desse contexto, da territorialidade enquanto gestão, que se 

pretende discutir o processo do estabelecimento e gestão de Unidades de 

Conservação no estado do Acre. 

As transformações contemporâneas, exigem uma compreensão do processo 

da nova modelagem territorial e suas conseqüências. A preocupação com a questão 

ambiental na atualidade tem sido constante nas discussões sobre os paradigmas de 

desenvolvimento, principalmente, a do desenvolvimento sustentável. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC define 

conservação como: manejo de uso humano da natureza, compreendendo a 

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação 

do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases 

sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 

necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos 

seres vivos em geral. A criação de áreas municipais, estaduais e federais protegidas 

sob a forma de Unidades de Conservação engendra uma nova dinâmica de 

apropriação dos espaços e recursos de uso comum (BRASIL, 2000). 

Entre os objetivos do SNUC estão não apenas a conservação da 

biodiversidade, como também a conservação da sociodiversidade, dentro de um 

contexto que privilegia a interação do homem com a natureza, e as interfaces entre 

diversidade biológica e cultural. 

O SNUC é formado por dois grupos de UC, tais sejam o de Proteção Integral 

e o de Uso Sustentável. No primeiro grupo, a preservação da natureza é o principal 

objetivo, sendo permitido somente o uso indireto dos recursos naturais, no segundo, 

o objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

uma parcela de seus recursos naturais. As Unidades de Conservação podem ser 

constituídas de terras públicas ou privadas, ambas sob regime especial de 

administração, nas quais se aplicam garantias adequadas de proteção. Definem-se, 

portanto como: 

▪ Unidade de Proteção Integral, que tem por objetivo básico preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção dos casos previstos em Lei. A pesquisa científica depende de autorização 

prévia do órgão responsável pela administração da unidade. É composta pelas 
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seguintes categorias de unidade de conservação: Estação Ecológica, Reserva 

Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre. 

▪ Unidade de Uso Sustentável tem por objetivo compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, sendo 

constituída pelas seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de 

Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de 

Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio 

Natural. 

O SNUC as Unidades de Conservação de Uso Sustentável têm como 

objetivo: compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais. As Unidades de Conservação de Proteção Integral têm 

como objetivo: preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei nº 9.985. No caso da 

área de estudo, são 21 (vinte uma) unidades de conservação, sendo 3 (três) 

enquadradas no grupo de proteção Integral e, 18 (dezoito) no grupo de uso 

sustentável, como demostrado no (quadro 01). 

Quadro 01. Extensão das unidades de conservação no Estado do Acre. 
 

Categorias Área (ha) Percentural do estado 
(%) 

Área Total do Estado 16.412.371 - 

1. Áreas Naturais Protegidas 7.523.699 45,84 

1.1 Unidade de Conservação 5.133.587 31,28 

1.1.1 - Unidades de Conservação de Proteção 
Integral 

1.563.769 9,53 

Estação Ecológica do Rio Acre 84.387 0,51 

Parque Estadual Chandles 695.303 4,24 

Parque Nacional da Serra do Divisor 784.079 4,78 

1.1.2 - Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável 

3.569.818 21,75 

Área de Proteção Ambiental Igarapé São 
Francisco 

30.004 0,18 

Área de Proteção Ambiental Lago do Amapá 5.224 0,03 

Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu 
Serra 

909 0,01 

Área de Relevante Interesse Ecológico Japiim - 
Pentecoste 

25.751 0,16 

Área Seringal Nova Esperança 2.576 0,02 

Floresta Estadual do Antimary 45.639 0,28 

Floresta Estadual Mogno 143.897 0,88 

Floresta Estadual Rio Gregório 216.062 1,32 

Floresta Estadual Rio Liberdade 77.303 0,47 
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Floresta Nacional São Francisco 19.139 0,12 

Floresta Nacional Macauã 177.047 1,08 

Floresta Nacional Santa Rosa do Purus 152.575 0,93 

Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade 320.118 1,95 

Reserva Extrativista Alto Juruá 538.492 3,28 

Reserva Extrativista Alto Tarauacá 151.199 0,92 

Reserva Extrativista Cazumbá - Iracema 733.680 4,47 

Reserva Extrativista Chico Mendes 930.203 5,67 

       Fonte: Acre (2017). Reorganizado pelo autor (2018). 

 

No estado do Acre às áreas das unidades de conservação na sua maior parte 

é de uso sustentável, cuja área é de 3.569.818,00 hectares, as de proteção integral 

somam uma área de 1.563.769,00 hectares, estas informações estão descritas no 

(quadro 02).  

Quadro 02. Quantidade de área no grupo de uso sustentável e 

proteção das UC‘s analisadas. 

  
Quantidade de 

UC‟s 
Grupo de Proteção  Área  

18 Uso Sustentável  3.569.818,00 

3  Proteção Integral  1.563.769,00 

                    Fonte: Acre (2017). Reorganizado pelo autor (2018). 

 

As unidades de conservação no estado do Acre apresentam alta importância 

biológica e socioeconômica (62%) conforme o (gráfico 01). Sendo assim contribuem 

para desenvolvimento mais sustentável nessas áreas. 

 

Gráfico 01: Indicadores da importância biológica e socioeconômica 

 

  Fonte: WWF-Brasil, 2007. 
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Relacionado a vulnerabilidade as principais dificuldades encontrada foi no 

monitoramento de atividades ilegais, a baixa aplicação das leis, o valor de mercado 

dos recursos naturais, o fácil acesso, a demanda por recursos naturais das unidades 

e a dificuldade de contratação e manutenção de funcionários são os principais 

fatores que fomentam a vulnerabilidade das unidades de conservação do Acre 

(gráfico 02). Por outro lado, são poucas as ocorrências de manifestações ou 

instabilidade política, práticas culturais, crenças e usos tradicionais conflitantes e 

pressões sobre os gerentes para a exploração indevida dos recursos. 

Gráfico 02: Indicadores da vulnerabilidade 

   Fonte: WWF-Brasil, 2007. 

As unidades de conservação no Estado do Acre requerem mais insumos, 

especialmente relativos a recursos humanos e infraestrutura (Gráfico 03). O 

planejamento da gestão das UCs contribui para a efetividade de gestão das áreas, 

mas, à exceção dos processos de tomada de decisão, outros processos e resultados 

alcançados necessitam de grande incremento. 
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Gráfico 03: Indicadores da efetividade de gestão 

 

      Fonte: WWF-Brasil, 2007. 

Os insumos, observa-se a elevada capacidade para captação de recursos e 

perspectiva média de fundos para o futuro. Por outro lado, há fatores críticos, como 

o número de pessoas, as condições de trabalho e os recursos financeiros existentes 

no passado, influenciando negativamente a gestão das unidades de conservação 

(Gráfico 04). 

Gráfico 04: Indicadores de insumo 

            Fonte: WWF-BRASIL, 2007. 
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Os aspectos considerados anteriormente refletem-se na análise dos 

resultados efetivamente alcançados para o cumprimento dos objetivos das unidades 

de conservação no Estado do Acre (Gráfico 05). De forma geral, à exceção de ações 

de divulgação, todos os resultados alcançados merecem atenção no 

estabelecimento de estratégias futuras, visando à melhoria da qualidade da gestão 

das UCs no Acre. 

Gráfico 05: Indicadores percentuais dos parâmetros 

   Fonte: WWF-BRASIL, 2007 

Os dois grupos de unidades de conservação, uso sustentável e proteção 

integral, observa-se que ambos apresentam efetividade e vulnerabilidade médias e 

resultados baixos. A importância biológica é maior para o grupo de proteção integral 

e a importância socioeconômica é maior em unidades de uso sustentável, conforme 

quadro 03 a seguir. 
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Quadro 03: indicadores dos elementos de gestão 
 

    Fonte: WWF-BRASIL, 2007. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os indicadores apresentados neste trabalho mostram que as Unidades de 

Conservação no estado do Acre, tem um papel fundamental na preservação e 

conservação do meio ambiente. Como também demostram a importância biológica, 

socioeconômica que essas unidades de conservações trás no seu contexto social e 

ambiental. Alguns pontos negativos são apresentados, mais grande parte são 

reflexo de um processo que nos últimos anos vem a torna devido à falta de políticas 

aplicadas a essas áreas, principalmente a falta de compromisso do poder público. 
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RESUMO  
Conselhos gestores são instrumentos determinados pelo Constituição Federal, utilizados 
para garantir que a sociedade exerça o princípio da participação. São instâncias 
deliberativas e de controle social. Desde 2000, com a aprovação da Lei nº 9.985/00, que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, os conselhos (consultivos ou 
deliberativos) são compulsórios para todas as categorias de UCs criadas no país. No 
entanto, a simples existência desses espaços não garante a participação, muitos conselhos 
acabam virando instâncias de cooptação de um grupo pelo outro, manipulação e geram 
pouca autonomia aos participantes. O estudo dos conselhos gestores é importante para o 
entendimento de seus problemas, seus potenciais, e as perspectivas de fortalecimento 
dessas instâncias. Diante disso, o presente trabalho buscou analisar o desenho institucional 
do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, e assim observar os 
pontos que possibilitam ou que limitação à participação dentro dessa instituição participativa. 
Palavras-chaves: unidade de conservação, regimento interno, conselho consultivo. 
 
ABSTRACT 
Management councils are instruments determined by the Federal Constitution, used to 
ensure that the  
society exercises the participation principle. They are deliberative and social control 
instances. Since 2000, with the approval of Law 9.985 / 00, which establishes the Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação, the councils (consultative or deliberative) are 
compulsory for all categories of UCs created in the country. However, the simple existence of 
these spaces does not ensure participation, many councils are just instances of cooptation of 
one group by the other, manipulation and generate little autonomy to the participants. The 
study of management councils is important for the understanding of their problems, their 
potentials, and the perspectives of strengthening these instances. Therefore, the present 
study sought to analyze the Consultive Council of the Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba institutional design, and thus to observe the points that make possible or that 
limitation the participation within this participatory institution. 
Keywords: conservation unit, internal regiment, consultive council.  
 
 

1. INTRODUÇÃO  

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PARNA de Jurubatiba), criado 

em 1998 pelo Decreto de 29 de abril de 1998, localiza-se na região norte do estado 

do Rio de Janeiro. O Parque, que resguarda uma área total de 14.860 ha, possui 44 

Km de costa e abriga um total de 18 lagoas, encontra-se estendido por três 
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municípios no norte fluminense, Macaé (1%), Carapebus (34%) e Quissamã (64%) 

(ICMBIO, 2007) (Figura 1).  

Figura 1: Mapa da área onde se encontra o Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificado de Santos, Sylvestre e Araujo (2004). 

 

O PARNA de Jurubatiba consiste em uma área protegida (no Brasil também 

conhecidas como unidade de conservação). As áreas protegidas são concebidas 

para a proteção da natureza, no entanto, essas áreas surgem repletas de 

contradições, pois se acredita que sua valorização ocorre a partir da concepção de 

que o ser humano não é parte integrante da natureza. Assim, a criação dessas áreas 

é reflexo da preocupação com a ameaça que o homem constitui para os ambientes 

naturais (DIEGUES, 2001).  

Entretanto, segundo Irving (2010), nas políticas públicas brasileiras 

relacionadas à proteção da natureza, verificam-se esforços no sentido de integrar 

sociedade e natureza. A autora afirma que o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (Lei nº 9985, de 18 de julho de 2000, SNUC) e o Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas (Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006, PNAP) 
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apresentam princípios vinculados à inclusão social, ligados aos aspectos culturais, 

sociais e econômicos das sociedades viventes nas imediações de unidades de 

conservação e no interior destas, relacionados à participação social e a repartição 

dos benefícios produzidos pelas áreas protegidas.  

Práticas que permitem a participação social em áreas protegidas são 

importantes tanto para os gestores, que passam a ter colaboração da sociedade na 

gestão dessas áreas, quanto para a sociedade, pois a efetivação da participação 

pode gerar autonomia, benefícios sócios-econômicos, empoderar as populações e 

diminuir as injustiças ambientais (IRVING, 2010).  

Entretanto, discorrer sobre o conceito de participação não é tarefa simples. A 

ideia de participação é extremamente ampla e varia ao sabor dos interesses e 

intencionalidades dos diversos atores sociais. O conceito de participação consegue 

abarcar inúmeras definições, sentidos e interesses (TULER & WEBLER, 1999). 

De acordo com Loureiro (2012) existe um consenso idealizado que dignifica a 

prática participativa, e, esse consenso é aproveitado por governos e grupos 

hegemônicos para simular a inclusão social de classes mais marginalizadas. No 

entanto, na prática o que ocorre é a manutenção da dominação. Pois, o papel 

designado à população é de ser informada e conscientizada, porém evita-se que a 

participação proporcione á população a prerrogativa de participar das decisões.  

Mesmo, no interior da comunidade acadêmica há uma série de definições 

para esse conceito. Assim, optou-se por utilizar as definições de participação 

delineadas por Demo (1988) e Loureiro (2004, 2012), para esses autores o conceito 

de participação está relacionado ao aprofundamento do processo democrático, a 

partilha de poder, a igualdade na capacidade de decisão, ao estabelecimento de um 

diálogo horizontal, a negociação entre os diversos atores, ao compartilhamento de 

responsabilidades e a emancipação dos segmentos sociais envolvidos.  

Uma das formas, constitucional e expressa na Lei 9.985/00, de viabilizar a 

participação da sociedade na gestão do bem público é através do estabelecimento 

de conselhos gestores. Assim, desde o ano 2000, a partir da sanção da Lei nº 9.985 
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de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as 

unidades de conservação brasileiras devem possuir, compulsoriamente, conselhos 

gestores, sendo consultivos em todas as Unidades de Proteção Integral – Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de 

Vida Silvestre – e em cinco das sete Unidades de Uso Sustentável – Área de 

Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, 

Reserva de Fauna, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Posto isso, pode-se 

observar que o SNUC prevê a instituição compulsória de conselhos deliberativos em 

apenas duas categorias de UCs: na Reserva Extrativista e na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (BRASIL, 2000).  

De acordo com Loureiro & Cunha (2008, pg. 238), o conselho constitui no 

espaço público onde estão ―inscritas as intencionalidades, os diálogos e as disputas 

dos agentes sociais que participam do processo, e, da mesma forma onde está 

inscrita a concepção que norteará o grupo formado em sua prática de gestão‖. 

A partir do estabelecimento de conselhos em unidades de conservação, surge 

a primeira dicotomia dentro dessa categoria participativa, entre os conselhos 

consultivos (que têm por objetivo a consulta pública) e deliberativos (que inserem a 

perspectiva da decisão pelos conselheiros) (GOHN, 2011). No caso do Parque 

Nacional da Restinga de Jurubatiba, devido à determinação da Lei 9.985/00, a 

tipologia de conselho que ali se encerra constitui na consultiva. 

Apesar de constituírem em uma das estratégias participativas mais utilizadas 

no país e ser um importante espaço para a construção do diálogo entre diferentes 

atores sociais, a participação ativa dos diversos atores não é necessariamente 

indiscutível dentro dos conselhos. De acordo com Loureiro (2012) pode haver 

manipulações durante o desenvolvimento e desenrolar dos conselhos. Alguns 

grupos hegemônicos visam valer-se da reputação positiva dos conselhos para 

apenas minimizar conflitos e manter sua posição privilegiada.  

Todavia, cabe ressaltar a importância dos conselhos como instituições para a 

instauração de práticas participativas na gestão democrática do bem público. Desse 
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modo, tanto a elaboração dos mecanismos legais, como leis e decretos, que 

vislumbrem essa prática, quanto à instituição de conselhos em áreas protegidas são 

estratégias de grande relevância e que não podem ser descartadas. 

Segundo Vaz (2011) os estudos que buscam inferir a qualidade dos 

processos participativos são distinguidos em três principais categorias: estudos 

sobre a efetividade deliberativa do conselho, sobre o desenho institucional dos 

conselhos e sobre a representatividade dos conselheiros. A efetividade deliberativa 

pode ser entendida na inclinação para incluir diversos atores (tornando o conselho 

plural), na capacidade de todos os membros realizarem o controle social e gestão de 

forma igualitária, na garantia de equidade na proposição de projetos e demandas e 

no acesso igualitário aos bens públicos. O desenho institucional é reconhecido nas 

configurações e regras que moldam o funcionamento dos conselhos, observados 

geralmente nos regimentos internos dessas instituições. E a representatividade é 

configurada pelo setor social que determinado conselheiro representa.  

A presente pesquisa tem como objetivo investigar como a participação da 

sociedade é inserida nas estratégias de gestão do Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba através da análise do desenho institucional desse conselho. Desse modo, 

a pesquisa visa compreender como é conduzido o processo participativo de acordo 

com os pressupostos determinados pelos documentos relativos à criação e 

implementação do conselho consultivo do PARNA da Restinga de Jurubatiba. 

 

2. METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa foi realizada no âmbito da metodologia qualitativa, que 

de acordo com Minayo (1994, pg. 21) se preocupa em ―estudar um nível de 

realidade que não pode ser quantificado‖, a autora (op. cit.) esclarece que constitui 

em uma metodologia que trabalha com significados.  

Para tanto, foi utilizada a técnica da análise documental no contexto da 

metodologia qualitativa, que é definida por Godoy (1995) como sendo a pesquisa em 

materiais que não obtiveram um tratamento prévio, ou mesmo quando já houve um 
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tratamento, mas que se torna interessante definir um novo olhar para os dados. A 

análise documental pode parecer inusitada sob o prisma da metodologia qualitativa, 

mas Godoy (1995) explica que por a metodologia qualitativa não ser inexorável à 

análise documental pode conceder um novo enfoque para o estudo, e, por isso, ser 

de grande relevância para as pesquisas qualitativas.  

Nesse sentido, foi examinada a legislação brasileira referente à instituição de 

conselhos em unidades de conservação e a legislação referente ao estabelecimento 

do Conselho Consultivo do PARNA da Restinga de Jurubatiba, tais quais: a Portaria 

nº 97 de 06 de agosto de 2002, que institui o Conselho Consultivo do Parque 

Nacional da Restinga de Jurubatiba; a Portaria IBAMA nº 13 de 22 de março de 

2005, que aprova o Regimento Interno do Conselho Consultivo do Parque Nacional 

da Restinga de Jurubatiba; a Portaria nº 10 de 12 de fevereiro de 2014, que renova o 

Conselho Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba; a Lei nº 9.985, 

de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação 

da Natureza; o Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos 

da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000 e a Instrução Normativa nº 9, de 05 de 

dezembro de 2014, que disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para 

formação, implementação e modificação na composição de Conselhos Gestores de 

Unidades de Conservação Federais. 

Os dados obtidos nas análises documentais foram interpretados com base na 

análise de conteúdo, que tem como maior expoente teórico as ideias de Bardin 

(2006), e, é alicerçada na criação de categorias analíticas e na sistematização dos 

dados.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar do desenho institucional nem sempre ser reproduzido de modo 

rigoroso, seu estudo é relevante, pois as normas, parâmetros e regras inscritas 

nesses documentos podem fomentar ou limitar a ação dos atores envolvidos 

(TATAGIBA, 2004). Os desenhos institucionais são desenvolvidos de maneira 
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parcial, por atores que possuem intencionalidades específicas, e, que, portanto 

podem conduzir o processo participativo de acordo com os propósitos delineados 

nos documentos (podendo esses propósitos ter caráter de garantir uma participação 

plural e igualitária, ou não).   

Tomando como base os trabalhos de Vaz (2011) e de Faria & Ribeiro (2011), 

foram analisadas as seguintes categorias nos documentos: Composição, paridade, 

pluralidade, definição de entidades que têm acesso ao conselho, tempo de 

existência do conselho, frequência de reuniões e existência de uma estrutura 

organizacional (estruturas burocráticas, como mesa diretora, secretaria executiva, 

câmaras técnicas, etc.). 

Ademais, foi realizada uma análise no histórico de criação do Conselho 

Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e discutido, de acordo 

com a tipologia de conselho definido para o CONPARNA Jurubatiba, seu potencial 

deliberativo. 

 

3.1. Histórico da criação do CONPARNA Jurubatiba 

 

As primeiras discussões a respeito da instituição de um conselho consultivo 

no Parque surgem durante a elaboração do Plano de Manejo do PARNA da 

Restinga de Jurubatiba. Para a elaboração do Plano de Manejo foram criadas 

algumas Oficinas de Planejamento, no entanto, a população e as representações 

municipais não foram convidadas a participar desses eventos, gerando conflitos no 

desenrolar desse processo. Por esse motivo, as prefeituras de Quissamã e 

Carapebus peticionam junto ao Ministério do Meio Ambiente a paralisação do 

processo de elaboração do Plano de Manejo até a efetivação do Conselho 

Consultivo do PARNA da Restinga de Jurubatiba. O Ministério do Meio Ambiente 

atende a solicitação dos municípios em questão, e, assim, cria-se a necessidade de 

instituir o conselho consultivo (que entra em vigor em 2002) para acompanhar e 
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aprovar o Plano de Manejo do PARNA da Restinga de Jurubatiba, que é concluído 

em 2008 (VAINER, 2010). 

Portanto, observa-se que a criação do CONPARNA Jurubatiba não foi a 

princípio ação do órgão gestor do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, foi 

uma demanda de outras esferas estatais, sobretudo do poder público dos municípios 

de Carapebus e Quissamã, contrastando com a percepção de Demo (1988) sobre o 

ideal na instauração de um processo participativo.  

Fato que resultou na Portaria nº 97 de 6 de agosto de 2002, que cria o 

Conselho Consultivo do Parque Nacional de Jurubatiba. Entretanto, a composição 

do conselho não era paritária, o número de representantes governamentais era bem 

superior ao número de representantes da sociedade civil (sendo 14 representantes 

da administração pública e 6 da sociedade civil). 

Assim, apesar de ter ocorrido um processo de luta e de disputa pelo poder, 

estas foram realizadas primordialmente no âmbito da esfera do Estado (e de alguns 

outros agentes hegemônicos). Nesse sentido, pode-se considerar que o conselho foi 

estruturado de ―cima para baixo‖, não sendo, dessa forma, fruto da conquista da 

sociedade civil. O que pode sugerir a existência, nesse conselho, de pelo menos 

duas esferas governamentais dotadas de poder, a esfera federal (que preside, 

regulamenta, normatiza e efetivamente cria o conselho) e a esfera municipal 

(identificadas pelas prefeituras das cidades limítrofes ao Parque).  

 

3.2. Classificação do conselho 

 

A reflexão sobre a tipologia de conselho definido, não apenas para o PARNA 

da Restinga de Jurubatiba, como para praticamente todas as categorias de unidades 

de conservação pode ser bem relevante. A tipologia dos conselhos estabelecidos 

pela Lei 9.985/00 e pelo Decreto nº 4.340/02, para Unidades de Proteção Integral e 

para cinco das unidades de Uso Sustentável, constitui no consultivo, que em sua 
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essência já limita a ação dos conselheiros por permitir apenas a consulta pública e 

não a possibilidade de ratificação das decisões pelos conselheiros.  

Para alguns autores, a radicalização da noção de participação, no sentido de 

legitimar a partilha de poder, a corresponsabilidade e o aprofundamento do processo 

democrático é reconhecida de maneira mais ampla e qualitativa nos conselhos 

deliberativos (TATAGIBA, 2002).  

No entanto, ao analisar a Lei nº 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), observa-se que apenas duas categorias de UCs 

são geridas por conselhos deliberativos. Fato que para Loureiro, Azaziel & Franca 

(2003, pg. 28) ―reflete muito mais uma visão tecnocrática e de baixa tradição 

participativa dos órgãos do meio ambiente do que um cuidado justificável‖. Para os 

autores (op. cit.), mesmo em se tratando de Unidades de Proteção Integral, o 

conselho pode tomar decisões dentro dos limites estipulados por cada categoria, não 

necessariamente conferindo risco a área protegida.  

Desse modo, pelo menos ao que se refere ao desenho institucional, a 

participação na grande maioria dos conselhos de unidades de conservação não 

radicalizam no nível do compartilhamento de decisões e poder. E, portanto, a análise 

do desenho institucional desses conselhos retrata de antemão um ponto 

desfavorável para a atividade deliberativa. Contudo, há de se ponderar que a 

realidade vivida pelos conselheiros dentro de cada instituição específica não possui 

necessariamente relação com a tipologia do conselho, Loureiro, Azaziel & Franca 

(2003) argumentam que informalmente, muitos conselhos consultivos podem na 

experiência do dia-a-dia possuir uma eficácia deliberativa maior do que as 

observados em conselhos deliberativos. Nesse sentido, a efetividade deliberativa do 

conselho poderá ser melhor analisada através de outras categorias presentes na 

análise do desenho institucional. 

 

3.3. Composição, paridade, pluralidade e definição de entidades que têm acesso 

ao conselho 
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No que tange as questões associadas à composição, pluralidade, paridade e 

definição das entidades que têm acesso ao conselho no CONPARNA Jurubatiba, a 

análise da Portaria nº 10 de 12 de fevereiro de 2014, que renova o Conselho 

Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, revelou que o conselho é 

composto por um total de 36 conselheiros. Sendo que desses, 18 são pertencentes 

à administração pública (especialmente relativos à representação do ICMBio, 

representantes de instituições de ensino superior de Macaé e dos órgãos das 

prefeituras de Macaé, Quissamã e Carapebus) e 18 são vinculados a sociedade civil 

(associações de bairro, de pescadores, de produtores rurais, ambientalistas, 

Petrobras, entre outros). Desse modo, pela Portaria nº 10 de 12 de fevereiro de 2014 

é estabelecida uma relação de paridade entre representantes da administração 

pública e da sociedade civil, diferente da primeira composição do conselho 

estabelecida pela Portaria nº 97 de 6 de agosto de 2002. 

A relação de paridade entre o número de conselheiros estatais e 

representantes da sociedade civil é um princípio observado na constituinte 

(TATAGIBA, 2002). Nessa perspectiva, o Conselho Consultivo do Parque da 

Restinga de Jurubatiba está em conformidade com a Constituição Federal, já que 

possui representantes da sociedade civil em igual número a representação do poder 

público. Ademais, esses representantes são formados por um número diverso de 

instituições, tanto no âmbito da sociedade civil quanto no poder público, garantindo 

de certa forma a pluralidade.  

No entanto, o conceito de paridade é relativo, e apesar de ser oriundo da luta 

da sociedade civil, Tatagiba (2002) e Lüchmann (2009) afirmam que essa paridade 

numérica pode camuflar o aspecto político dessa discussão. Pois tanto a sociedade 

civil, quanto o governo constituem em campos heterogêneos e fragmentados. Existe 

uma diversidade de grupos que participam dos conselhos, e, que por terem origens 

distintas, possuem também interesses distintos. De acordo com Lüchmann (2009), 

essas diferenças podem ocasionar conflitos de interesse mesmo no interior da 

sociedade civil.   
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As representações governamentais experimentam a mesma problemática, 

indivíduos com diferentes interesses participam da categoria ―poder público‖. No 

entanto, o governo não é uno, as várias esferas (municipal, estadual e federal) já 

demandam interesses diversificados uns dos outros. Ademais, Tatagiba (2002) 

argumenta que o vínculo entre os conselheiros e os governos é extremamente frágil. 

Nesse sentido, a paridade nos números de representantes governamentais e 

da sociedade civil no Conselho Consultivo do PARNA da Restinga de Jurubatiba, é 

marcada por essa multiplicidade de agentes relatada por Tatagiba (2002) e 

Lüchmann (2009). Ao analisar a composição governamental do conselho, é possível 

observar representações das três esferas de governo: municipal, estadual e federal. 

A esfera que possui a maior parte de representantes é a municipal, com 14 

representantes ao total, a esfera federal possui 3 representantes e a esfera estadual 

apenas 1.  

Ao analisar o histórico de criação do PARNA da Restinga de Jurubatiba 

descrito por Esteves (2011), observa-se que as esferas municipais intuem o 

desenvolvimento econômico dos seus territórios, seja por meio da agricultura, do uso 

dos seus balneários ou do turismo ecológico no PARNA da Restinga de Jurubatiba. 

Usos que por vezes podem conflitar com os interesses do órgão ambiental gestor da 

área e com a própria política de proteção da natureza. Devido a esse forte viés 

econômico e desenvolvimentista, essas são as instituições mais interessadas em 

compor o conselho, pois visam evitar que seus territórios, estradas, praias e vias de 

acesso em geral sejam comprometidos pela permanência do Parque e buscam 

ainda fomentar o turismo, e por essa razão encontram-se em maior número.  

No entanto, mesmo no interior desses grupos divididos por níveis 

governamentais existem artificialidades, como por exemplo, a esfera federal é 

marcada pela presença do órgão gestor do Parque, o ICMBio, e duas instituições de 

ensino, o Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental em Macaé - NU-

PEM/UFRJ e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – 

IFF-Fluminense.  É possível que as instituições de ensino não tenham as mesmas 
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intencionalidades que o órgão ambiental gestor do PARNA.  Assim como é possível 

que as instituições municipais, como são pertencentes a três cidades distintas, não 

sejam consoantes em seus interesses, e haja disputa mesmo no interior dessas 

esferas.  

Com relação às representações da sociedade civil, a Portaria nº 10 de 12 de 

fevereiro de 2014 lista uma série de instituições diferentes, e, que possivelmente 

apresentam uma multiplicidade de intencionalidades. Dentro da categoria de 

sociedade civil estão incorporadas representações de uma faculdade, uma editora, 

associação de pescadores e de produtores rurais, associações de bairro, 

associações ambientalistas e voltadas para projetos de educação ambiental e 

inclusive de empresas de capital misto, como a TRANSPETRO.  

Nesse sentido, pretendeu-se demonstrar que tanto as representações da 

sociedade civil, quanto às do poder público, assinaladas na Portaria nº 10 de 12 de 

fevereiro de 2014, não constituem em esferas homogêneas e são marcadas por 

representantes com interesses consoantes.  

No entanto, cabe aqui uma ressalva de que no âmbito do presente trabalho se 

entende a importância do princípio da paridade adquirida pelas lutas políticas no 

contexto da redemocratização, porém é necessário analisar de maneira crítica a 

paridade instituída no Conselho do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, para 

que esta seja acompanhada de paridade política, e, dessa forma, garantir a 

equidade nas lutas políticas e na busca por hegemonia.  

 

3.4. Tempo de existência do conselho, frequência de reuniões, existência de uma 

estrutura organizacional 

 

A avaliação da Portaria nº 97 de 06 de agosto de 2002, que institui o 

Conselho Consultivo do Parque, revelou que o CONPARNA Jurubatiba foi criado em 

2002. Portanto, o conselho possui 16 anos de existência, tempo que apesar de 

parecer pequeno, dentro do contexto político brasileiro, que obteve, como demonstra 
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Dagnino (2002), a democracia reestabelecida apenas no ano de 1989, com o 

estabelecimento eleições diretas e a instituição de uma nova Constituição Federal 

que restabelecia práticas democráticas em 1988, torna-se difícil ajuizar a limitação 

desse tempo. 

Ademais, o CONPARNA Jurubatiba, foi instituído apenas quatro anos depois 

da criação do PARNA da Restinga de Jurubatiba, em 1998, nesse sentido, levando 

em consideração o tempo de existência do Parque, o conselho possui um tempo 

relativamente longo de existência. Sendo importante relembrar que, como mostra 

Vainer (2010), a instituição rápida do conselho nessa área se deu devido às lutas 

das prefeituras limítrofes e pela demanda desses agentes de só elaborar e aprovar o 

plano de manejo com o acompanhamento do conselho consultivo.  

Com relação às frequências das reuniões, para Faria & Ribeiro (2011), a 

frequência de reuniões, o tempo de vivência do conselho, assim como a existência 

de uma estrutura organizacional indicam o grau de institucionalização desses 

espaços, ou seja, quanto mais frequente as reuniões, maior tempo de existência e 

uma estrutura bem definida indicam que mais estabelecidas e aprofundadas estão 

às instituições participativas. De acordo com o Regimento Interno do Conselho 

Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, as reuniões ordinárias 

devem ocorrer uma vez a cada bimestre, e as extraordinárias a qualquer momento, 

por motivo da convocação da presidência do CONPARNA Jurubatiba. 

Quatro reuniões obrigatórias ao ano não é um número muito expressivo 

comparado com as reuniões mensais ocorridas no Conselho Deliberativo da 

Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé (SC), conforme afirmam Spínola, Teixeira 

& Filho (2013). Por outro lado, na contramão das ideias afirmadas por Faria & 

Ribeiro (2011), um excesso de reuniões sem a efetiva necessidade, pode gerar um 

esvaziamento no conselho, pois muitos atores (principalmente pertencentes à 

sociedade civil) possuem dificuldades de organizar as reuniões com suas atribuições 

cotidianas.  
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Ademais, o Regimento Interno estipula o número mínimo de reuniões, mas 

não determina um número máximo, assim, o número de reuniões ocorridas por ano 

irá depender amplamente da presidência e dos membros do conselho. No caso do 

CONPARNA de Jurubatiba, no ano de 2016 ocorreram três reuniões do conselho 

consultivo (todas realizadas no segundo semestre) uma a menos do que previsto na 

Portaria nº 13 de 22 de março de 2005. Já no ano de 2017, houve duas reuniões no 

primeiro semestre e quatro no segundo semestre.  

A estrutura organizacional é definida pelo Regimento Interno da seguinte 

forma: plenária, presidência, vice-presidência, secretaria executiva e câmaras 

técnicas. Esse ponto é essencial para ter um entendimento com relação à eficácia 

deliberativa do CONPARNA Jurubatiba, principalmente no que tange a plenária. 

Pois, por se tratar de um conselho consultivo a função estabelecida a essa instância 

pela Instrução Normativa nº 9, de 05 de dezembro de 2014 (art. 2º, inciso II) constitui 

em ―tratar de temas afetos à Unidade de Conservação, subsidiar a tomada de 

decisão pelo órgão gestor e apoiar as ações de implementação da Unidade‖. 

Assim, apesar do Regimento interno enunciar que o conselho deve votar as 

matérias relativas ao Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, por este conselho 

ser consultivo não cabe a plenária a competência de deliberar, por consequência, 

qualquer votação que seja desconforme com as intencionalidades da presidência 

pode ser desconsiderada.   

A composição da estrutura organizacional delimitada pelo Regimento Interno 

tem certa complexidade, conforme Faria & Ribeiro (2011) indicam ser o ideal, no 

entanto, vale lembrar a assertiva de Tatagiba (2004) que indica que o desenho 

institucional não é sempre executado de maneira fidedigna pelos conselhos.  

No caso especifico do CONPARNA Jurubatiba, pode-se observar através da 

realização de algumas observações participantes a existência da plenária, da vice-

presidência, presidência e câmaras técnicas. A secretaria executiva na atualidade 

encontra-se inexistente. Alguns déficits a eficácia deliberativa podem surgir dessa 

ausência, pois pode ampliar a centralização de poder na figura do presidente do 
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conselho, já que de acordo com o Regimento Interno (art. 17), entre as inúmeras 

atribuições da secretaria executiva destaca-se: assessorar de maneira técnica e 

administrativa da Presidência do conselho, receber dos membros do CONPARNA 

Jurubatiba sugestões de pauta de reuniões, propor a pauta das reuniões para 

aprovação do plenário, expedir a convocação das reuniões, elaborar as atas das 

reuniões e a redação final de todos os documentos que forem expedidos pelo 

CONPARNA Jurubatiba.  

Ademais, a ausência da secretaria executiva tente a onerar a presidência e a 

vice-presidência do CONPARNA Jurubatiba, já que todas as incumbências 

atribuídas à secretaria executiva ficam sob responsabilidade dessas duas estruturas 

organizacionais.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar o desenho institucional do Conselho Consultivo do Parque 

Nacional da Restinga de Jurubatiba, pode-se observar que existem pontos 

favoráveis para o estabelecimento de um processo participativo pleno, no sentido de 

aprofundar a democracia e possibilitar o diálogo, a negociação e até mesmo a 

deliberação por parte dos diversos segmentos que participam deste conselho. 

Questões consideradas positivas por pesquisadores que se dedicam ao estudo dos 

conselhos são observados, tais como: a paridade e a pluralidade, a possibilidade de 

atualização e renovação das representações que fazem parte do conselho, a 

existência de uma estrutura organizacional e o tempo relativamente longo do 

conselho.  

No entanto, sem desprezar a importância dessas questões estarem inseridas 

nas normas e regras relativas ao CONPARNA Jurubatiba, ao estudar um pouco mais 

a fundo a história do Parque e a bibliografia referente ao princípio da participação, 

algumas dessas potencialidades são colocadas em xeque.  

O histórico de criação desse conselho revela algumas evidências do não 

envolvimento da sociedade civil na implementação dessa área, que, assim como 
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número inferior de conselheiros representantes da sociedade civil na primeira versão 

do conselho, indicam que o próprio Regimento Interno foi redigido prioritariamente 

por agentes governamentais, podendo este priorizar as demandas desses 

segmentos governamentais.  

O próprio fato do conselho se enquadrar dentro da categoria ―consultiva‖ 

dificulta, de antemão, a atividade deliberativa. E a paridade, que é uma demanda 

constitucional abordada na Portaria nº 10 de 12 de fevereiro de 2014, apesar de 

extremamente relevante, não pode ser vislumbrada unicamente do ponto de vista 

numérico. 

Portanto, dentro de todo o contexto estudado, verifica-se que o Conselho 

Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, possui indícios de um 

potencial para o aprofundamento da participação, mas que precisam ser analisados 

com todos os seus pontos positivos e contradições, e, fortalecidos.  
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RESUMO 
Este trabalho apresenta resultados de pesquisa visando a interpretação do Patrimônio 
Espeleológico de Tasso Fragoso - Maranhão. O município nos apresenta elementos de 
grande importância da Geodiversidade, ensejando seu valor e singularidade, subsidiando a 
preservação do seu Patrimônio Natural, Histórico e Cultural. Esta condição se dá por 
possuir aspectos naturais com características fisionômicas (Geológicas, Geomorfológicas e 
Espeleológicas), Fauna e Flora de Cerrado, além de elementos histórico-culturais 
(Inscrições rupestres, lascamentos e fósseis), remetendo à herança de valor cultural das 
civilizações de caráter endêmico. O trabalho tem por objetivo apresentar um aporte desse 
Patrimônio, o levantamento Espeleológico, contextualizando seus elementos para a sua 
interpretação ambiental, no gerenciamento destes atributos através da catalogação de 
suas informações. Os procedimentos consistem em analisar todos os elementos, 
apresentar fonte de dados que a região possui como referência à preservação patrimonial, 
analisando o contexto natural e sociocultural. O resultado nos apresenta um potencial 
espeleológico com relevante importância ao estudo do quadro da Geodiversidade em 
Tasso Fragoso - Maranhão, contribuindo com a valorização e conhecimento da riqueza 
desse patrimônio. O acervo espeleológico se desenvolveu em areníticos do Grupo Balsas, 
especificamente na Formação Piauí, em geomorfologia de paredões esculpidos nessa 
litologia. Estes aspectos geomorfológicos guardam riquezas imensuráveis, seja na 
condição de testemunhos na evolução geológica da terra, sejam inscritos humanos, bem 
como abrigo à diversidade faunística específica. Tasso Fragoso, por sua vez, apresenta um 
quadro ambiental do Potencial Espeleológico como testemunho do Patrimônio Natural, 
Histórico e Cultural a ser preservado. 
Palavras-Chave: Espeleologia; Geodiversidade; Patrimônio Natural e Cultural. 
 
ABSTRACT 
This paper presents research results aiming at the interpretation of Tasso Fragoso's 
Speleological Heritage - Maranhão. The municipality presents us with elements of great 
importance of the Geodiversity, providing its value and singularity, subsidizing the 
preservation of its Natural, Historical and Cultural Heritage. This condition is due to its 
natural features with physiognomic characteristics (Geological, Geomorphological and 
Speleological), Fauna and Flora of Cerrado, as well as historical- cultural elements (rock 
inscriptions, chipping and fossils), referring to the heritage of cultural value of civilizations of 
character endemic. The purpose of this work is to present a contribution of this Heritage, the 
survey of Speleological, contextualizing its elements for its environmental interpretation, in 
the management of these attributes through the cataloging of its information. The 
procedures consist of analyzing all the elements, presenting data source that the region has 
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as a reference to heritage preservation, analyzing the natural and sociocultural context. The 
result presents us with a speleological potential with relevant importance to the study of 
the Geodiversity framework in Tasso Fragoso - Maranhão, contributing with the valorization 
and knowledge of the richness of this patrimony. The speleological collection was 
developed in arenitic rocks of the Balsas Group, specifically in the Piauí Formation, in the 
geomorphology of the rocks sculpted in this lithology. These geomorphological aspects hold 
immeasurable riches, whether in the condition of testimony in the geological evolution of the 
earth, are human inscribed, as well as shelter to specific faunistic diversity. Tasso Fragoso, 
in turn, presents an environmental picture of the Speleological Potential as a testimony of 
the Natural, Historical and Cultural Patrimony to be preserved. 
Keywords: Speleology; Geodiversity; Natural and Cultural Heritage. 
 

1. Introdução 

Ao longo da civilização, sabe-se que as cavernas são abrigos de manifestos 

que, baseado no contexto de sua história, representa a ligação entre o homem e a 

natureza. Estas manifestações são apresentadas, por exemplo, a partir das 

pinturas rupestres e os vestígios de ocupação humana e de diversas outras formas 

de vida [animal e vegetal entre outras], nelas presentes (ARAUJO, RODRIGUES e 

LOBO, 2017, p. 96). 

As cavernas estão inseridas na paisagem, esta que se revela por uma 

análise integrada, junto aos processos que testemunham as diferentes formas da 

terra, como vestígios por ela deixados, além das alterações antrópicas que 

compõem a valorização e modificação desse cenário. Isto decorre, como afirma 

Bertrand (2014) ao abordar o contexto que exemplifica a relação do ambiente na 

sua formação, no desenvolvimento biológico e na condição que estabelece a 

diversidade, além dos fatores sociais ligados a natureza por necessidade, 

contemplação, investigação, bem como outros fins que constituem o ambiente 

natural e cultural como patrimônio. 

Neste sentido, este trabalho tem por análise a reprodução e evolução deste 

cenário em Tasso Fragoso, Maranhão, ligados aos ritmos sociais, baseados no 

contexto de adaptação, necessidade, enfim, como apropriação dos ambientes 

naturais como recurso a ser utilizado pelo homem, entendo-o como parte integrante 

do potencial de um Patrimônio. Desse modo, as cavernas apresentam 

condicionantes que permitem considera-las como Patrimônio, neste caso, 
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espeleológico, ligados diretamente com o patrimônio geológico, pois: ―O patrimônio 

espeleológico (do grego spelaion=caverna) é constituído pelo conjunto de 

ocorrências geológicas que abrangem as cavidades bem como todo o sistema 

ecológico envolvido‖ (STÁVALE, 2012, p. 12 e 13). 

O patrimônio espeleológico integra o mecanismo de interação e adaptação 

da diversidade, uma vez que está relacionado às condições adversas, bem como 

os efeitos que integram as diferentes fisionomias, de forma a testemunhar a 

evolução da paisagem e suas relações com a fauna e flora. Neste sentido: 

Os mecanismos que permitem a manutenção desta 
megadiversidade, dependem da delicada relação entre inúmeras 
variáveis: clima, relevo, umidade etc. Este "quebra-cabeças" 
ecológico forma o mosaico ideal no qual a interação das peças 
promove mais diferenciação biológica. (CAVALCANTI et. al., 2012, p. 
19) 

As condições que a diversidade estabelece, conforme assinala o autor, 

resultam na manutenção da diversidade ecológica, estando associadas às 

alterações climáticas que influenciam nos aspectos geomorfológicos do carste127, 

promovendo a dinâmica de adaptação e reprodução do cenário ambiental. Estes 

fatores são condicionados, conforme assinala Bertrand (2004, p. 141) por uma 

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. 

Neste sentido, os aspectos fisionômicos da paisagem geomorfológica estão 

associados ao intemperismo, resultado das dinâmicas de erosão pelos processos 

eólicos e hídrico, pelo escoamento superficial e percolação da água e insolação.  

Isso geralmente ocorre devido à característica climática, que ―[...] influencia 

diretamente as plantas, os animais (incluindo o homem) e o solo. Ele influencia as 

rochas através do intemperismo, enquanto as forças externas que modelam a 

                                                           
127

 De acordo com Piló (2000) o sistema cárstico corresponde a um tipo de sistema físico associado a 
um conjunto de processos que favorecem transformações geoquímicas de rochas, sobretudo, 
carbonáticas como calcários e dolomitos. Desse modo, condicionam um modelado do relevo com 
particularidades inerentes à sua manifestação espacial.  
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superfície da terra são basicamente controladas pelas condições climáticas‖ 

(AYOADE, 1996, p. 1 e 2). 

A decorrência dos efeitos intempéricos promove erosão natural, variando em 

intensidade e medida em termos de massas de solo perdida por unidade de área e 

por intervalo de tempo (SANCHEZ, 2008, p. 34). A formação das cavernas se dá 

pelo mesmo processo de desenvolvimento do modelado terrestre, as quais 

apresentam características específicas e diferenciadas, como elo de ligação do 

patrimônio geológico (STÁVALE, 2012, p. 12). 

Dado a esse conjunto de fatores que possibilitam a formação de um rico 

mosaico do patrimônio espeleológico, pode-se suscitar a relação que estabelece a 

fragilidade remetida à paisagem, graças aos constantes processos físicos advindos 

da dinâmica climática, no desenvolvimento do cenário geomorfológico. Neste 

sentido, faz-se necessário a preservação desses ambientes, uma vez que resultam: 

[...] de características geológicas, expressão cênica, bom estado de conservação, 

acesso viável e existência de mecanismos ou possibilidade de criação que lhe 

assegure condições de preservação, conservação e manutenção (BANDEIRA, 

2013, p. 59). 

É importante frisar a relevância que a diversidade natural estabelece no 

desenvolvimento faunístico, florístico, geológico, arqueológico e espeleológico, cuja 

referência seja um componente importante para a ciência, natureza e cultura. 

Atreladas a estes processos, deve-se propor diretrizes de gestão e monitoramento, 

como condições viáveis a conservação de um Patrimônio. Neste sentido: 

(...) são necessários a concretização de uma metodologia de trabalho 
que visa sistematizar as tarefas no âmbito da conservação do 
Patrimônio Geológico. Estas estratégias devem ser agrupadas nas 
seguintes etapas sequenciais: inventariação, quantificação, 
classificação, conservação, valorização e divulgação e, finalmente, 
monitorização (BILHA, 2005, p. 95). 

Esta sistematização é necessária, uma vez que subsidia a conservação do 

Patrimônio Espeleológico, cuja representação seja um grande potencial 

paisagístico de valor natural e cultural. As estratégias mencionadas, vêm 

possibilitar a conservação do Patrimônio natural, sendo um importante instrumento 
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na condição da existência da diversidade, no qual deve-se ter devida atenção e 

cuidado. 

Baseada no contexto de conservação da Geodiversidade, o Patrimônio 

espeleológico, inserido no conjunto do Patrimônio Geomorfológico, apresenta 

grande valor graças a sua complexa interação na manutenção da diversidade, bem 

como a importância que a paisagem possui para as comunidades. Por sua vez, é 

expressa como resultado de interação biológica, valorização, relações sociais e 

dinâmica natural, que se configura como um rico mosaico de belezas naturais. 

Sendo assim, o estudo vem se apresentar na identificação das condições 

que subsidiam o estabelecimento do Patrimônio Espeleológico de Tasso Fragoso. 

As atividades desta pesquisa vir-se-ão na identificação dos potenciais, a partir da 

interpretação do ambiente e de sua evolução, possibilitando a identificação do 

Patrimônio natural e cultural, em vista de apresentar o valor representado no 

município estudado. 

 

2. Metodologia 

A metodologia desta pesquisa baseou-se na análise integrada da paisagem, 

que consiste na apreciação de forma mais ampla e precisa, dos fenômenos no 

espaço geográfico desde a pequena até a grande escala (MORAES, 1999, p. 96). 

Esta análise se volta a uma abordagem dialética, dentro de uma perspectiva que 

segundo Bertrand (2004, p. 141), remete ―A dialética do tipo-indivíduo, enquanto 

fundamento do método de pesquisa‖. 

A abordagem dialética a ser trabalhada na pesquisa consiste basicamente 

enquanto produto de contraposição das diferenças, inerentes à "natureza" humana 

com significações históricas, frente as relações sociais e ambientais. Nesse 

modelo, a proposta consiste em analisar a escala de muitos elementos variáveis, 

na descrição de toda a ligação que este cenário remete ao seu desenvolvimento. 

Neste sentido, o estudo vem apresentar enquanto método, a identificar os 

elementos culturais, como forma de analisar as raízes e costumes que as 

populações locais detém, enquanto relação homem e território quanto ao seu 
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pertencimento, tangenciando a cultura e o patrimônio natural e cultural. Além disso, 

esse estudo volta-se a uma análise descritiva dos fenômenos da natureza, no seu 

desencadeamento e sua evolução (CHRISTOFOLETTI, 1982, p. 45). 

De forma sucinta, parte-se para metodologia desta pesquisa, com base na 

análise do referencial teórico para as técnicas de execução das atividades de 

campo e laboratório, além da interpretação ambiental, dos condicionantes que 

atuam na formação das cavidades, com levantamento de dados dos potenciais que 

sejam de menção à Patrimônio. Foram registrados fotograficamente os potenciais 

durante a prospecção, bem como coleta de pontos das coordenadas geográficas 

para produção cartográfica, com realização de entrevistas não dirigidas, que 

consistem basicamente na expressão da opinião e sentimento do entrevistado, de 

acordo com seu pensamento (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 197). 

Os dados consubstanciaram na produção de um relatório técnico do 

inventário da região, compondo os estudos de interpretação ambiental, 

apresentado ao museu do cerrado de Tasso Fragoso, em parceria com o IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), constituindo na catalogação, 

como seguimento da descrição científica do sítio para cadastro [inventariação] 

(SILVA, 2008, p. 155). A catalogação do Patrimônio Espeleológico é necessária, 

uma vez que subsidia o planejamento da preservação, bem como o interesse do 

seu patrimônio natural, histórico e cultural. 

 

3. Resultados 

Os resultados desta pesquisa apontam o município de Tasso Fragoso - MA 

como detentor significativo de um Patrimônio, representado especificamente pelos 

seus valores naturais, educativos, históricos e culturais. 

Neste sentido, a região apresenta enquanto elementos paisagísticos, os 

aspectos geológicos, geomorfológicos, fauna e flora, registros arqueológicos, 

remanescentes históricos e culturais. Estes elementos tornam a paisagem de 

Tasso Fragoso um importante instrumento à condição de Patrimônio de forma 

significativa, pois: 
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Registros importantes dessa história, alguns de caráter único, 
representam parte do patrimônio natural da nação e também de 
toda a humanidade. Esses registros são identificados em áreas 
relativamente pontuais – os chamados sítios geológicos, geossítios, 
geotopos (ou geótopos), geomonumentos ou locais de interesse 
geológico – e em áreas relativamente extensas e bem delimitadas – 
os geoparques. (CPRM, 2008 p. 148) 

 

O Patrimônio espeleológico de Tasso Fragoso é testemunho das variações 

do cenário geomorfológico, isto é, ―O patrimônio geológico pode ter características 

específicas e diferenciadas, sendo classificado em vários tipos, o que é o caso do 

patrimônio espeleológico‖ (STÁVALE, 2012 p. 12). O resultado mostra o elo que o 

Patrimônio Geomorfológico se associa as cavidades, uma vez que são decorrentes 

da dinâmica dos agentes exógenos do relevo, conduzindo na constante mudança 

das variadas estruturações. 

As cavidades fazem parte das estruturas geomorfológicas, uma vez que são 

testemunhos de diversos domínios estruturais, como podem ser evidenciados na 

(Figura 1). As feições geomorfológicas da região são compostas de litologia 

arenítica, que se manifesta por intercalações de sedimentação cruzada, acanalada 

e linear, com características da Formação Piauí e Pedra de Fogo no sentido 

decrescente. Estes fatores resultam nos diferentes aspectos morfoestruturais, como 

o carste, além de formas geomorfológicas como testemunhos tabulares, 

dissecados, côncavos, pediplanos, e outros, (Figura 2). 
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FIGURA 1: Potencial Geológico e Espeleológico, Tasso Fragoso - MA 

 

 

 

Autor: Pesquisa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Caverna Descanso 

do Mocó 
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Tabuleiro dissecado 

 

 

 

 

 

 

 

Forma arredondada 

FIGURA 2: Aspectos Geomorfológicos do relevo em Tasso Fragoso – MA 

 

 

 

Autor: Pesquisa, 2016. 

O cenário geomorfológico forma uma paisagem de modo fragilizado, 

resultante dos efeitos de natureza na constituição do mosaico geomorfológico. 

Além disso, os fenômenos naturais testemunham os registros fossilíferos (Figura 3), 

que se estrutura nos solos dos vales esculpidos das rochas siliciclásticas do 

período Neocarbonífero e Permiano, Pedra de Fogo (CALDAS; MUSSA, 1989). 
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A B 

FIGURA 3: Fragmentos de árvores Fossilizadas (A e B) encontradas em Tasso 

Fragoso-MA 
Autor: Pesquisa, 2016. 

As evidências dos registros fossilíferos testemunham eventuais mudanças na 

dinâmica da paisagem, com estruturas e esculturas que se desenvolve em curto ou 

longo período geológico. Além disso, os registros fossilíferos vem evidenciar o 

testemunho de evolução da paisagem, demarcando a cronologia de eventos que 

decorreram ao longo do tempo geológico. Nesse sentido, os registros fossilíferos 

"(…) refletem nas mudanças da flora e da fauna, nas extinções em massa e as 

mudanças climáticas ocorridas ao longo do tempo geológico‖ (CPRM, 2008, p. 22). 

O registro fossilífero se apresenta como testemunho de elementos que 

possibilita estudos de interpretação ambiental, dada as evidências resultantes de 

eventos que refletem na evolução paisagística. Além disso, a diversidade 

espeleológica representa a condição de adaptação, representada pela fauna e 

flora, identificadas na figura 4. 
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B) Aves abrigadas na Bromélia 

A) Aves abrigadas na Caverna Maria 

Fedida II 

FIGURA 4 (A e B): Interação da fauna em cavernas e entorno, Tasso 
Fragoso-MA. 

Autor: Pesquisa, 2016. 

 

A paisagem apresenta suas relações ambientais na ascensão de seu 

complexo desenvolvimento. A reprodução da diversidade faunística, florística, 

mostra o entrelaçamento na reprodução e manutenção do seu Patrimônio Natural. 

A decorrência destes eventos é assinalada por Cavalcanti et. al., (2012, p. 

40) quando ressalta sobre os ambientes cavernícolas, na relação da diversidade 

fauna e flora quanto ao refúgio de predadores, manutenção da vida faunística, 

mudanças climáticas e espécies alternativas que buscam esses ambientes por 

algum tempo, horas, entre outros mecanismos que cada indivíduo se constitui no 

meio. O fato mostra que o ambiente se apresenta de modo complexo, cujas 

relações são atribuídas pelas condições de adaptação da diversidade faunística e 

florística, além de resultar na constituição do relevo e nos testemunhos de evolução 

da paisagem geomorfológicas. 

O cenário além de ser caracterizado pela constante evolução da natureza, é 

demarcado pela relação socioambiental, por meio da contemplação, valorização, 

necessidades, de acordo com a expectativa de cada indivíduo (Figura 5). Os 

elementos mostrados na figura 5 (lascamentos, inscrições, manifestação religiosa), 

se reportam ao que as cavernas, bem como todo cenário geomorfológico, 
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representam para a humanidade, além de indicar a condição de como o homem se 

apropria da natureza. Suas práticas e costumes locais estabelecem a cada 

indivíduo que vive e vai de encontro a esse local, no reconhecimento de seu 

patrimônio como valor histórico, cultural e natural. 

As expressões da paisagem de Tasso Fragoso mostradas nesse resultado, 

atreladas as condições de formação, adaptação e relações sociais, são fatores 

primordiais a menção de Patrimônio. Por sua vez, a região constitui elementos de 

grande importância no desenvolvimento da Geodiversidade, resultando nos vários 

aspectos que testemunham a evolução da paisagem, com uma imponente beleza 

natural de valor histórico, educativo, cultural e natural. 

O Patrimônio espeleológico de Tasso Fragoso – MA além de possibilitar esta 

relação sociocultural, possui referência no que tange a complexa diversidade em 

que a paisagem é exposta, demarcados por vários artefatos, estabelecendo 

condições de reprodução e testemunho da Geodiversidade. O resultado apresenta 

dados de 42 cavidades em três pesquisas realizadas, sendo 9 destas com 

interesse arqueológico (MORAIS, et. al. 2016, p. 735). 
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FIGURA 5 – Relação Humana com a Geodiversidade em Tasso Fragoso-MA. 

 

 

Autor: Pesquisa, 2016. 
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Os dados apresentados são importantes no estabelecimento de ações para 

a preservação e manutenção do cenário ambiental, cuja condição se apresenta 

dentro de um panorama com belezas cênicas, contribuindo para o desenvolvimento 

de vida, na diversidade de ambientes naturais e relações culturais. Por 

conseguinte, suas riquezas naturais contemplam o valor de desvendamento dos 

seus aspectos, como vestígio de evolução da natureza, estabelecendo de modo 

que seja importante na constituição do conjunto arquitetônico natural. 

Estes constituintes são representados como fonte de valorização da 

natureza para o uso e manifestos históricos da sociedade, que indica a região como 

Patrimônio Natural e Cultural. Por sua vez, o Patrimônio se constitui: 

(...) com exposição natural ou artificial de um ou mais elementos 
da geodiversidade, bem delimitado geograficamente, que 
apresenta valor singular do ponto de vista científico, pedagógico, 
cultural ou turístico, seja por seus aspectos geomorfológicos, 
paleontológicos, paleoambientais, sedimentológicos, ígneos, 
metamórficos, estratigráficos, minerários, espeleológicos, seja pela 
história geológica do lugar de suas formas. (BANDEIRA, 2013 p. 
116). 
 

Os elementos (fauna, flora, geologia, arqueologia, paleontologia e 

espeleologia), possuem grande relevância na diversidade natural e cultural, 

compondo como componente importante para a ciência, natureza e cultura. 

Atreladas a estes processos, deve-se propor diretrizes de gestão e monitoramento, 

como condições viáveis aos mecanismos de conservação do Patrimônio natural, 

histórico e cultural. 

O resultado apresenta essa fonte de informação que representa grande 

importância, bem como sua fragilidade. Contudo, deve-se possibilitar o 

gerenciamento dessas áreas na preservação de seu patrimônio socioambiental. 

 

4. Considerações Finais 

A diversidade apresentada em Tasso Fragoso – MA em referência ao 

Patrimônio Espeleológico, representa uma gama de diversidade, na qual, precisa 

de manutenção, dada a contribuição de seus agentes que contribuem na 
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constituição, dinamização e valorização de seu cenário. Nesse contexto que se 

propõem a preservação, uma vez que a diversidade precisa dessa relação para a 

manutenção do ambiente natural, cujo retrato reflete na condição de seu ambiente 

como patrimônio. 

Esse trabalho também possibilita estudos mais aprofundados, pois requer 

condições para a completa interpretação dos fenômenos que demarcam a 

paisagem de Tasso Fragoso - MA como Patrimônio. Nesse caso, são necessários 

estudos mais aprofundados em maior abrangência sobre esta diversidade que a 

caverna representa no contexto socioambiental. 
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RESUMO  
A pesquisa pretende correlacionar os aspectos ambientais e geomorfológicos e seu 
processo de ocupação do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Isso com levantamento 
bibliográfico relacionado como as questões de ocupação do território, neste sentido foi 
observado que houve três processos de ocupação. No primeiro momento da história não é 
diferente da qual nós conhecemos, o território pertencia a populações autóctones. Os 
indígenas foram os primeiros a ter o contato com as terras onde se apropriaram de um vasto 
conhecimento do território. Mas tarde no século XIX o Sul do Maranhão passa por um novo 
processo de ocupação, uma empreitada promovida pela frente dos vaqueiros, apropriando-
se desta faixa do território. Mas com o avanço técnico científico no modo de produção 
agrícola, o cerrado maranhense passa por outro processo de ocupação, esse baseado na 
agroindústria voltado para monocultura. É em tal cenário que se configurou no sul do estado 
passando a ter várias territorialidades, os transtornos ao ambiente são visíveis isso tanto 
relacionado a fauna e a flora. As cavernas surgem neste território como uma maneira de 
resguardar o que ainda restou de cerrado, resguardado na Unidade de Conservação, o 
carste deste ambiente está intimamente ligado aos processos abiótico e biótico. 
 
Palavras chaves: PARNA, PNCM, Trritório, Cavernas   
       
ABSTRACT 
The research aims to correlate the environmental and geomorphological aspects and their 
process of occupying the national park of the Chapada das Mesas. This with bibliographical 
survey related to the issues of occupation of the territory, in this sense was observed that 
there were three processes of occupation. In the first moment of history is no different from 
which we know, the territory belonged to indigenous populations. The indigenous people 
were the first to have contact with the land where they seized a vast knowledge of the 
territory. But late in the nineteenth century the south of Maranhão goes through a new 
process of occupation, a venture promoted by the front of the Cowboys, taking ownership of 
this range of the territory. But with the scientific technical advancement in the mode of 
agricultural production, the Cerrado Maranhão goes through another occupation process, 
this based on the agribusiness focused on monoculture. It is in such a scenario that it has 
been set up in the south of the state to have several territorialities, the environmental 
disorders are visible so much related to fauna and flora. The caves appear in this territory as 
a way to guard what remains of Cerrado, protected in the conservation unit, the karst of this 
environment is closely linked to the abiotic and biotic processes. 
 
Key words: National Park, PCNM, Territory, Caves 
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1. Introdução  

O ambiente do cerrado vem passando por profundas transformações, a sua 

história retrata que o início das ocupações do território começaram com os 

indígenas, povos autóctones, adaptados as características dessa paisagem e 

detentores de técnicas as quais possibilitaram a utilização dos recursos desse 

bioma, mais tarde, já no século XIX, a cultura indígena foi sobrepujada pela frente 

pastoril que ainda perdura e que em muitas frentes tem sido substituída pela 

agricultura moderna de alta tecnologia. Sobre isso (ROCHA,2015) salienta que para 

efeito de análise, o processo de ocupação do Sul do Maranhão apresenta 

temporariedades diferenciadas, que vai da busca de pastagens para o gado, 

passando pelo cultivo do arroz até a efetiva ocupação pela monocultura da soja. O 

cultivo da soja agroexportadora trouxe profundas transformações no território se deu 

quando os processos mecanizados começaram a fazer parte do modelo de 

produção inseridas no campo, que coloca o cerrado no circuito da globalização, isso 

a partir da década de 1980.   

A partir desta reorganização, o território sofre grande fragmentação, passando 

a existir várias territorialidades sobre o cerrado que, para ser conservado exigiu a 

criação de áreas protegidas, como o Parque Nacional da Chapada das Mesas-

PNCM. O Parque encerra configurações peculiares não só nos seus aspectos 

faunísticos e florísticos, mas a sua geomorfologia é uma das marcas da paisagem, 

constituída por mesas, mesetas e morros residuais de aspecto singular. De acordo 

com Casseti (2010), as transformações sofridas no cretáceo deram o desenho 

característico das Chapadas e dos morros residuais. É neste cenário que vamos 

destacar o carste em arenito, estas estruturas geomorfológicas estão relacionadas 

aos processos exógenos e endógenos, e são esses processos que promovem o 

modelamento do relevo influenciando na espeleogênese das cavernas. 

A ação de infiltração, escoamento e oxidação-carsificação da água 

favoreceram para o surgimento das cavidades, comno define Klimchouch (2000), 

carste é um sistema de transferência de massa em rochas solúveis, e sua 

permeabilidade permite que o intemperismo químico forme seus condutos facilitando 

a circulação de fluidos. 
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O avanço da agricultura de commodities sobre o carste tem causado algumas 

pressões para a manutenção das cavernas, advindas da inserção no território de um 

cenário da agroindústria e de outros investimentos proporcionado pelo capital. Por 

isso é importante o conhecimento destes ambientes espeleológicos, onde nos 

permite ter uma interpretação ambiental e, a partir destas informações, promover a 

preservação. As atividades de pesquisas vão proporcionar a preservação destes 

ambientes, disseminando estes conhecimentos tendo em vista que se trata de um 

patrimônio natural, reconhecendo seu potencial espeleológico.              

 

2.  Materiais e Métodos  

 

Os procedimentos metodológicos consistiram na primeira fase de um 

levantamento bibliográfico relacionado ao tema, variando de teses, artigos e livros. 

Foram realizados trabalhos em campo em 2016 e 2017 para prospecção das 

cavernas, essa etapa consistiu em caminhar-se em rotas pré-estabelecidas, 

validadas na observação da geomorfologia observada in loco, nas quais buscou-se 

as cavernas no contorno dos maciços areníticos. As cavernas foram topografadas 

com bússolas, clinômetro, trena eletrônica, GPS com precisão entre 3 e 5 metros e 

máquinas fotográficas todos estes equipamentos foram utilizados na validação por 

meio de topografia das cavidades encontradas de acordo com os parâmetros 

estabelecidos British Cave Research Associativo (BCRA).  E a etapa final com os 

dados recolhidos em campo foram utilizados na confecção de mapas utilizando para 

isso o software Arcgis com a licença estudantil   EVA741693423 e o InkSkape – de 

livre acesso - para vetorização das topografias desenhadas em escala no papel.  

 

3.  Caracterização da Área 

O Parque Nacional da Chapada das Mesas - PNCM localiza-se no sul do 

Maranhão abarcando áreas de três municípios, Estreito, Carolina e Riachão. 

(FIGURA 1), conforme o Decreto federal de 12 de dezembro de 2005 em seu Art. 1º, 

diz que: 

 

Fica criado o Parque Nacional da Chapada das Mesas, nos 
Municípios de Carolina, Riachão e Estreito, no Estado do Maranhão, 
com o objetivo básico de preservar ecossistemas naturais de grande 
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relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação 
e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e 
de turismo ecológico.   

 

Figura 5: Mapa de Localização 

 
Fonte: Arquivos da Pesquisa  

 

Os primeiros povos que habitaram aquela faixa do território Maranhense 

foram os povos indígenas que sofreram os primeiros impactos com o processo de 

ocupação, que na época foi empreendida pela frente de ocupação dos vaqueiros. 

Neste aspecto Rocha (2015), fala que o processo de ocupação veio de uma frente 

com base na pecuária que adentrou pelo interior do Maranhão em meados de 1730 

e que ocupou os campos do Sul do Maranhão.  A maneira como se deu a ocupação 

do território e sua relação com os povos, não foi amistosa. Neste aspecto Carvalho 

(2000), afirma que a ocupação foi empreendida com uso de muita violência, visto 

que as terras cobiçadas já eram território de inúmeras tribos indígenas que se 

opuseram à conquista e ao povoamento do branco. 
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Recentemente, nos anos de 1980, a expansão do agronegócio sobre o 

cerrado configura uma nova forma de ocupação do território, o uso de novas 

tecnologias e domínio de técnicas agrícolas, reconfigura o território fazendo surgir 

novas territorialidade. Ao explicitar tal assunto, Marques (2014), considera que na 

década de 1980, começou uma nova forma de exploração econômica: o 

agronegócio, onde passou a coexistir neste território com outras diversas 

territorialidades produzidas pelos seus habitantes.  

O capital tem como a principal característica a reformulação e a construção 

de novas territorialidades, especialmente quando há uma inserção destes espaços 

nos circuitos de globalização, o que nessa década passou a ocorrer no sul do 

Maranhão. Essa apropriação incentivou o movimento social que pretendeu, e 

conseguiu, criar o PNCM, como uma forma de conservar os seus atributos físicos e 

culturais. É o que afirma Marques, et al (2012) quando falam da existência do 

Parque, promove uma singularidade relacionada a outras regiões do Brasil, as 

formas como seus relevos está representado através dos formatos tubulares é uma 

herança para toda a população que habita a região. 

São essas formas de relevo tão expressivas e representativas, que 

corroboram com a singularidade, relacionada a todo seu conjunto geomorfológico 

existente em seu território, e que destaca seu valor cênico e paisagístico dentro do 

contexto ao qual ele está inserido. Ao se referir a essa questão, pode-se afirmar que 

ela se alinha ao que prega o documento da convenção para o Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural da (UNESCO, 1972), que enfatiza  

 

[...] o património cultural e o património natural estão cada vez mais 
ameaçados de destruição, não apenas pelas causas tradicionais de 
degradação, mas também pela evolução da vida social e económica 
que as agrava através e fenómenos de alteração ou de destruição 
ainda mais importantes;. 
 

No contexto dos aspectos físicos o PNCM conta em seu território com 

numerosas unidades geomorfológicas, dentre elas podemos destacar o conjunto 

Cárstico em arenito, representado pelas cavernas que, como afirma Brasil (2008), 

em seu Decreto Federal 6.640, em seu Parágrafo Único: 

 
Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço 
subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura 
identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, 
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toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo 
mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso 
onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por 
processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo 
de rocha encaixante. 
 

Desta forma são consideradas cavernas espaços onde podem ter ou não 

suas aberturas identificadas, ou seja, suas aberturas podem estar oclusas no corpo 

rochoso. E não se distingui as cavidades pelo tamanho, são consideradas cavidades 

mesmo aqueles espaços subterrâneos de pequenas dimensões, isso é, desde que 

possibilite a entrada de um ser humano, e independentes de sua litologia ou 

formação, podem ocorrer em rochas que tenha condições de sofrer o processo de 

dissolução e erosão proporcionado sua formação. 

 

4.  Resultados e Discursões      

 

O Parque abriga uma antiga superfície planáltica, intensamente entalhada e 

fragmentada, submetida a processo de pediplanação, resultando na variedade de 

morros-testemunhos, mesas, mesetas e platôs isolados. Dessa maneira, as 

configurações geomorfológicas do local apresentam inúmeras formas residuais indo 

de morros testemunhos, chapadas, chapadões, cuestas e cavernas, ou seja, carste. 

As pesquisas apresentadas aqui mostraram que o território do PNCM apresentou 

grande potencial para ocorrências das feições cársticas, tendo sido encontradas 60 

cavidades em rochas areníticas, cuja situação locacional apresenta-se na figura 2. 

Desta maneira, a ocorrência das cavernas, indica que as rochas são 

susceptíveis a ação dos intemperismos por corrosão e erosão, desta forma são 

atuantes os ―[...] processos erosivos e a movimento de massa. Tais formas de relevo 

vão indicar uma retomada erosiva recente e reajuste ao nível de base regional [...] 

(BANDEIRA, 2013). 
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Figura 6: Mapa de localização de cavidades 

 
 Fonte: Arquivos da pesquisa 

  

O relevo constituiu-se pelo acentuado processo erosivo e de arenização de 

grandes áreas, advindos diretamente da alternância climática da região, como a 

variação sazonal do clima de úmido para seco. São essas características que vão 

influenciar nos processos geomorfológicos da região, diversificando suas formas 

estruturais. Como enfatizam Correia Filho, et al. (2011) quando dizem que a 

cobertura vegetal, resultante dos fatores climáticos, é influenciada pelas condições 

de transição climática entre o amazônico e o semiárido nordestino, resultando nos 

cerrados encontrados no PNCM. Essas condições contribuem com a construção das 

feições geomorfológicas, dentre elas as   espeleológicas, apresentadas no local 

(Figura 3). 

O arenito encaixante dessa geomorfologia apresenta intercalações 

sedimentares cruzadas, acanaladas de grande porte caracterizando deposição por 

dunas, próprio da formação Sambaíba. É nessa litologia que foram encontradas a 

maioria das cavidades, vale ressaltar que são exemplares de carste fora dos 
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domínios do ambiente tradicional que é o de rochas carbonáticas (LINS E 

ANDRADE, 1975; GÓES, 1994; SEPLAN, 2004; SANTOS E CARVALHO, 2009). 

 

Figura 7: Cavernas do Parna das Chapada das Mesas 

 
 

Fonte: Arquivos da Pesquisa 

 

O que foi percebido nos trabalhos de campo é que o arenito da Formação 

Sambaíba apresenta um maior potencial para a carstificação. Neste caso tratasse de 

um sistema complexo que é formado por rochas que, ao longo de milhares de anos 

sofreram com o processo de dissolução, e para que isso ocorra a água adquire 

características ácidas, promovendo a carsificação. Isso é característico do ambiente 

advindo da circulação da água na superfície, e por conta da solubilidade 

apresentada neste arenito, que faz com que exista a formação de cavernas. Para 

(HARDT, 2011), as morfologias cársticas são construídas a partir da modelagem da 

água. 

A construção [...] Cárstica em arenitos começa com a introdução da 
água no sistema. Em seu caminho até o nível de base local, a água 
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penetra pela porosidade da rocha, e vai alterando esta quimicamente 
e modelando sua forma.[...], formas superficiais e subsuperficiais.‖ 

Ao se referir a essa questão, Cavalcanti et al (2012), falam de exemplos de 

rochas solúveis, em ordem decrescente aproximada de maior solubilidade: calcário, 

dolomitos, mármore, arenito, quartzito, granito, formação ferrífera. As estruturas 

espeleológicas encontradas no PNCM são de rochas areníticas e devido as suas 

características litológicas são friáveis e de alta erodibilidade. Cavalcanti et al (2012) 

dizem que há uma relação com a dinâmica das suas morfologias na sua extensão, 

largura e altura de condutos, relacionada com as estruturas geológicas das rochas 

encaixante e a dinâmica do fluxo de água que atuou no processo de formação. 

A existência de carste, representado por, até o momento 60 cavernas, tem 

uma ligação intima com a conservação enseja pelo Parque, bem como seus 

aspectos abióticos e bióticos. O que percebemos é que tal ambiente favorece e dá 

condições de refúgio e abrigo, percebido em algumas espécies de animais, que 

mostram uma interdependência com as unidades espeleológicas. A despeito disso 

Cavalcanti et al (2012), afirmam que os ambientes cavernícolas, possibilitam o uso 

como refúgio de predadores e algumas espécies alternativas, que buscam tal 

ambiente por algum tempo, por horas, assim servindo para manutenção da 

diversidade da fauna. 

Entretanto as últimas décadas são marcadas por grandes modificações no 

território, como o avanço da fronteira agrícola para a agricultura de alta tecnologia, 

de commodities, voltada para exportação bem como a construção de hidrelétricas. 

Essas atividades humanas geram impactos negativos no ambiente cavernícola, 

como diz WILLIAMS (1993) existe uma relação dos principais impactos neste 

terreno, citando a ocupação de cavernas, o desflorestamento, a agrícola, a 

mineração, o turismo e a recreação como fatores. Ainda neste contexto Gillieson 

(1996), atenta para importância da cobertura vegetal para manutenção dos 

processos cársticos, pois estabelece a produção do dióxido de carbono fundamental 

nesses processos. 

Como forma de resguardar o ambiente faz-se necessário o registro destas 

informações do carste no PNCM, visto que o ambiente apresenta uma grande 

diversidade de fauna, flora, geomorfológica e espeleológica. Do ponto de vista da 

geografia estes atributos têm um grande valor científico e cultural.      
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5. Considerações Finais  

 

Nos últimos anos o cerrado vem sofrendo profundas alterações nas suas 

estruturas naturais, ocasionada pela inserção da região no cenário agroindustrial, 

voltado para exportação.  

Nesta situação é importante relatar que o dinamismo predatório promovidos 

por este modelo agroindustrial, se torna uma ameaça para o equilíbrio ambiental, 

visto que interferem no ciclo de espécies nativas do cerrado, tanto da fauna e de 

flora.  

Cabe aqui também divulgar a importância das cavernas à fauna, podendo 

servir como abrigos temporários ou refúgio. Desta maneira a pesquisa mostra que o 

Parque apresenta um potencial para ocorrência do carste, e existem indicativo de 

novos locais de ocorrência na Unidade de Conservação. É necessário que o 

conhecimento destas ocorrências do carste seja divulgado a sociedade.       
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RESUMO  
A necessidade de preservação dos ambientes cársticos no sul do estado do Maranhão, 
devido a sua fragilidade e alterações ambientais que vem sofrendo, devido a construção de 
empreendimentos, mostra imprescindibilidade dos estudos de potencialidade de cavernas, 
para a proteção do patrimônio espeleológico e arqueológico no Parque Nacional da 
Chapada das Mesas/MA. A proposta deste estudo é realizar pesquisa bibliográfica sobre a 
temática da espeleologia para uma melhor abordagem do assunto. Caracterizar alguns 
aspectos geoambientais que propiciam a Formação das cavidades naturais na área do 
Parque Nacional da Chapada das Mesas (PNCM) e alocar as cavidades já topografadas e 
cadastradas. E trazer uma abordagem sobre os empreendimentos econômicos nas áreas 
próximas do Parque Nacional. Foi realizada pesquisa bibliográfica em Artigos, Dissertações 
e Teses para uma maior compreensão dos aspectos espeleológico regional, e igualmente 
pesquisas de bases cartográficas e imagens de radar para a elaboração dos mapeamentos. 
Os resultados encontrados mostram um grande potencial de ocorrências de cavernas no 
território do parque e na zona de amortecimento, e também a necessidade de estudos 
futuros devido aos impactos nas regiões limítrofes ao PARNA (Parque Nacional). 
Palavras Chave: Potencial espeleológico, Ambientes Carsticos, Conservação. 
 
ABSTRACT 
The need to preserve the karsts environments in the south of the state of Maranhão, due to 
its fragility e Environmental changes That has been suffering, Due to construction of 
enterprises, it shows unavoidably of the studies of potential of caves, for the protection of the 
speleological and archaeological patrimony in the National Park of the Chapada das 
mesas/MA. The proposal of this study é Conduct bibliographical research on the theme of 
caving for a better approach of the subject. Characterize some geoenvironmental aspects 
that provide the formation of natural cavities in the area of the National Park of the Chapada 
das Mesas (PNCM) and allocate the cavities already topografadas and registered. And bring 
an approach to economic endeavors in the areas close to the national park. Bibliographical 
research was carried out in articles, dissertations and theses for a greater understanding of 
the regional speleological aspects, and also research of cartographic bases and radar 
images for the elaboration of the mappings. The results found show a great potential for cave 
occurrences in the park's territory and in the damping zone, as well as the need for future 
studies due to the impacts in the regions bordering the PARNA (National Park). 
Key words: Speleological potential, karsts, environments, conservation. 
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1. Introdução  

O termo Carste é geralmente associado a regiões de rochas carbonáticas 

formadas pelo processo químico de dissolução, em um relevo propício como o 

composto por calcário ou dolomito. Neste aspecto é enfatizado por (Klimchouk; Ford, 

2000) consideram que, trata-se de um sistema de transferência de massa integrada 

em rochas solúveis, com permeabilidade estrutural dominada por condutos 

estabelecidos pela dissolução do material rochoso e organizado para facilitar a 

circulação de fluídos. 

 Neste aspecto é destacado por (Florenzano 2008), definindo-o como uma 

assembleia de formas distintas desenvolvidas sobre rochas solúveis. Entretanto 

(Hardt, 2011), atesta que hoje é possível reconhecer formas cársticas em rochas 

menos solúveis, como os Arenitos, Quartzitos e até em Lateríticos (que inclusive são 

compostos de alto teor de ferro e hidróxido de alumínio). Apesar de o Arenito ser 

menos suscetível a dissolução, possuem sedimentos detríticos que favorecem sua 

Formação mesmo em uma baixa intensidade. 

O nome tem origem em uma área de divisa entre a Eslovênia e a Itália 

chamada ‗‗krs‖ e acabou originando o termo Karst, em Francês, Inglês e Alemão, 

Carso em italiano e português de Portugal, e Carste em Português do Brasil. O 

Carste apresenta diversas formas de superfície. As mais comuns são: cones e 

torres, dolinas e cockpits, desfiladeiros, cavernas meândricas, pontes naturais, vales 

cegos e semicegos, vales secos, uvalas, poljes, sumidouros, nascentes e 

ressurgências, karren ou lapiás, tufas e travertinos (HARDT; PINTO, 2009). 

2. Cavernas: Considerações e Temáticas 

 Dentro desses ambientes Carsticos são encontradas diversificadas formas 

geomorfológicas como ditas anteriormente e uma destas formas são as cavidades 

naturais. De acordo com o Decreto Federal nº 99.556 de 1° de Outubro de 1990, 

compreende-se como caverna natural subterrânea todo e qualquer espaço 
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subterrâneo penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada. Incluindo 

seu conteúdo mineral, hídrico, e os corpos rochosos de onde as mesmas se 

inserem. Desde que sua Formação tenha ocorrido por processos naturais, e isso 

independe de suas dimensões ou tipo de rochas encaixantes.  

Mais especificamente o que é caracterizado como caverna natural é o 

tamanho e suas dimensões métricas. Para a legislação brasileira que protege o 

patrimônio espeleológico os termos técnicos de cavernas e abrigo se dão pela 

dimensão métrica da altura da boca, seu desenvolvimento e profundidade, e a 

caracterização de abrigo se dá pela altura da sua boca que é maior que o 

desenvolvimento da sua cavidade.  

Para a (SBE, 1975) diz que caverna é um termo genérico que define qualquer 

cavidade natural desenvolvida na rocha, independentemente de seu tamanho, da 

existência ou não de curso d‘água em seu interior, desnível, ornamentação ou da 

incidência ou não de luz solar. 

O termo espeleologia vem do grego spelaion que significa caverna, e do latim 

spelaeum que significa cavidade natural. De acordo como (Lino, 1989) define 

espeleologia como a ciência consagrada aos estudos de cavernas, sua gênese, 

Formação, meio físico, biológico o seu povoamento passado e atual, e igualmente os 

métodos e técnicas que são próprias do seu estudo. Para (Marra, 2001) A 

espeleologia é a ciência cuja finalidade é a exploração, observação e a interpretação 

das cavernas, tendo como base de estudo a sua Formação e o meio ambiente em 

que está inserida. 

Ao se referir de tal assunto (Pinheiro, 2017), fala que na década de 30 no 

estado do Maranhão desenvolveram-se vários estudos de prospecção de cavernas 

no interior do estado, principalmente no município de São Domingos do Maranhão. 

Além disso, o antropólogo (Lima 1989), com os seus estudos sobre cavernas e sua 

obra o livro Pré – Historia Maranhense em que escreve um capítulo sobre cavernas 

e sobre arqueologia.  
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Atualmente os estudos sobre cavernas estão ganhando bastante notoriedade, 

ultimamente ocorrem também à implantação de diversas tecnologias para a geração 

de dados de potencialidade de cavidades, através de softwares de 

geoprocessamento por meio de analise espacial e de parâmetros que possam 

caracterizar e favorecer a prospecção de cavernas.  

A progressão anual de identificação e cadastro de cavernas no Maranhão 

aumenta consideravelmente. Até 2008 apenas três cavidades estavam registradas; 

em 2009 o quantitativo foi para 9 e em 2011 para 13 cavernas. No ano de 2013 

foram acrescentadas 52, totalizando 65 cavidades cadastradas (FERNANDES, 

2013). Hoje são mais de 100 cavidades cadastradas no banco de dados do Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – (CECAV) e Sociedade 

Brasileira de Espeleologia – (SBE). 

A pesquisa tem como objetivo a caracterização de alguns aspectos 

geoambientais do Parque Nacional da Chapada das Mesas, aspectos estes que 

contribuem na Formação de cavidades em litologias areníticas. E igualmente 

abordar os impactos ambientais e o prejuízo espeleológico causado pela inundação 

do lago da barragem da Hidrelétrica de Estreito. 

A pesquisa está dividida em quatro partes, inicia pela introdução onde é 

mostrado conceitos e aspectos sobre os estudos de cavernas e um breve histórico 

das pesquisas espeleológicas no Maranhão. Adiante mostra os procedimentos 

metodológicos, onde e evidenciados os materiais e os meios de coleta de dados e 

igualmente as bases para a construção dos mapeamentos. Os resultados e 

discussões, onde se aborda a localização, caracterização ambiental do PARNA, e 

também aborda aspectos sobre a Usina de Estreito. E por fim a conclusão aonde 

mostra o resultado na pesquisa a partir da perspectiva dos objetivos propostos. 

3. Procedimentos Metodológicos 

Toda pesquisa precisa de uma fundamentação teórica que, via-de-regra, se 

dá por uma pesquisa bibliográfica, como é salientada por (Pisciotta, 2003), quando 
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se refere como ―pesquisa de caráter bibliográfico em busca de dados secundários‖ 

para uma maior percepção e abordagem sobre o assunto. Buscou-se dados em 

Artigos, Dissertações, Teses e Anais de eventos científicos, além de relatórios que 

fazem referencia sobre a atual perspectiva espeleológica regional, e igualmente 

sobre os impactos causados pela Hidrelétrica de Estreito, e também em Leis e 

Decretos sobre a Criação do Parque e proteção das cavidades. 

Para a elaboração da inferência de um índice por software as bases 

cartográficas são essenciais, nesse sentido utilizou-se os Mapas de geomorfologia, 

geologia, declividade sobre os quais alocou-se as cavidades. Para produzir o 

mapeamento da Geomorfologia foram utilizados três parâmetros (Hipsômetria, 

Declividade e Sombreamento), resultando assim na compartimentação 

geomorfológica. A compartimentação do relevo da área de estudo teve por base o 

Manual Geomorfológico do (IBGE, 2009) e o Dicionário Geológico-Geomorfológico 

(GUERRA e GUERRA, 2008) e a base do (IBGE, 2010), na escala de 1:250.000. 

Para o mapeamento geológico utilizou-se a base de dados gerados pelo 

Serviço Geológico do Brasil - (CPRM, 2011) na escala de 1:250.000. E para 

determinar a declividade do PNCM, utilizou-se imagens de Radar, o mosaico das 

imagens foi construído pelo Software Qgis. A classificação foi elaborada no 

programa ArcGIS, seguindo a ferramenta Spatial Analyst, utilizando as ferramentas 

Surface Analysis-Slope. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

O PNCM está localizado no sul do estado do Maranhão, inserido nos 

territórios dos municípios de Carolina, Riachão e Estreito. Possui 159.952 hectares, 

em uma zona de transição dos biomas do Cerrado e Amazônico. (Figura 01). O 

Parque é gerido pelo ICMbio e tem como objetivo a preservação da natureza, 

utilização de turismo ecológico, e pesquisas cientificas. As vias de acesso para o 

parque seguindo da capital São Luís são as BR – 135 percorrendo cerca de 850 km, 
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BR – 222 e BR – 010, seguindo de Imperatriz a Carolina por cerca de 220 km. 

Criado pelo artigo 1° do Decreto de Lei de 12 de Dezembro de 2005 o PNCM está 

no meio dos conflitos de preservação ambiental, por conter em seu território 

patrimônios espeleológicos, arqueológico e grande potencial turístico e, além disso, 

fica em uma área que e considerada de expansão agrícola, devido à extensão de 

plantios de soja no sul do estado. 

FIGURA 8: Mapa de Localização do Parna 

 
Fonte: Arquivos da Pesquisa 

 

O potencial espeleológico do PNCM advém de sua geologia arenítica, a qual 

se constitui pelas Formações, Motuca, Sambaíba e a Ígnea, Mosquito. Nelas há 

presença de calcários em fases pequenas, mas que a espeleogênese se dá pela 
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capacidade inicial de dissolução interna que evolui basicamente pela erosão, dando 

condições para a gênese das cavidades, o que se vê preponderantemente na 

Formação Sambaíba, na qual ocorrem 51 cavidades já catalogadas e cadastradas 

no Ministério do Meio Ambiente, no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Cavernas - CECAV. 

O Maranhão abrange uma vasta extensão territorial, e devido a sua grande 

área contém diversificados elementos e formações geológicas, retratando os 

períodos geológicos e as mudanças temporais, representadas nas formas de relevo, 

desta maneira optou-se por fazer a caracterização da geologia, com a base da 

(CPRM, 2011).  

O PNCM está engendrado nas Bacias do Parnaíba e do Tocantins, na área de 

estudo as constituições geológicas são compostas pelas formações: Pedra de Fogo, 

Motuca, Sambaíba e Mosquito (Figura 02). 
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Figura 02: Mapa de Geologia do PNCM  

 
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2018 

A Formação Pedra de Fogo-ppf, com idade estimada em 299 milhões, é 

composta por arenitos, folhelho e calcários; a Motuca-p3m tem a idade estimada em 

253,8 milhões de anos é constituída por arenitos, argilitos e Silitos, calcários e 

evaporitos; a Sambaíba - TS é datada de 249,5 milhões de anos no período 

Triássico na era mesozoica composta por arenitos; a Mosquito-j1bm, formou-se por 

derrames basálticos, tem idade de 199,6 milhões de anos composta por basalto e 

arenitos,  bastante desgastada, sobre os morros residuais. 

Ao se referir de tal assunto (Guerra,1972), diz que a geomorfologia é a ciência 

que estuda as formas do relevo, a sua gênese e sua estrutura, as forças endógenas 

e exógenas que de forma geral são fatores formadores do relevo terrestre. As 
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configurações geomorfológicas presentes no PNCM apresentam formas de relevos 

esculpidos em arenitos, com declividade elevada e bordas acentuadas, com uma 

sucessão de superfícies tabulares. Os fatores que indicam grande potencialidade 

para a ocorrência de cavidades naturais, são as sucessões de morros isolados que 

mostram o relevo de antigos patamares areníticos (Figura 03). 

 

Figura 03: Mapa de Geomorfologia do PNCM 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa, 2018, 

 

As feições e caracterização da geomorfologia da área de estudo foram 

elaboradas a partir dos parâmetros hipsométrico, declividade e sombreamento. 

Sendo possível detalhar os morros testemunho, mesas, mesetas, escarpas, vales e 

pediplanos. 
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Quanto aos aspectos clinográficos, (Marques et al 2014), indicam que há 

predomínio das declividades de 0° a 10° nas áreas das planícies fluviais, depressão 

e mesas e fragmentos residuais das chapadas. Nas áreas de rupturas de declives, 

que coincidem com as escarpas as quais fazem o contato entre os topos das mesas 

e chapadas com a depressão, tem-se o predomínio de declividades de 10° a 48°, 

entretanto analisando as imagens de Radar do Serviço Geológico dos Estados 

Unidos (2017) com resolução de 12,5 m, podemos verificar declividades superiores a 

48° (Figura 04). 

Figura 04: Mapa de Declividade do PNCM 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa, 2018 
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No levantamento de prospecção feito pela equipe do Grupo de Estudos em 

Unidade e Conservação – GEUC da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 

no PNCM em Carolina, foram encontradas 51 cavidades naturais. 29 dentro dos 

limites do parque e 22 cavidades na zona de amortecimento, logo mostra o grande 

potencial espeleológico da área (Figura 05).  

Todas as cavernas desenvolvem-se na Formação Sambaíba, em rochas 

areníticas. Entre os fatores que propiciam o desenvolvimento dessas cavidades se 

destacam a água, pois é um poderoso solvente, e possui um grande poder de 

erosão, servindo como meio de transporte de partículas, onde remove e deposita os 

sedimentos. Bem como outros fatores como a Formação geológica, a geomorfologia 

da área e a declividade presente no parque. Igualmente podemos destacar 

diferentes processos que atuam em conjunto com a ação mecânica. Em regiões de 

clima tropical que é o caso PNCM, verifica-se ação erosiva das chuvas e dos ventos, 

onde provoca a destruição das rochas por corrosão, desagregação e abrasão. 
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Fonte 5: Localização das cavidades 

 

Fonte: Arquivo da Pesquisa 

 

O ciclo hidrológico que é responsável em parte na formação das cavidades do 

PNCM, vem sendo ameaçado por uma nova forma de apropriação do território, 

neste sentido o espaço tem sofrido com as transformações decorrentes de 

investimentos na agricultura, suprimindo a vegetação nativa, e outra forma de 

intervenção, é a alteração de cursos de rios para construção de Hidrelétricas, para 

que possa suprir a demanda energética da região.  A respeito disso (Melo; Chaves, 

2012), fala da necessidade de construção das hidrelétricas, pois gera a energia que 

é distribuída, impulsionando o desenvolvimento econômico, além de gerar qualidade 

de vida. Entretanto geram impactos, tanto ambientais, como sociais e econômicos 
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em dimensões diversas. Não foi diferente com a Hidrelétrica de Estreito, a qual 

afetou o os municípios abarcados pelo PNCM. 

O reservatório da hidrelétrica CESTE, segundo (SILVA et al. 2000), tem a 

extensão de 260,23 km, 400 km² de áreas inundadas, vida útil estimada em mais do 

que 100 anos e interfere em 12 municípios pelo lago, sendo 10 tocantinenses e 2 

maranhenses, inundando 22 cavernas não identificadas em qualquer de suas 

características, como desenvolvimento, características físicas, fauna e relação com a 

flora. 

A não classificação das cavidades inundadas não cumpriu a legislação no que 

se refere ao Decreto Nº 6.640/08, que veio classificar as cavernas em quatro níveis 

de relevância, máximo, alto, médio e baixo. As caracterizadas com o nível máximo 

não podem ser acometidas de impactos ambientais irreversíveis. Mas as cavernas 

com os níveis alto, médio e baixo poderão está suscetíveis a impactos ambientais 

irreversíveis. 

De acordo com (CASTRO, 2015), considera que a construção da barragem, 

criando o lago da hidrelétrica acabou sendo de grande potencial ofensivo ao 

patrimônio espeleológico, devido as cavidades que foram inundadas na construção 

da barragem a serem suscetíveis a danos ambientais irrecuperáveis. 

Um estudo apresentado por (CAVALCANTI et al 2012) para o CECAV 

apontou cerca de 10.257 cavidades conhecidas, nos arenitos, litologia mais 

abundante no Maranhão, a expressividade desse total é de apenas 1%, exigindo um 

esforço na prospecção nessa litologia, tendo sido encontradas 51 cavernas. O 

conhecimento desta potencialidade advém da prospecção, através do projeto de 

estudo da potencialidade de ocorrências de carste em arenito, financiado pela 

Fapema, cujos resultados parciais deram origem a este trabalho, e continua 

realizando o levantamento espeleogico e cadastramento das cavidades, e o numero 

de cavernas subiu para 60, onde novos estudos serão realizados através de prévios 

trabalhos de futuras áreas de prospecção. 
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4. Considerações finais 

 

Foi realizada a caracterização Geoambiental do PNCM, partindo dos 

principais aspectos favoráveis a Formação de cavidades, foi verificado na 

caracterização geológica quatro formações, e entre elas a Formação Sambaíba, que 

é composta por arenitos, principal litologia no estado do Maranhão, e que se 

encontram a maioria das cavidades. 

 Abordou-se sobre o impacto ambiental causado pelo lago da Barragem da 

hidrelétrica de Estreito, como o prejuízo espeleológico embora existam muitos outros 

em diferentes escalas. Faz-se necessário a continuação dos estudos de 

potencialidade para o conhecimento e conservação destas cavidades, e outras 

formas geomorfológicas que compõem o ambiente carstico. Áreas com grande 

potencial turístico, biológico e arqueológico. 
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SRTM - Missão Topográfica Radar Shuttle, imagem Alos Palsar 12.5 m, Alaska 
Satelite Facility, 2018. 
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RESUMO 
O alto curso da Bacia do Itapecuru, localiza-se na porção central-norte do Estado do 
Maranhão. Essa região destaca-se por sua grande relevância ambiental, representada pelo 
Parque Estadual do Mirador, além de influenciar direta e indiretamente cerca de 60 
municípios ao longo do curso da bacia hidrográfica. O processo de uso e ocupação do solo 
do alto curso da bacia do Itapecuru, remete a uma área de fronteira agrícola para diferentes 
tipos de cultivo (soja, milho, cana-de-açúcar, além das áreas de pastagem). Essa dinâmica 
pressiona as áreas de preservação ambiental, ampliando a fragmentação da paisagem 
nesta região. Para se avaliar a complexidade da dinâmica da paisagem dessa região, 
destaca-se as diferentes técnicas ligadas ao sensoriamento remoto - SR e o sistema de 
informação geográfica – SIG, que abrangem diversas aplicações tais como avaliar e 
quantificar o uso da terra, representando assim os diferentes tipos de uso da terra. Desse 
modo o presente estudo visa avaliar a aplicação de diferentes classificadores, (Máxima 
Verossimilhança, Spetral Angle Mapper, Minimum Distance Classifer e Segmentação), com 
a finalidade de definir estatisticamente as vantagens e desvantagens destas técnicas, para o 
desenvolvimento de estudos ligados a dinâmica da paisagem, bem como contribuir com o 
monitoramento e desenvolvimento de estudos sobre a região em estudo. 
Palavra-chave: Alto curso da Bacia do Itapecuru, Processamento de Imagem, Uso e 
ocupação da terra. 
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1. Introdução 

O estudo da paisagem desenvolve-se a passos largos, com o uso de novos 

sistemas e sensores, o que desencadeia uma ampla capacidade de aplicações e 

desenvolvimento nos métodos de uso e de interpretação das imagens. Nesse 

cenário destaca-se o desenvolvimento e utilização de múltiplos algoritmos na 

classificação supervisionada, o que amplia a qualidade e precisão no uso da terra, 

assegurando a confiabilidade do mapeamento temático e estratégias para o 

planejamento (BLACHSKE et al. 2000; LU e WENG, 2007). 

Nas duas últimas décadas muitos avanços foram alcançados quanto às 

abordagens e técnicas para melhorar a precisão e qualidade da classificação de 

imagens conforme estudos desenvolvidos por Cogalton e Green (2009); Blanchske, 

(2010); Korting et al (2014). 

A evolução destas técnicas, vem propiciando grandes avanços para a 

efetivação de políticas públicas. Contudo, mesmo com a evolução destas técnicas o 

planejamento e a gestão de diferentes áreas no Brasil, permanecem com lacunas de 

informação que comprometem a qualidade de vida da população local, bem como a 

impossibilitam a conservação da paisagem. Entre essas áreas destaca-se o alto 

curso da Bacia do Itapecuru. 

Desse modo, o objetivo de avaliar a aplicação de diferentes classificadores, 

(Máxima Verossimilhança, Spetral Angle Mapper, Minimum Distance Classifer e 

Segmentação), com a finalidade de definir estatisticamente as vantagens e 

desvantagens destas técnicas, para o desenvolvimento de estudos ligados a 

dinâmica da paisagem. 

A partir da aplicação e avaliação destas diferentes técnicas, será possível 

analisar as mudanças intensas resultam na fragmentação da paisagem de usos da 

terra, servindo de ferramentas para definição de estratégias de proteção e manejo 

de ecossistemas cada vez mais ameaçados (KRAUSE et al, 2004; SZUSTER et al, 

2011). 
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No presente processo de classificação atribui-se classes na imagem do 

satélite Sentinel 2, de acordo com a ocupação do solo, tendo como os 

classificadores de máxima verossimilhança, spetral angle mapper, Minimum distance 

classifer e segmentação (CROSTA, 2002; HARRIS e VENTURA, 1995; LU & WENG 

2007; BAKR, 2010; HORSCH e LEHMANN, 2000). O tipo de algoritmo de cada 

classificador define a distinção e identificação dos alvos detectados ao longo do 

espectro eletromagnético e o método de se validar os resultados, definindo acurácia 

e precisão do processamento. Este método de análise foi definido pela matriz de 

erro, e pelo índice kappa, onde compara as amostras da imagem de referência com 

os resultados da classificação (STORY e CONGALTON, 1986; COHEN, 1960). 

Dessa forma, o desenvolvimento do estudo visa contribuir com o monitoramento e 

desenvolvimento de estudos sobre a região em estudo. 

2. Área de Estudo 

Localizado no Centro-Norte do Maranhão, a bacia do Itapecuru corresponde a 

16,03% da área do Estado. O rio Itapecuru por sua vez é considerado o principal 

curso d‘água da bacia e consequentemente o mais extenso do Maranhão. Este 

percorre 56 municípios dos 217 do Estado, abrangendo uma população de 594,354 

habitantes, além do abastecimento da capital São Luís, fornecendo cerca de 

1.800m³/s de água para mais de 1 milhão de habitantes pelo projeto ITALUIS 

(CAEMA, 2016 IBGE, 2016). 

A área em estudo vem sendo alvo do avanço de diversos impactos 

ambientais, tais como a expansão agrícola, pecuária extensiva, queimadas, retirada 

da mata nativa, assoreamento do rio e nascentes, diminuição do leito principal do rio, 

além da expansão urbana em áreas de preservação permanente APP (Mapa 01). 
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Mapa 01: Mapa de Localização do Alto Curso da Bacia do Itapecuru 

 
Fonte: Dados da Própria Pesquisa. 

 

O alto curso da bacia do Itapecuru é drenado por dois importantes rios: o Rio 

Itapecuru e o Rio Alpercatas, tendo como o divisor de águas o Parque Estadual do 

Mirador. A expansão da agricultura da região remete a uma fronteira agrícola que 

tenciona a zona de amortecimento e o limite do parque estadual, como o 

empreendimento da AGROSERRA, situada no topo das chapadas, que em geral 

possuem solos profundos aptos para a agricultura mecanizada e de alta tecnologia e 

ocupa uma área aproximadamente de 50 mil hectares onde são produzidos cana-de-

açúcar, milho e soja.  
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3. Materiais e métodos 

Os estudos elaborados neste trabalho se baseiam em dados pré-operacionais 

do satélite Sentinel 2, com finalidade de mapear e quantificar o uso da terra. Na 

figura 01, temos o processo de avaliação do satélite Sentinel 2 com a resolução 

espacial de 10, 20 e 60 metros, contendo 13 sensores multiespectrais que vão 

desde a faixa do visível e infravermelho próximo (ESA, 2016). 

 

Figura 01: Balanço Espectral das Bandas da Imagem Sentinel 2. 

 
Resolução Espacial versus comprimento da onda: O Sentinel 2 possui 13 
bandas espaciais que se estende desde o Visível (Vis) e Infravermelho Próximo 
(Nir) até o Infravermelho de Ondas Curtas (SWIR) om pixel de 10 a 60m no 
solo (ESA, 2016). 

 

O conjunto de imagens de satélite Sentinel 2, pertence à European Space 

Agency (ESA) e tem objetivo a observação terrestre, atribuindo assim uma 

caracterização e quantificação do uso e cobertura da terra. 

3.1. Desenvolvimento do Processamento 
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Para a realização deste trabalho, utilizou-se 5 imagens do satélite Sentinel 2, 

com resolução espacial de 10 metros, composta por 3 bandas (Red, Green, Blue) 

com resolução radiométrica de 12 bits por pixel. As imagens foram obtidas em 06 de 

novembro de 2017. 

Todos processamentos das imagens foram realizados pelo software Qgis. 

2.18, tendo como procedimentos a criação de mosaico das imagens, delimitação e 

recorte da área de estudo. Para efetuar a classificação do uso e cobertura da terra, 

foram utilizados os seguintes algoritmos descritos no fluxograma abaixo: 

 
 Figura 02: Fluxograma Metodológico do Processamento 

 

 
 

3.2. Definição e Caracterização das Classes 

Segundo Baatz e Schape (2000), a produção de imagens classificadas ocorre 

por meio de auxílio de algoritmos dos classificadores, considerando a multi-

resolução, forma do objeto e a reflectância espectral dos pixels. Desse modo, a 

caracterização das classes foi baseada por meio da interpretação da imagem, 

atribuindo as seguintes especificidades de uso e cobertura da terra: Vegetação 

Aberta, Vegetação Arbórea, Áreas de Agricultura, Áreas de Pastagem, Mata Ciliar, 

Área Ocupada. 
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3.3. Algoritmos – Sensoriamento Remoto 

Um dos principais objetivos do sensoriamento remoto e o de distinguir entre e 

identificar as composições de diferentes materiais superficiais, sejam eles tipos de 

vegetação, padrões de uso do solo, rochas e outros. Essa distinção e identificação 

tornam-se possíveis em razão dos materiais superficiais terem comportamentos 

específicos ao longo do espectro eletromagnético, comportamentos esses que 

podem, portanto, ser usados para identifica-los (CROSTA, 1993). 

Neste processo foi utilizado 4 classificadores Máxima Verossimilhança 

(MaxVer), Spectral Angle Mapp (SAM), Minimum Distance Classifier e Segmentação. 

 Máxima Verossimilhança (MaxVer) 
A máxima verossimilhança considera o método classificador do vizinho mais próximo, 
por meio de cálculos específicos de equiprobabilidade, onde este classificador se 
adequa a elipse, considerando a localização, tamanho, média, variância e covariância 
assimilando o comportamento da imagem identificando as áreas homogêneas entre si. 
(JANSSEN e MOLENAAER, 1995; LOBO et. al.;1996, HARRIS e VENTURA, 1995) 

 Spectral Angle Mapp (SAM) 

O SAM utiliza o método de direção dos vetores, determinando a similaridade espectral entre os 

ângulos de cada uma das classes (LU & WENG 2007; BAKR, 2010; COHEN 1960) 

 Minimum Distance Classifier 

Este classificador examina a distância e a média das classes, identificando assim as que 

apresentar menor distância entre si, ele associa a cada pixel uma média de distância 

normalizada e distância mínima CROSTA (2002). 

 Segmentação 
O classificador utiliza o método de agrupamento por região, que por sua vez são 
atribuídos a modelos estatísticos de média, matriz de covariância e a distância 
euclidiana mediando assim a probabilidade de distribuição de cada classe espectral A 
classificação neste método é realizada através da aplicação por meio da logica fuzzy, 
onde associa-se pelas características da texturas expectais, tamanho da área, altura 
do objeto e o objeto vizinho (HANDELS, 2000; HORSCH e LEHMANN, 2000; 
RYHERD e WOODCOCK, 1996; BAATZ e SCHAPE, 2000). 
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4. Revisão da Literatura 

 Máxima Verossimilhança (MaxVer) 

O classificador de máxima verossimilhança faz um levantamento por meio de 

cálculos específicos de equiprobabilidade, onde adequa os pixels da imagem aos 

classificados às classes (JANSSEN e MOLENAAER, 1995) 

Este método se adequa a elipses, de forma que a localização, a forma e 

tamanho da elipse, refletem a média variância e covariância de duas variáveis. 

Neste classificador a distribuição dos valores de reflectância é descrita por uma 

função de probabilidade que avalia a possibilidade de um determinado pixel 

pertencer a uma classe e classifica o pixel para a classe à qual ele tem maior 

probabilidade de semelhança (LOBO et al, 1996, HARRIS e VENTURA, 1995) 

(Figura 03). 

 
Figura 03. Esquema do método de classificação supervisionada de máxima 

verossimilhança. 

 
Fonte: LIRA et al. (2016) 

 

As limitações deste método é forma de obtenção das amostras de pixels 

puros, representativos de cada classe. A resposta espectral de um alvo não é 

homogênea, geralmente está demonstra a composição do elemento do terreno, o 

que mascara a obtenção de informação, proveniente da superfície de fundo ou de 

outros alvos dentro da área (EASTMAN,1999). 

Conceitualmente, a aplicação do classificador de máxima verossimilhança usa 

um pixel associado com um vetor X, definindo os atributos observados. Cada pixel 

C
a

n
a

l 
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no conjunto de dados é comparado numericamente com cada categoria da chave de 

interpretação e classificada com o nome da categoria mais semelhante (LIU, 2006; 

LILLESAND et al, 2007). As classificações com base no pixel são realizadas a partir 

de seus valores digitais, determinando a relação entre os valores dos pixels e as 

feições mapeadas. O método Maximum Likelihood Classifier – MLC, opera 

calculando as distâncias entre as médias dos valores dos pixels das classes, 

utilizando parâmetros estatísticos (CENTENO, 2009; NASCIMENTO et. al, 2016).  

 Mapeador de Ângulo Espectral (Spectral Angle Mapper – SAM) 

O método de classificação Spectral Angle Mapper – SAM, utiliza-se por meio 

de algoritmos à similaridade bidimensional entre os espectros e calcula o ângulo 

entre eles, de modo que o ângulo entre cada amostra possa determinar a categoria 

de cada pixel das classes (LU & WENG 2007) (Figura 04). 

 

Figura 04. Distância angular entre um espectro de referência e espectros de teste 

em um espaço de atributos bidimensional. 

 
Fonte: Moreira (2008). 

 

A exposição angular do SAM, representam um método matemático 

inversamente proporcional na classificação. Ou seja, quanto menor os ângulos, mais 

próxima e a relação com o espectro de referência, consequentemente maior é a 

proximidade dos pixels em relação com as classes definidas (COHEN 1960; BAKR, 

2010). 
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A magnitude do ângulo indica as semelhanças e dissimilaridade dos materiais 

– um ângulo menor correlaciona a assinatura espectral mais similar. Vetores em 

eixos diferentes representam materiais diferentes, sendo a separação angular entre 

eles um indicativo da dissimilaridade espectral. Ou seja, quanto mais próximos os 

eixos, mais similares seriam os espectros (BORENGASSER; MOREIRA, 2008). 

 Minimum Distance Classifier 

 

Este método de classificação atribui cada pixel na classe pela medida mínima 

em relação ao pixel escolhido, ele considera a matriz de covariância das classes 

como diagonais e iguais (RICHARDS, 1986) (Figura 05). 

 

Figura 05: Representação do Método Minimum Distance Classifier 

 
Fonte: Richards, 1989. 

 

A classificação de um novo pixel pelo método de Distância Mínima é obtida a 

partir da menor distância entre o pixel a ser classificado (x0) e os valores médios 

obtidos das amostras treinadas (x1, x2 e x3) como mostra a figura 2.2 para um caso 

bivariado (MILLER, 2002). 

 Segmentação 

O processo de classificação dirigida ocorre a partir da classificação da 

imagem baseada no objeto, sob o seguimento da imagem não necessariamente 

somente pelo pixel, mas no contexto espectral semelhante (SCHWARZ et a. 2002). 

De acordo com Gonçalves et al (2001), a diferenciação da classificação dirigida a 

classificação é baseada em pixel, pois contém além de informações contextuais e 
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espectrais agrupados, o que facilita uma abordagem e identificação da feição 

mapeada. 

Schwarz et al (2002), destaca que o modelo de classificação dirigida ao objeto 

segue uma segmentação da imagem em diferentes níveis de detalhamento, 

definição e descrição da classificação e das classes seguida da análise e exatidão 

temática da classificação. 

Nos processos de classificação por segmentação que envolvem abordagens 

paramétricas é suposto para cada classe a forma da distribuição de probabilidade. 

Os parâmetros necessários para o modelo são estimados a partir de amostras de 

treinamento, que permite assim, obter aproximações de funções contínuas de 

densidade de probabilidade (SCHOWENGERDT,1997). 

 Pós-Processamento (Avaliação de Precisão) 

A avaliação de confiabilidade do processamento pode ser medida por meio de 

dois critérios: a exatidão temática e a geométrica. Segundo Congalton e Green 

(1999), a exatidão geométrica é o grau de ajuste dos objetos mapeado em relação 

ao terreno. Já a avaliação por meio temático é dada pela associação dos objetos 

mapeados em relação a realidade do terreno. 

O método padrão para avaliação da precisão temática atualmente, tem sido 

índices derivados da matriz de confusão. A matriz de confusão fornece a base para 

descrever a precisão da classificação e caracterizar os erros, ajudando a refinar a 

classificação. De uma matriz de confusão podem ser derivadas várias medidas de 

precisão da classificação, sendo a exatidão global uma das mais conhecidas 

(FOODY, 2002). 

A matriz de erro é dada pelo número de pixels classificados na imagem 

comparados com as amostras, a partir destes é possível calcular a confiabilidade do 

processamento, analisando a individualidade de cada classe e identificando 

possíveis erros no processamento (LANDS e KOCH, 1977). A estatística Kappa (K) 
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avalia a perfeição do processamento da imagem por determinado algoritmo, 

determinado pela seguinte equação: 

           K = Coeficiente Kappa de Concordância;  

N = quantidade total de pontos amostrais;  

r = número de linhas da matriz de erro; 

xii = valor na linha i e coluna i; 

xi+ = soma da linha i; 

x+i = soma da coluna i. 

 

Mediante o resultado da equação, onde o valor deve varia de 0 a 1, a tabela 

01 a seguir define a qualidade de classificação, onde 0 é considerada uma 

classificação de qualidade péssima e 1 é considerada excelente (LANDS e KOCH, 

1977). 

 

Tabela 01: Qualidade da Classificação Segundo Intervalos de Coeficiente de 

Concordância Kappa 
Valor Kappa Qualidade da Classificação 

< 0,00 Péssima 
0,00 – 0,20 Ruim 
0,20 – 0,40 Razoável  
0,40 – 0,60 Boa 
0,60 – 0,80 Muito Boa 
0,80 – 1,00 Excelente 

Fonte: Lands e Koch (1977). 
 
 

5. Aplicação de métodos no Alto Curso da Bacia do Itapecuru 

No presente tópico será apresentado os resultados dos testes e validação dos 

classificadores, aplicados a região de estudo. A distribuição no uso e cobertura da 

terra por diferentes tipos de algoritmos, apresenta valores de índice Kappa variáveis. 

O indicador representa uma forma de quantificar a taxa de variação de uma 

determinada classe em relação à outra, apresentando assim confusões entre si, em 



 

                       

1308 
 

detrimento de semelhanças espectral ou na composição. Na Tabela 02, apresenta-

se o desempenho dos diferentes tipos de algoritmos mostrando a qualidade dos 

classificadores. 

Tabela 02: Índice Kappa, qualidade do mapeamento e exatidão global das classificações 

Fonte: Dados da Própria Pesquisa. 

Grafico 01: Validação das classificação aplicando a exatidão global e o índice kappa 

entre os classificadores. 

 

Fonte: Dados da Própria Pesquisa. 

 

De modo geral, as classes que apresentam maior confusão no uso da terra 

devido à semelhança espectral na composição foram mata ciliar, vegetação aberta, 

pastagem e área Antropizada. De acordo com o gráfico 01, classificador de Máxima 

verossimilhança sofreu pouca interferência no processamento, sendo que as mais 

Classificadores Índice Kappa Qualidade Exatidão 

Global 

Segmentação 0,5620 Boa 0,6273 

MaxVer 0,9791 Excelente 99,2281 

SAM 0,3864 Razoável 53,5350 

Minimun Distance 0,4322 Boa 57,4695 
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significativas foram as classes de mata ciliar e vegetação arbórea, a confusão 

espectral se dar pela semelhança na tonalidade de cores da vegetação arbórea 

próxima do curso d‘água. Isso ocorreu, devido ao conflito espectral registrado entre 

mata ciliar e vegetação arbórea. 

Observa-se no mapa 02, a discriminação na performance dos métodos 

classificadores mostrando a interferência significativas de cada classe. O 

desempenho dos classificadores demonstra melhores resultados no método MaxVer, 

Segmentação e Minimum Distance Classifier, os valores mostra que o algoritmo do 

método de máxima verossimilhança detém uma aceitação das amostras coletadas, 

os altos índices de consistência expressam na classificação garantem a capacidade 

de identificar outros alvos na imagem. 

Mapa 02: Mapa de uso e ocupação nos diferentes tipos de algoritmos com 

classificador Kappa e a Matriz de Confusão. 

 

Fonte: Dados da Própria Pesquisa. 
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Percebe-se, que em relação aos outros classificadores há similaridade de 

identificação das classes frente a classificação. Um fator importante a ser destacado 

é a confusão entre as classes de áreas de agricultura e áreas urbanizada ocorrida 

no classificador Minimum Distance Classifier e Spetral Angle Mapper, a semelhança 

espectral dessas áreas levaram a classes conflituosas em áreas de agricultura. 

A classificação com o método de Spetral Angle Mapper e Minimum Distance 

Classifier, apresentaram o menor desempenho, se comparado aos demais 

classificadores analisados. Dessa forma, o método de Máxima Verossimilhança, foi o 

classificador que melhor representou a classificação da imagem, no que tange a 

variância das amostras com o resultado da classificação, apresentando reduzida 

variação entre seus componentes, com maiores similaridades em relação com as 

amostras coletadas. 

No caso do método SAM e MinDist, onde houve respectivamente o coeficiente 

0,3864 e 0,4322 indica que esses métodos foi significamente menos preciso 

comparado com os métodos MaxVer e de Segmentação, a diferenciação entre esses 

tipos de algoritmos entre o método de MaxVer utiliza o média e a covariância entre 

cada valor espectral de cada classe, e contrapartida o método de MinDist usa 

apenas à médias espectrais entre as classes. 

Em decorrência dos resultados, a qualidade de reconhecimento dos 

classificadores medidos pelo índice Kappa, revela que os métodos de classificação 

MaxVer apresentou um reconhecimento excelente, com indicador Kappa de 0,9791, 

esse valor elevado detectou o menor quantitativo de erros e maior exatidão global 

em relação a outros classificadores. A qualidade de reconhecimento dos demais 

classificadores ficaram abaixo de 60%. 

 

6. Considerações Finais 

Em relação aos resultados obtidos nas análises experimentais desenvolvidas, 

apresenta-se o comportamento do processamento de acordo com o classificador 

aplicado, revelando a qualidade e a capacidade de cada processamento.  



 

                       

1311 
 

Considerando os objetos classificados o método Maxver, como demonstrado 

na análise da acurácia e índice Kappa, onde a concordância final das análises da 

matriz de erro. Desse modo conclui-se que a utilização de testes de analises dos 

classificadores disponíveis é importante para definir a qualidade do mapeamento e 

precisão das informações obtidas. As técnicas de pré-processamento é um fator 

primordial para análise visual das amostras, pois a partir delas as demais etapas se 

comportam-se mediante a caracterização de cada algoritmo e método de referência 

de cada classificador. 
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RESUMO  
A pesquisa apresentada objetiva demonstrar como os processos de prospecção e topografia 
de cavernas, pode contribuir para a preservação do patrimônio cavernícola que se encontra 
em morfologias carsticas no Parque Nacional da Chapada das Mesas- PNCM. A região 
estudada se encontra na atual fronteira do agronegócio do estado do Maranhão, território 
que sofre uma grande pressão para que a área seja utilizada para finalidades agrícolas 
voltadas para a exportação, levando a uma exploração exagerada dos recursos naturais ali 
disponíveis. Além disso, a instalação da Usina Hidrelétrica de Estreito, acarreta, danos para 
as feições cavernícolas que ali se encontram. Por meio de trabalhos feitos nos anos de 2016 
e 2017, foi descoberta a existência de mais de 60 cavidades que afloram sobre carste em 
arenito. As cavernas encontradas em processo de prospecção foram topografadas de 
acordo com métodos estabelecidos pela British Cave Research Association (BCRA) e 
cadastradas junto ao SBE, MMA e CECAV, promovendo assim, a preservação das mesmas. 
Palavras chaves: Prospecção, Topografia, Cavernas, PNCM 
       
ABSTRACT 
The research presented aims to demonstrate how the processes of prospecting and 
topography of caves, can contribute to the preservation of the caveman heritage that is in 
carsticas morphology in the National Park of Chapada das Mesas-PNCM. The region studied 
is located on the current agribusiness border of the state of Maranhão, a territory that suffers 
a great pressure to the area be used Activities aimed at export-related agricultural activities, 
leading to an exaggerated exploitation of the natural resources available there. Besides Of 
this, the installation of the Strait hydroelectric plant, carries in damage to the cave features 
that are there. Through work done performed in the years 2016 and 2017, it was discovered 
the existence of more than 60 cavities that arise on carse in sandstone. The caves found in 
the prospecting process were topografadas according to methods established by the British 
Cave Research Association BCRA and registered with SBE, MMA and CECAV, thus 
promoting the preservation of the same. 
Key words: Prospection, Topography, Caves, PNCM 
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1. Introdução  

O termo carste é geralmente associado a regiões que possuem rochas 

carbonáticas, que foram formadas pelo processo químico de dissolução em relevos 

compostos por calcário ou dolomito. Florenzano (2008) caracteriza o ambiente 

cárstico como uma assembleia de formas distintas, que são capazes de se 

desenvolver sobre rochas solúveis.  

Segundo Hardt (2011), atualmente, é possível observar ocorrências de formas 

cársticas em ambientes areníticos, quartzíticos e até lateríticos (que são compostos 

de alto teor de ferro e hidróxido de alumínio). Desta forma, ambientes nos quais 

ocorrem afloramentos de geologias areníticas, como por exemplo, o Parque 

Nacional da Chapada das Mesas-PNCM, são altamente suscetíveis ao surgimento 

de litologias carsticas.   

Os arenitos possuem como sua característica a alta aptidão à ocorrência de 

cavernas, isto ocorre por conta de estes possuírem características diferenciadas em 

seu processo de formação. Sendo assim, o ambiente do Parque Nacional da 

Chapada das Mesas se destaca por apresentar uma grande quantidade de feições 

cavernícolas sobre ambientes não-carbonáticos (com presença de carste em 

arenito). Desta maneira, a partir de trabalhos realizados no estado do Maranhão, foi 

descoberta a existência de mais de 60 cavidades que se formaram nessa litologia. 

(CASTRO, 2017). 

No entanto, algumas ações humanas vêm pondo em risco o patrimônio 

espeleológico, problemas dos quais podemos citar a construção da Usina 

Hidrelétrica de Estreito (UHE) também se pode destacar o fato da região onde se 

encontra o PNCM estar inclusa no bioma cerrado que, a partir de 1980, houve o 

processo de expansão do agronegócio, alterando as formas como o território local 

vem sendo ocupado e utilizado. 

Desta maneira, torna-se necessário o processo de prospecção e topografia de 

ambientes de cavernas, para que a partir deste processo, possa haver um maior 
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conhecimento quanto às características ambientais da área e a partir das 

informações levantadas, estipular ações para que estes impactos sejam contidos e 

desta forma, o ambiente estudado seja preservado. 

2.  Materiais e Métodos  

 

Como procedimentos metodológicos para a realização deste trabalho, 

primeiramente foi feito o processo de levantamento bibliográfico relacionado ao tema 

abordado. Por meio de informações obtidas através de pesquisas realizadas nos 

anos de 2016 e 2017, foram levantadas informações quanto a feições cavernícolas 

existentes na localidade, logo após foi feito o processo de topografia das 

encontradas. Deve-se destacar que todos os processos topográficos estão de 

acordo com os parâmetros estabelecidos pela British Cave Research Association 

(BCRA). Por fim, utilizando-se dos dados obtidos, foram feitas as confecções de 

plantas em formato digital das cavidades encontradas, por meio do software 

CorelDraw X7, permitindo desta forma, que fosse feito o processo de cadastramento 

destas junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA); Sociedade Brasileira de 

Espeleologia (SBE) e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de cavernas 

(CECAV). Toda a área estudada foi mapeada através do programa Arcgis, versão 

10.2. 

3.  Caracterização da Área 

 

Criado no dia 12 de dezembro de 2005 por meio de decreto federal (BRASIL, 

2005), o Parque Nacional da Chapada das Mesas (figura 1), encontra-se nos 

municípios de Carolina, Estreito e Riachão, fazendo parte do Centro sul do estado 

do Maranhão, região que é composta por um relevo de morros e chapadas, que 

apresentam áreas com arenitos que estão propícios para a formação de carste 

Art. 1o Fica criado o Parque Nacional da Chapada das Mesas, nos 
Municípios de Carolina, Riachão e Estreito, no Estado do Maranhão, 
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com o objetivo básico de preservar ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação 
e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e 
de turismo ecológico (BRASIL, 2005). 

 

FIGURA 9: Mapa de Localização 

  

Fonte: Arquivos da Pesquisa  

Por meio de observações feitas em trabalhos de campo nos anos de 2016 e 

2017, concluiu-se que nas áreas internas e entorno do PARNA da Chapada das 

Mesas, ocorrem com maior frequência afloramentos correspondentes as formações 

geológicas Motuca, Piauí, Pedra de Fogo e Sambaíba, que segundo Góes e Feijó, 

(1994; p.57-67) fazem parte do Grupo Balsas, sendo a Sambaíba, a formação que 

predomina na área da unidade de conservação (UC).  
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Segundo Correia Filho (2011), a Formação Sambaíba é constituída por 

arenitos de cloração avermelhada, róseos escuros e de coloração esbranquiçada, 

com predominância de arenitos finos e médios, com o aparecimento de níveis de 

sílex em sua porção mais superior. É nesta litologia, onde a maioria das feições de 

cavernas ocorre, representando um alto potencial para o surgimento de um conjunto 

cárstico em arenito. 

No entanto, próximo a localidade, pode-se observar a construção da Usina 

Hidrelétrica de Estreito (UHE), inaugurada em 17 outubro de 2012 operada pelo 

Consorcio Estreito de Energia (CESTE), este empreendimento é considerado de alto 

risco ao patrimônio espeleológico da região, uma vez várias cavidades que ali se 

encontram foram alagadas (MACIEL, 2017). 

Além disso, Segundo Marques (2012), o PNCM encontra-se inserido em uma 

região conhecida como fronteira do agronegócio (território dos municípios de 

Carolina, Estreito e Riachão), onde ocorre uma grande pressão por um uso da área 

para atividades destinadas a atividades agrícolas voltadas para a exportação, 

levando a uma exploração exagerada dos recursos naturais ali disponíveis, o que 

acarreta na destruição do bioma cerrado. Este processo ocorre a partir dos anos 

1980, quando segundo Marques, et al (2014) se iniciou um processo de implantação 

de atividades agrícolas na área, caracterizando uma nova forma de exploração 

econômica, passando a coexistir neste território as várias territorialidades produzidas 

pelos seus habitantes.  

Esta forma de exploração se dá uma vez que o capital possui como principal 

característica um processo de reformulação, além da implementação de novas 

formas territoriais, principalmente quando há um processo de inclusão destes 

espaços no contexto da globalização, como por exemplo, o que vem ocorrendo no 

no sul do Maranhense.   

Este cenário do território em questão, fez com que fosse criado  um 

movimento social, a partir do qual, foi criado o Parque Nacional da Chapada das 

Mesas, com o objetivo de conservar os aspectos físicos e culturais da área,  como é 



 

                       

1320 
 

apontado por Marques, et al (2014), quando se refere ao contexto em que houve a 

criação da unidade de conservação como o que trouxe uma peculiaridade com as 

outras regiões do Brasil, onde a forma como seus relevos tabuliformes estão 

representados, acarreta em um bem para toda a população que habita a localidade.  

Segundo Brasil (2008), por meio do Decreto Federal Nº 6.640, parágrafo 

único, entende-se como feição de caverna: 

Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço 
subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura 
identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, 
toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo 
mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso 
onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por 
processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo 
de rocha encaixante. 

Desta maneira, pode se dizer que caverna pode ser entendida como qualquer 

espaço subterrâneo, no qual o ser humano possa ter acesso a ele, sendo que esta 

feição deve ser formada através de processos naturais. Não se leva em 

consideração o seu tamanho, podendo ser consideradas feições cavernícolas 

mesmo aquelas que possuem tamanhos reduzidos, possuindo ou não uma abertura 

que possa ser identificada. 

Segundo Cavalcanti et. al (2012), ambientes onde se encontram cavernas 

podem ser afetados por meio de fenômenos naturais e antrópicos, alterando assim, 

o estado de conservação do ambiente. Desta maneira, atividades como as 

realizadas próximas a área do PNCM, como por exemplo, a expansão do 

agronegócio na região além da construção da Usina Hidrelétrica de Estreito (UHE), 

afetam diretamente estas feições. 

A implantação de atividades agrícolas em áreas com ambientes cársticos 

pode ser considerada como uma das principais causas de impactos neste tipo de 

ambiente, uma vez que estes locais possuem um tipo de solo com características 

que impedem a implantação de técnicas de agricultura moderna, como a presença 

de grandes desníveis (FERREIRA, 2006). 
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Também se pode destacar que obras de engenharia como por exemplo a 

construção de hidrelétricas em regiões com feições cársticas são causadoras de 

degradação deste tipo de ambiente, uma vez que estes empreendimentos geram 

estresse em estruturas subterrâneas, como por exemplo, o surgimento de fraturas, 

além de ser comum o processo de compactação do solo para construção de 

represas para energia elétrica, gerando o alagamento das feições cavernícolas, 

como afirma Cavalcanti, (2012) apud Ferreira (2006). 

Sendo assim o processo de prospecção e topografia de ambientes 

cavernícolas em carste em arenito no Parque Nacional da Chapada das Mesas 

torna-se de suma importância, de modo que venham a promover a preservação 

deste tipo de ambiente; uma vez que, assim como retrata Maciel (2017), de fato não 

é de hoje que feições cavernícolas fascinam o ser humano, uma vez que a milhares 

de anos estas serviam de abrigo e proteção e, ainda hoje preservam vestígios dos 

nossos antepassados além de possuírem uma riquíssima fauna. O controle e 

manejo de cavernas no Brasil está sob comando do Poder Público, por meio do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, determinando a preservação do 

ambiente por meio do Decreto Federal 99.556, de outubro de 1990: 

Art. 1o As cavidades naturais subterrâneas existentes no território 
nacional deverão ser protegidas, de modo a permitir estudos e 
pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de 
cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo.  

4.  Resultados e Discursões      

 

O Parna da Chapada das Mesas possui uma grande potencialidade para a 

ocorrência de feições de cavernas sobre ambientes areníticos, nos quais em 

trabalhos de campo realizados no decorrer da pesquisa apresentada, detectou-se 

um total de 60 cavidades na região do PNCM e seu entorno. Estas cavernas se 

encontram sobre rochas areníticas, estando inseridas em um contexto geológico 

onde se destacam afloramentos relacionados a formação geológica Sambaíba, com 
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arenitos avermelhados, róseos, escuros e esbranquiçados predominantemente finos 

e médios.  

Observou-se também, que a área possui características geomorfológicas, 

onde o relevo é plano ondulado, com presença de alguns declives acentuados, 

onde, observa-se também, a ocorrência de um relevo onde podemos destacar a 

presença de morros de arenitos elevados, sendo estes esculpidos pela ação do 

vento e das chuvas ao longo do tempo, fazem com que a área o PNCM possua um 

vasto patrimônio espeleológico em ambiente com presença de carste em arenito 

(Figura 2).  

 

Figura 2: Mapa de sobreposição para prospecção de cavidades 

 
Fonte: Arquivos da pesquisa 

 

Por meio de trabalhos de campo realizados nos anos de 2016 e 2017, foi 

constatado que nas áreas onde a Formação Geológica Sambaíba em que 

predomina a presença de arenitos ocorre juntamente com a presença de níveis de 
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declividade mais elevados, são os locais com o maior número de cavidades em 

carste em arenito. 

No entanto, estes ambientes se encontram em constante ameaça por conta 

da crescente expansão da atividade agrícola voltada para produções de alta 

tecnologia, voltadas para a exportação, além da implantação de obras de 

engenharia, como por exemplo, a construção da Usina Hidrelétrica de Estreito, 

processos estes que geram um desequilíbrio natural no ambiente em que estas se 

formam, uma vez que por meio destas atividades, altera-se o ciclo do principal 

elemento responsável pela modelagem destas feições, a água. 

Sendo assim, torna-se importante a realização do processo de prospecção de 

cavernas, já que através destes, são obtidos importantes conhecimentos sobre a 

questão espeleológica da região. Por meio destas prospecções de cavidades, foram 

obtidas as informações necessárias para o processo de topografia das encontradas, 

almejando assim, a preservação das mesmas.  

A realização dos procedimentos relacionados a topografia das cavidades 

encontradas no PNCM, está de acordo com normas que são estabelecidas pela 

Sociedade Brasileira de espeleologia (SBE) e pela British Cave Research 

Association, sistema BCRA4C, que vai da coleta de dados para realizar a confecção 

de cartas topográficas (Figura 3), sendo necessário para o cadastramento das 

cavidades junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de cavernas (CECAV).  
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Figura 3: Planta em formato digital 

 
Fonte: Arquivos da pesquisa 

As confecções das cartas topográficas foram feitas por meio de ambiente 

virtual do software CorelDraw X7 e, por meio das informações alocadas em plantas 

virtuais, como o exemplo acima, foi possível efetuar o cadastro destas junto aos 

órgãos competentes já citados, promovendo assim a preservação do patrimônio 

espeleológico presente no Parque Nacional da Chapada das mesas. 

 

5. Considerações Finais  

O Parque Nacional da Chapada das Mesas (PNCM) possui um rico patrimônio 

espeleológico que aflora sobre ambientes com presença de carste em arenito. No 
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entanto, estas feições estão sobre constante ameaça por conta da construção de 

empreendimentos, como por exemplo, a Usina Hidrelétrica de Estreito (UHE), e a 

constante expansão das atividades relacionadas ao agronegócio na região. 

Com Isso, Torna-se importante a realização de atividades nas quais através 

delas se obtenham conhecimentos sobre estas áreas nos limites da Unidade de 

conservação e entorno e, deste modo, através de atividades relacionadas a 

prospecção e topografia de cavidades torna-se possível a obtenção de informações 

necessárias para que as encontradas sejam cadastradas juntamente a órgãos como 

a Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de cavernas (CECAV) e Ministério do Meio Ambiente, buscando 

maneiras para diminuir os impactos causados por estes empreendimentos, 

promovendo assim a preservação destas cavidades.     
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RESUMO 
O município de Carolina, localizado na região Sul do Maranhão possui um relevo composto 
de morros e chapadas formados por litologia arenítica proveniente de formações do grupo 
Balsas, a qual abriga feições geológicas como Cavernas e espeleotemas que referem-se ao 
endocarste, que nessa região se formam principalmente a partir de processos erosivos. Com 
vasta potencialidade espeleológica, a região vem sendo estudada pelo grupo de pesquisa 
de Unidades de Conservação (GEUC) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 
desde 2013. O trabalho consiste na catalogação de cavernas areníticas e além de mapear e 
topografar cavernas, recentemente foi registrado um espeleotema do tipo estalagmite 
composta de arenito, o que corrobora com estudos de defesa da legitimidade de feições de 
cárste em rochas detríticas. Este trabalho apresenta uma breve discussão a respeito dos 
possíveis processos de formação do cárste, onde destaca-se a rara existência dessa 
estalagmite encontrada em Carolina-MA bem como se deu o processo morfogenético.  
Palavras-Chave: Carste, Carolina-MA, Estalagmite. 
 
ABSTRACT 
The municipality of Carolina, located in the Southern region of the state of Maranhão has a 
relief composed of hills and mesas formed by lithology sandstone from formations of the 
group's Ferries, which houses features, geological Caves and espeleotema that refer to the 
endocarste, which in this region are formed mainly from erosive processes. With wide 
capability espeleológica, the region is being studied by the research group of Conservation 
Units (GEUC) of the State University of Maranhão (UEMA) since 2013. The work consists in 
the cataloguing of sandstone caves and in addition to mapping and topografar caves, has 
recently been registered a espeleotema type stalagmite composed of sandstone, which 
corroborates with studies of defence of the legitimacy of the cárste in rocks detrital. This work 
presents a brief discussion concerning possible processes of formation of the cárste, where it 
stands out the rare existence of this stalagmite found in Carolina-MA as well as if you gave 
the process morfogenético. 
Key words: Karst, Carolina-MA, Stalagmite. 
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1.   INTRODUÇÃO 

Os primeiros estudos sobre o cárste se desenvolveram em uma região 

localizada entre a Eslovênia e a Itália chamada kras, de onde provém a origem da 

palavra Carste, a região é formada por calcário e o termo era usado para a 

morfologia regional, desde então associou-se o termo que significa ―paisagem 

pedregosa‖ á regiões cujos ambientes foram formados por processo de dissolução 

(KOHLER, 1998).  

O cárste também pode se apresentar em outras rochas não especificamente 

carbonáticas como destaca Suguio (2010), entretanto é considerado pseudo-carste 

(cárste falso), termo do qual não se adequa, pois o processo de formação do 

ambiente carstificado não precisa necessariamente ser o mesmo em todos os tipos 

de litologias mas sim o resultado do processo que é a formação do endocarste e do 

exocarste.  

Bigarella, Becker e Santos (1994) ao tratarem das formações ruiniformes de 

Vila Velha no Paraná, atestam que o processo inicial de formação se dá pela 

circulação das águas em zonas de descontinuidades estruturais, por onde se inicia o 

ataque químico, ou seja, a dissolução, acompanhada da erosão. Assim, formação de 

carste pode não ter a dissolução como a principal ação em todas as litologias, mas 

podem sofrer processos diferenciados como erosão + dissolução, corrosão + 

dissolução, corrosão + erosão e/ou outros.  

Pode-se enfatizar a existência de cárste em litologias como evaporitos, 

quartzitos, arenitos quartzosos, rochas basálticas e graníticas, lateritos ferruginosos 

e bauxíticos (HARDT; PINTO, 2009).  

O cárste é caracterizado por uma paisagem ruiniforme que integra ambientes 

internos (endocarste) e externos (exocarste). O exocarste é considerado erosivo por 

se desenvolver através de processos físicos e químicos como atividades hídricas, 

corrosão, desmoronamentos na superfície do relevo. Entre as feições exocarsticas 

destacam-se as Dolinas, Lapiás, Poljés, Uvalas entre outros. Já o endocarste, é 

considerado construtivo, onde acontece a formação de feições através de atividades 
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hídricas no subterrâneo da rocha que são as cavernas e os espeleotemas 

(BIGARELA; BECKER; SANTOS, 2009).  A dissolução no arenito acontece de forma 

mais lenta porque as rochas clásticas são pouco solúveis, o que torna as feições 

cársticas mais raras, mesmo assim é possível encontrar até espeleotemas nessas 

litologias.  

O município de Carolina é composto litologia de rochas areníticas 

susceptíveis a formação de endocarste, especificamente cavernas, grutas e tocas os 

quais têm sido elementos de pesquisa (mapeamento e topografia) do Grupo de 

Estudo de Unidades de Conservação (GEUC) da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA), o grupo já registrou cerca de 60 cavernas no município e no 

último trabalho um espeleotema do tipo estalagmite foi encontrado e por sua 

raridade apresenta grande importância para o estudo de comprovação para da 

existência do cárste em litologias não carbonáticas.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar as características da estalagmite 

encontrada, como se deu o processo genético, assim registrar a ocorrência e defesa 

da existência de espeleotema em arenito. 

2.   METODOLOGIA 

Foi feito pesquisa exploratória de levantamentos bibliográficos relacionados á 

origem e características do cárste. Através do levantamento pôde-se entender que 

feições cársticas poderiam ser encontradas em litologias pouco solúveis e que no 

Brasil as ocorrências apresentam-se em grande número inclusive em regiões 

areníticas e com relevos constituídos por planaltos e planícies que é o caso do Sul 

do estado do Maranhão.  

Com as informações organizadas foi realizado trabalho de campo nessa 

região e coleta de dados através do método indutivo que segundo (Lakatos e 

Marconi (2003, p.86) ―[...] é um processo mental por intermédio do qual, partindo de 

dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou 

universal, não contida nas partes examinadas‖. 
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As buscas de dados foram realizadas por trilhas percorridas a pés e através 

de utilitários de cabine dupla com tração onde o espeleotema foi documentado por 

meio de fotografia e realizada a topografia da caverna onde a mesma se encontra 

,para isso foram utilizados GPs, Bússola, clinômetro e trena.  

Em laboratório confecciou-se o mapa por meio do programa ArcGis 10.5 

utilizando-se o Sistema de Informação Geográfica (SIG)  para georeferenciamento, e 

tabém o sistema de coordenadas UTM, Datum SIRGAS 2000, Zona 23s.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Espeleotemas são todas as formações rochosas existentes na caverna 

através da sedimentação de minerais formados pelo gotejamento e escorrimento de 

material proveniente da rocha. Podem se formar no teto, nas paredes ou no piso das 

cavernas e apresentam-se em diferentes tipos, entre eles destacam-se as 

estalagmites, essas são formadas no chão da caverna por gotejamento da água 

carregada de sedimentos provenientes dos condutos. 

Em rochas Carbonáticas esses sedimentos caem no chão (rochoso), levando 

consigo uma porção de Carbonato de Cálcio (CaCO3) dissolvido que ali se deposita 

pela evaporação parcial da água, formando progressivamente uma estalagmite que 

cresce em sentido vertical, o restante da água da gota caída estende-se pelo piso, 

ampliando a deposição de Carbonato de Cálcio (CaCO3) no pavimento que se 

espessa na forma de uma crosta estalagmítica.  

Em rochas clásticas e o processo de formação pode acontecer de várias 

maneiras, dependendo da localização, por terem sua formação diretamente 

influenciada pelo clima e pelo tipo de litologia. No arenito, por exemplo, ocorre 

principalmente por deposição e sedimentação, foi o que aconteceu no município de 

Carolina, o que deu origem a uma estalagmite conforme apresenta a figura 1. 
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Figura 1. Estalagmite em arenito.  

Fonte: GEUC. 

O processo de formação dessa estalagmite ocorreu conforme o esquema da 

figura 2. 
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Figura 2. Esquema de formação de estalagmite em arenito. 

Fonte: GEUC. 

Onde:  

A - A água carregada de material proveniente das fissuras do teto caíram sobre a 

rocha e a perfurou;  

B - Os sedimentos foram se decantando no fundo da rocha perfurada;  

C - O material decantado se concretou tornando-se um material mais firme e 

resistente;  

D - Ao atingir a superfície da rocha a água escorreu sobre a rocha friável 

removendo-a;  

E - A estalagmite, por ser um material mais resistente permaneceu ficando exposta. 

O espeleotema do tipo estalagmite foi encontrado no município de Carolina, 

localizado na região Sul do estado do Maranhão (Figura 3). 
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Figura 3. Localização da estalagmite, em Carolina-MA. 

Fonte: Autores, 2017. 

Essa região, possui clima tropical úmido, com temperatura média anual de 

cerca de 26,1°C com duas estações bem definidas: verão seco, que vai de maio a 

outubro e o inverno chuvoso, que vai de novembro a abril, aproximadamente, as 

chuvas são em média de 1.4000 milímetros/ano, no período de novembro a abril, 

predominantemente.  

O relevo se constitui de planaltos e planícies, com elevações que possuem 

cotas próximas de 380-350 metros, presença de chapada (tabulares) com morros de 

topos planos com o formato de mesetas. Os solos são profundos, porosos e 

permeáveis tendo como textura predominante a areia derivada dos arenitos com 

níveis de silax, além de argila e o silte, a pedologia do local possui a estrutura 
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arenítica, com perfis em geral profundos, porosos com colorações vermelho a 

alaranjado claro (EMBRAPA, 2006) (figura 4). 

 

 

Figura 4. A- Chapadas e morros em Carolina-Ma. B- solo arenítico de Carolina-MA. 

Fonte: Arquivo GEUC, 2016. 

A região encontra-se dentro da bacia sedimentar do Parnaíba nos domínios 

rochosos deposicionais do grupo Balsas o qual se divide em quatro formações: 

Piauí, Pedra de Fogo, Sambaíba e Motuca. Carolina-MA apresenta todas as quatro 

formações, tendo a mais expressiva, a formação Sambaíba.  

CONSIDERAÇOES FINAIS 

No Brasil diversas regiões apresentam cárste em rochas siliciclásticas 

formadas por processos não solúveis e já estudado e questionado por muitos 

estudiosos como Hardt (2003), Sallun Filho e Karmann (2007), Silva (2004),  que 

acreditam que cárste em arenito é cárste propriamente dito e não pseudo cárste 

como é reconhecido pelos outores tradicionais como Auler, Piló; Saadi (2005), 

Bigarella, Becker, ; Santos (2009), Civijic (1993) entre outros O que se contesta é 

que o cárste pode ter mais de um processo operante na formação de suas feições e 

não  somente a dissolução como o caso da estalagmite aqui apresentada. 
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O espeleotema encontrado em Carolina-MA foi formado principalmente por 

processos de sedimentação, visto que o grau de solubilidade no arenito é muito 

menor que apresentado em rochas carbonáticas.  

O Município de Carolina possui é uma grande evidência de área propícia a 

existência de Carste em arenito, demonstrado pelo trabalho de catalogação de 

cavernas e do espeleotema do Grupo de Pesquisa de Unidades de Conservação 

(GEUC). Isso corrobora as opiniões que vêm sendo defendidas no meio acadêmico 

que é possível haver cárste em arenitos.  

Pode-se então resumir que o carte é um sistema que transporta os 

sedimentos provenientes de uma ou mais rochas através de processos que evoluem 

na formação de feições morfológicas, como cavidades e  ornamentações que 

compõem o interior destas. A estalagmite aqui apresentada pode contribuir na 

consolidação de que espeleotemas também ocorrem nos arenitos. 
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CONFLITOS AMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

GUARAGUAÇU, LITORAL DO PARANÁ 
 

Guadalupe Vázquez Torres, Universidade Federal do Paraná, guadalupe_5vt@hotmail.com  

Liliani Marilia Tiepolo, Universidade Federal do Paraná, liliani@ufpr.br  

RESUMO  
A problemática ambiental é identificada como uma das mais importantes preocupações da 
humanidade. Não é possível falar dos problemas ambientais sem considerar os conflitos 
ambientais que ocorrem em um determinado espaço. A região do litoral caracteriza-se por 
encontrar-se imersa no bioma da Mata Atlântica considerado hotspot da biodiversidade 
mundial. O objetivo do artigo é apresentar um estudo dos principais conflitos ambientais 
gerados pela pressão antrópica, na Bacia Hidrográfica do Rio Guaraguaçu, Litoral do 
Paraná, os quais foram identificadas por meio de técnicas de geoprocessamento e 
levantamentos de campo feitos no Litoral que indicam diversos impactos antrópicos na 
região e suas origens. Também realizou-se um mapa de uso do solo da bacia utilizando-se 
técnicas de geoprocessamento. Como resultado se identificaram os conflitos mais notáveis 
relacionados à ocupação para fins imobiliários e industriais, a expansão de produção 
agropecuária, as atividades de mineração e aqueles que envolvem a criação de áreas 
protegidas. Os quais em caso de não ser levados em conta, podem provocar modificações e 
severas transformações na paisagem que poderão causar comprometimento na capacidade 
de resiliência dos sistemas ecológicos da região, comprometendo sua biota, incluindo-se a 
população humana. 
Palavras chaves: Bacia Hidrográfica, conflitos ambientais, Mata Atlântica 
 
RESUMEN 
La problemática ambiental es identificada como una de las más importantes preocupaciones 
de la humanidad. No es posible hablar de los problemas ambientales sin considerar los 
conflictos ambientales que ocurren en determinado espacio. La región del litoral se 
caracteriza por encontrarse inmersa en el bioma Mata Atlántica considerado hotspot de la 
biodiversidad mundial el objetivo de este artículo es presentar un estudio de los principales 
conflictos ambientales generados por la presión antrópica en la Cuenca Hidrográfica del Rio 
Guaraguaçu, Litoral de Paraná. Los cuales fueron identificados por medio de técnicas de 
geoprocesamiento y levantamientos de campo realizados en el litoral que indican diversos 
impactos antrópicos en la región y sus orígenes, también se realizó un mapa de uso de 
suelo de la cuenca utilizando técnicas de geoprocesamiento. Como resultados se 
identificaron los conflictos más notables relacionados a la ocupación para fines inmobiliarios 
e industriales, la expansión de producción agrícola, las actividades de mineración y aquellos 
que envuelven la creación de áreas protegidas. Los cuales en caso de no ser tomados en 
cuenta, pueden provocar modificaciones y severas transformaciones en el paisaje que 
pueden causar compromiso en la capacidad de resilencia de los sistemas ecológicos de la 
región, comprometiendo la biota, incluyendo la población humana. 
Palabras clave: Cuenca hidrográfica, conflictos ambientales, bioma Mata Atlántica 
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1. Introdução 

A sociedade em que vivemos sofreu várias transformações nas estruturas 

políticas, sociais e econômicas, devido à chamada "modernização" e às diversas 

práticas que surgiram no meio ambiente, posto que os recursos naturais foram 

apropriados por diferentes instituições em prol do desenvolvimento e da acumulação 

do capital por grandes empresas nacionais e estrangeiras. Isso causou um aumento 

nos impactos sociais e ambientais, afetando principalmente grupos sociais 

marginalizados e menos destituídos de capital econômico (CABO et al. 2006). 

Tal modelo de desenvolvimento originou diversos conflitos ambientais que 

ameaçam a manutenção dos ambientes naturais e a população humana local. Estes 

conflitos ocorrem em territórios, onde se desenrolam disputas sociais em geral. No 

caso ambiental, ocorrem disputas por apropriação dos rios entre populações 

ribeirinhas e grandes hidroelétricas, os problemas existentes entre a carcinicultura e 

o acesso à terra pelas comunidades tradicionais, mas também conflitos 

encaminhadios por grupos hegemônicos de poder, tanto estatal quanto privados, 

geralmente de grandes proporções. No território onde se confrontam as 

representações, valores, esquemas de percepção e ideias, desenvolve-se uma luta 

simbólica para impor as categorias que legitimam ou deslegitimam a distribuição de 

poder sobre os distintos tipos de capital. (ACSELRAD, 2004) 

No Litoral do Paraná, nos últimos anos, devido ao crescimento populacional e 

à expansão urbana e industrial, ocorreram rápidas mudanças no uso e ocupação da 

terra, especialmente relacionadas com a atividade portuária, que tem criado sérios 

problemas na zona costeira, configurada como uma sensível região de 

vulnerabilidade socioambiental (TIEPOLO, 2015; SEZERINO & TIEPOLO, 2016). 

Estas dinâmicas alteradas afetam os bens e serviços naturais e criam um 

desequilíbrio nas bacias hidrográficas, destacando que estas envolvem processos 

físicos, biológicos, sociais e econômicos (TUNDISI, 2008). Além de se 

caracterizarem como unidades que proporcionam espaço territorial propício para 
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implementar políticas orientadas para o manejo integral e sustentável dos 

ecossistemas (CHAVARRIA et al., 2002). 

O litoral de Paraná forma parte da Mata Atlântica, ecossistema de grande 

interesse nacional e internacional para o estabelecimento de serviços e estruturas 

que subsidiam mercados globais, especialmente serviços industriais portuários 

relacionados ao agronegócio e a indústria do petróleo, gerando especulação 

imobiliária, social e política (TIEPOLO, 2015; SEZERINO & TIEPOLO, 2016). 

Entretanto a região é um reduto dos últimos remanescentes da Mata Atlântica, 

reserva da biosfera, considerada um dos 25 hotspot da biodiversidade mundial 

(RIBEIRO et al 2009, MITEERMEIERet al., 1999, MYERS et.al, 2003). Do ponto de 

vista da conservação é uma área considerada prioritária para definir estratégias de 

proteção e novas formas de desenvolvimento. 

O objetivo do presente artigo é apresentar os conflitos mais visíveis que 

ocorrem na bacia hidrográfica do Rio Guaraguaçu, uma das mais importantes da 

porção centro-sul do litoral paranaense, posto que é uma região de suma 

importância ambiental, já que encontram-se na Mata Atlântica. 

 

2. Metodologia e materiais 

 

Caracterização da área de estudo 

A area de estudo encontra-se na região litorânea do estado do Paraná a qual 

está localizada entre a Serra de Mar e o Oceano Atlântico, entre o litoral do estado 

de São Paulo ao norte, e de Santa Catarina ao sul. A região possui uma área de 

6.600 km2 e abrange as bacias hidrográficas das baías de Paranaguá e Guaratuba, 

incluindo pequenas áreas pertencentes às bacias dos Rios Ararapira e Saí-Guaçu 

(SEMA, 2013). 

A bacia hidrográfica do rio Guaraguaçu faz parte da bacia litorânea, tem uma 

área de aproximadamente 29.962,46 ha, abrange os municípios do Pontal de 

Paraná, Paranaguá e Matinhos, suas nascentes encontram-se na Serra de Prata, 
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cuja qual integra o Parque Nacional Saint-Hilaire-Lange, seus rios drenam 

diretamente para a planície e desta para a baía de Paranaguá, sendo considerados 

os principais afluentes (BIGARELLA, 2009). 

De acordo com a classificação Köeppen, o clima da bacia é do tipo Cfa, 

temperado fluvial com chuvas em todos os meses do ano, enquanto a vegetação na 

região é fitogeograficamernte reconhecida como Floresta Ombrófila Densa e suas 

fitofisionomias (ZZE, 2016) 

 

Materiais e softwares utilizados 

Se utilizaram técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto como 

ferramentas complementares que facilitam a manipulação de dados (FERNANDES 

NETO & ROBAINA, 2005). 

A delimitação da bacia se deu por meio da rede de drenagem, curvas de 

nível, imagens de satélite Landsat 8 e Google Earth Pro. O mapeamento de uso e 

ocupação da terra foi realizado a partir de fotointerpretação e pelo método de 

classificação supervisionada, utilizando a técnica de Máxima Verossimilhança – 

MAXVER por meio de imagens de satélite SENTINEL-2 o qual fornece 13 bandas 

espectrais para aplicações no monitoramento agrícola, detecção de desastres, etc, 

fornecidas pelo Science for a Changing World (USGS) do dia 14 de maio do 2017, 

com uma resolução espectral de 20m, se utilizou a combinação de bandas 8A, 11 e 

4, a qual permite ver o uso do solo, com ajuda do software Qgis 2.18 e Arc Gis 10.5.  

A nomenclatura que foi utilizada no mapeamento do uso e da cobertura da 

terra foi baseada no Manual Técnico de Uso da Terra do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2013), cuja distribuição das classes de uso e 

cobertura se deu pelas construções de níveis pré estabelecidos pelo manual. 

   Os conflitos foram identificados de acordo ao mapa de uso do solo, através 

da fotointerpretação e por meio de levantamentos realizados em campo ao longo da 

bacia nos dois últimos anos.  
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3. Resultados 

A classificação permitiu analisar a distribuição espacial e quantificar as formas 

de uso e ocupação do solo, encontrando-se oito classes de uso do solo, baseado no 

Manual Técnico de Uso da Terra, conforme identificado na Tabela 1 e na Figura 1, a 

seguir.  

Tabela 1:Usos do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Guaraguaçu. 

Uso do solo Superfície (ha) 

Área urbanizada 435.99 

Área de mineração 39.85 

Cultivo 604.79 

Pastagem 507.77 

Piscicultura 32.65 

Floresta Ombrófila Densa 26.496,65 

Mangue 1104.09 

Corpo de água 740.55 

Total  29.962,46 

FONTE: IBGE (2013), adaptado pela autora (2018) 
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Figura 1. Uso do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Guaraguaçu 

 

Fonte: A autora 2018. 

 

Após analisar o mapa do uso e ocupação da terra e conforme a 

fotointerpretação e o levantamento realizado em campo da bacia, encontraram-se os 

principais usos de solo e conflitos mais notáveis. 

Conflitos imobiliários: são provocados por duas ações, a primeira trata-se 

de invasões de terra sobre a planície por parte de pessoas de baixa renda ou por 

pessoas que invadem para especular, muitas vezes com apoio político. Este tipo de 

problema é mais comum em Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos, estes dois 

últimos em seus balneários, a partir da rodovia em sentido à bacia do rio 

Guaraguaçu e seus afluentes e em Matinhos, seguindo a mesma lógica. Neste caso, 
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particularmente as rodovias PR-412 e PR 407 funcionam como vetor da ocupação 

irregular sobre a bacia do rio Guaraguaçu.  

A segunda ação é provocada por pressões políticas e econômicas em torno 

de legislações locais, em especial as leis que definem o Plano de Desenvolvimento 

Integrado destes municípios, ou Plano Diretor, mas não exclusivamente. Tratam-se 

de flexibilizações em legislações que definem o zoneamento das cidades, para 

beneficiar grupos políticos e econômicos de interesse. No caso de Pontal do Paraná 

trata-se de interesses do setor industrial portuário e objetivam a instalação de 

empresas e indústrias nacionais e internacionais de prestação de serviços para 

exploração de petróleo em mar profundo, o pré-sal brasileiro. Mas atinge de forma 

indireta o setor imobiliário local em diferentes frentes, algumas das quais podem 

gerar especulação imobiliária, uma vez que a propaganda em torno do crescimento 

econômico do município o mostra com uma região de oportunidades de emprego, o 

que acaba atraindo muitas pessoas de muitas regiões distintas, ampliando a 

ocupação territorial.  

A partir do planejamento ou a falta dele em que se pesem as influências 

políticas muito além dos governos locais, os cenários possíveis desta expansão 

industrial, especialmente em Paranaguá e Pontal do Paraná se refletem diretamente 

sobre o uso e ocupação do solo da bacia do rio Guaraguaçu e seu comprometimento 

ecológico enquanto principal bacia da planície centro-sul litorânea. Inúmeros 

empreendimentos estão sendo licenciados ou em processo de licenciamento 

(GÓES, 2014; PIGOSSO, 2018), chamando-se a atenção para as polêmicas no 

entorno dos licenciamentos de projetos de obras de maior porte, tais como o 

Terminal de Contêineres do Porto de Pontal do Paraná, da empresa Porto Pontal 

Paraná Importação e Exportação Ltda; a Faixa de Infraestrutura que pretende 

conectar a malha viária a um acesso exclusivo a este projeto por meio de um 

complexo de obras que vão desde a abertura de canais de drenagem, linhas de 

transmissão de energia, oleodutos e ferrovias; a instalação de uma base de 

soldagens de tubos para exploração de petróleo em mar profundo, cuja licença foi 
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solicitada pela empresa norueguesa SubSea7; um Terminal Multifuncional da 

Melport Terminais Marítimos Ltda; a readequação do cais e obra de dragagem da 

empresa Tenenge em Pontal do Paraná; a ampliação do cais da empresa  também 

em Pontal do Paraná, entre outros projetos regionais conforme os estudos de Goés 

(2014) e Pigosso (2018) apontam.  

As dinâmicas territoriais regionais sofrerão impactos diretos e indiretos sobre 

toda a bacia do rio Guaraguaçu em uma dimensão em que os Estudos de Impacto 

Ambientais não foram capazes de avaliar, como ressalva Pigosso (2018) em seu 

estudo sobre os termos de referência e a relação com a avaliação de impactos 

ambientais destes empreendimentos no que se refere à conservação da natureza, 

em que fica claro que este documento base não tem proporcionado uma avaliação 

de impacto ambiental das complexas dimensões territoriais, em especial dos 

aspectos sinérgicos entre os diferentes empreendimentos, fato que faz com as 

empresas realizem avaliações com inúmeras falhas, o que compromete diretamente 

na definição de impactos emedidas preventivas, mitigadoras e compensatórias. Já 

em Matinhos os impactos são de natureza diferente, as flexibilizações buscam 

expandir as áreas para desenvolvimento urbano, especialmente para edificações 

verticalizadas nos balneários, em direção à bacia do rio Guaraguaçu, o que poderá 

trazer consequências diretas sobre a cobertura original da vegetação. Porém, com a 

ampliação industrial de Pontal do Paraná e Paranaguá, é real a possibilidade do 

município passar a prestar serviços para o setor de logística portuária, trazendo 

agravos sobre a planície litorânea. 

Expansão da produção agropecuária: Este tipo de uso do solo é mais 

perceptível no entorno da Rodovia Alexandra Matinhos (PR-405), com três tipos de 

produção e uma em expansão. Estas atividades atingem em maior escala a parte da 

Bacia do rio Guaraguaçu localizadas no município de Paranaguá e em menor escala 

Matinhos e pontualmente em Pontal do Paraná. A primeira se dá pela a abertura de 

áreas para pastagem de gado para a produção pecuária. Em muitas microbacias 

que compõem o rio Guaraguaçu, esta atividade afeta diretamente a vegetação ciliar 



 

                       

1346 
 

dos rios, tornando o rio completamente desprotegido. De maneira muito visível o 

cultivo de arroz em sistema de monocultivos provoca significativas alterações na 

paisagem.  

Este tipo de produção é realizada em terras de planície, uma vez que estas 

possuem naturalmente um solo hidrofílico. Usam-se tanto áreas de Florestas 

Ombrófilas de Terras Baixas quanto áreas de Formações Pioneiras de Influência 

lacustre e fluvial, conhecidos como brejos, pântanos, caxetais e tabuleiros. Este tipo 

de uso do solo têm provocado o desaparecimento destes tipos de ambientes que 

compõem formações fitogeográficas da Mata Atlântica e sua biota, incluindo 

espécies endêmicas como o pássaro recém descoberto bicudinho-do-brejo 

(Formicivora acutirostris) (LUIZA et al, 2007). Agrava-se ainda mais a situação, 

tendo em vista que estes cultivos, utilizam-se de sistemas de drenagem que 

modificam os pequenos córregos da região e utilizam-se de grande quantidade de 

insumos químicos, conhecidos como agrotóxicos, contaminando os cursos d´água e 

a biota aquática a jusante das plantações como indica os estudos de Cavallini 

(2018). 

A terceira modalidade de uso relacionada a alteração da paisagem está 

relacionada a produção animal, a criação de peixes, ou piscicultura, que, assim 

como se dá com o arroz, se beneficia das terras de planície para modificar a 

paisagem com a construção de tanques. As principais problemáticas que envolvem 

este tipo de produção relacionam-se a três aspectos: em grande medida as espécies 

de peixes utilizadas são exóticas, tais como tilápias e bagres africanos; estes peixes, 

devido ao sistema de drenagem, a manutenção dos tanques e também devido ao 

transbordamento dos mesmos em períodos, comuns na região, de intensas chuvas, 

fazem com que estas espécies colonizem os rios afluentes e o rio Guaraguaçu, 

causando impactos na comunidade de espécies nativas. Outro problema direto 

destas criações refere-se ao uso de ração industrial para alimentação dos peixes 

criados, cujos componentes contem inúmeros contaminantes ambientais que 

chegam invariavelmente nos rios que compõem a bacia, conforme apontam os 
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estudos de Cavallini (2018) sobre a contaminação ambiental por Cádmio, Manganês 

e Chumbo na bacia.  

Mineração: neste aspecto, são duas as principais fontes de modificação da 

paisagem em relação ao uso do solo, a primeira é limitada às atividades de uma 

única pedreira chamada Nova Prata, fundada em 1991, que possui atividade de 

lavra no quilômetro 16 da Rodovia Alexandra-Matinhos, na localidade conhecida 

como Colônia Pereira, município de Paranaguá, cujos principais produtos são areia 

artificial, pedrisco, bica corrida, pedra brita, rachão, saibro britado, pedra graduada e 

massa de asfalto. Embora a empresa ressalte que trabalha dentro de um Sistema de 

Gestão Ambiental, onde todos os resíduos são monitorados e destinados para 

empresas especializadas e que todos os procedimento sejam realizados de acordo 

com normas técnicas e ambientais, é notável que se trata de empreendimento de 

significativo impacto ambiental na região. A outra atividade de exploração mineral 

que se observa na bacia do rio Guaraguaçu é a extração de areia realizada por 

empresas de aterros, tais atividades se dão ao longo do rodovia Alexandra – 

Matinhos. 

Depósitos de lixo e aterros sanitários: até tempos recentes o lixo produzido 

nas cidades do litoral do Paraná eram depositados em locais sem infraestrutura de 

aterro sanitário, conhecidos como ―lixões‖. Apenas com promulgação da Política 

Nacional de Resíduos é que os municípios começaram a dar correto destino aos 

resíduos produzidos. Portanto, há alguns depósitos de lixo abandonados em 

diversos pontos da bacia do rio Guaraguaçu, como na entrada da estrada que dá 

acesso a localidade do Parati na Rodovia Alexandra-Matinhos. Outro depósito está 

localizado dentro dos limites do Parque Estadual do Rio da Onça, em Matinhos. Já a 

partir de 2002 foi instalado em Pontal do Paraná um aterro sanitário que atende aos 

municípios de Pontal do Paraná e Matinhos por meio de um Consórcio 

Intermunicipal. A área em questão está localizada na porção oeste do município de 

Pontal do Paraná, distante 1,5 km da PR 407, na altura do posto da Polícia 

Rodoviária Estadual. Segundo Rassolin (2002) o aterro sanitário possui uma área 
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total de 242.595,82 m2 dos quais 111.507,00 m2 são destinados às seis células de 

deposição de lixo previstas e o restante é ocupado pela barreira verde, anel viário, 

sistema de tratamento de efluentes, pátio de materiais, incinerador de lixo hospitalar, 

galpão, balança, escritório, refeitório e banheiros.  A maior preocupação relacionada 

a este aterro é que ele já atingiu sua capacidade, tendo em vista que começou a 

funcionar em fevereiro de 2000 e segundo seu memorial descritivo tem uma vida útil 

de no mínimo quinze anos. Também preocupada sua gestão, já autuada pelo órgão 

ambiental devido a irregularidades na deposição de resíduos finos e por 

irregularidades no tratamento de efluentes. São recomendadas análises 

histopatológicas adicionais na bacia do rio Guaraguaçu com o intuito de avaliar o 

sucesso do tratamento anaeróbico do chorume. A alta relevância destas análises 

também se justifica pela proximidade dos rios Peri e Guaraguaçú destas áreas 

(RASSOLIN, 2002). 

Unidades de conservação: as áreas naturais protegidas têm um papel 

fundamental na Bacia Hidrográfica do Rio Guaraguaçu, desde 1981 vem sendo 

realizadas no litoral do Paraná estratégias de conservação da natureza por meio do 

estabelecimento de unidades de conservação. Tiepolo (2014) aponta que existem 14 

unidades estaduais, 8 federais e 11 privadas, totalizando 33 áreas naturais 

protegidas no litoral do Paraná, distribuídas entre proteção integral e uso sustentável 

conforme a legislação brasileira determina. 

Na bacia do rio Guaraguaçu existem as seguintes Unidades de Conservação: 

Parque Nacional Saint Hilaire Lange, criado em 2001 com aproximadamente 25 mil 

hectares e onde nascem a maior parte dos rios que formarão a bacia do rio 

Guaraguaçu nos municípios de Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná. O Parque 

protege principalmente estes mananciais de abastecimento público situados em 

altitudes mais elevadas, em grande medida as Florestas Ombrófilas Densas 

Submontanas e Montanas; o Parque Estadual Rio da Onça, criado em 1981 e que 

possui 118 hectares e conserva especialmente florestas de terras baixas e restingas; 

a  Estação Ecológica de Guaraguaçu, criada em 1992, com 1150 hectares, 
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gerenciada pelo Instituto Ambiental do Paraná e que protege ecossistemas de 

planícies como florestas de terras baixas, manguezais e restingas; e a Área de 

Proteção Ambiental de Guaratuba, criada pelo governo do Estado do Paraná em 

1992, com 199.587 hectares e que tem como principal objetivo o ordenamento 

territorial e a proteção de recursos hídricos para uso sustentável. Devido as 

restrições de uso do solo, bem como de acesso a bens de uso comum, estas áreas 

protegidas ao mesmo tempo em que protegem a dimensão territorial, provocam 

inúmeros conflitos com moradores locais, mas principalmente com gestores 

municipais, governos estaduais e empresários, uma vez que frequentemente são 

elas as responsáveis por impedir empreendimentos que causam impacto ambiental. 

 

4. Considerações finais 

Estes usos do solo são os mais notáveis e responsáveis pelos principais 

conflitos de uso atual que ocorrem na Bacia do Rio Guaraguaçu e refletem 

diretamente sobre a qualidade e integridade dos serviços ecossistêmicos providos 

pela bacia e, consequentemente, sobre a qualidade de vida da população humana 

que nela vive. Os maiores problemas estão relacionados com: (1) o desmatamento 

da Mata Atlântica em uma porção em que ainda possui grande cobertura florestal, 

incluindo a vegetação ciliar e de encosta; (2) a contaminação ambiental por fontes 

poluentes diversas, desde aquelas provenientes da agricultura e produção animal 

até aquelas de origem industrial e que trazem consequências diretas sobre a saúde 

ambiental regional; (3) a transformação da paisagem, que tem demonstrado 

tendências para a industrialização, o que afetará drasticamente o provimento de 

serviços ecossistêmicos e sinergicamente amplifica a contaminação ambiental; (4) o 

comprometimento do abastecimento público pelas atividades estarem sendo 

realizadas em áreas de zona de proteção de mananciais, segundo o Zoneamento 

Ecológico Econômico do Litoral do Paraná (ZEE, 2016; UFPR, 2018; MIRETZKI, 

2017). Por fim, o (5) mapeamento das unidades de conservação nos permite concluir 
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que as mesmas não são suficientes para garantir a integridade dos ecossistemas 

que representam e protegem, bem como continuar provendo esta porção do litoral 

do Paraná por meio de serviços ecossistêmicos, caso não forem criadas novas 

áreas, a resiliência ecossistêmica promovida pela Mata Atlântica comprometerá 

significativamente a qualidade de vida de seus habitantes na região. 

Este tipo de pesquisas é de suma importância pois pretende-se conhecer a 

profundidade dos impactos antrópicos que atingem à região, para que desta forma 

os diversos agentes responsáveis pela proteção, conservação, gestão e 

planejamento territorial possam tomar conhecimento dos impactos e suas 

consequências e auxiliar no processo da tomada de decisões. Ao mesmo tempo em 

que se pode conhecer as localidades mais sensíveis e problemáticas na bacia 

devido aos conflitos ambientais presentes no território e tentar saná-los por meio de 

programas específicos destinados a eles. 
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RESUMO 
A região da planície litorânea paranaense é considerada prioritária para a conservação da 
biodiversidade. Abrange diversos ecossistemas com relações complexas e dinâmicas 
reguladas pelos fatores naturais, ambientais e antrópicos. Neste cenário, o município de 
Pontal do Paraná perpassa por esse processo decorrente de relações conflituosas na 
produção do espaço. A realização de pesquisas sobre ocorrência e distribuição de espécies 
da fauna, principalmente animais em níveis superiores da teia trófica e que necessitam de 
ampla área de vida, podem contribuir para estratégias e ações de conservação da espécie e 
de seu habitat, bem como para medidas de planejamento e gestão do território. Entre os 
principais problemas para a conservação da Lontra Neotropical, causados pela ocupação do 
território e atividades humanas, estão a remoção das matas ciliares, poluição da água, 
assoreamento, desflorestamento e fragmentação de habitats. Nesse sentido, o presente 
estudo buscou investigar os impactos ambientais resultantes da Faixa de Infraestrutura em 
Pontal do Paraná e suas consequências para a população de lontras e seu habitat na região 
do empreendimento. 
Palavras-chave: conservação; Lontra longicaudis; Mata Atlântica.  
 
RESUMEN                
La región de la planicie del litoral paranaense es considerada prioridad para la conservación 
de la biodiversidad. Abarca diferentes ecosistemas con relaciones complejas y dinámicas 
reguladas por factores naturales, ambientales y antrópicos. En este escenario, el municipio 
de Pontal do Paraná cruza este proceso decurrente de relaciones pugnas en la producción 
del espacio. La realización de pesquisas sobre ocurrencias y distribución de especies de la 
fauna, principalmente animales en niveles superiores de la tela trófica y que necesitan de 
amplia área de vida, pueden contribuir para estrategias y acciones de conservación de la 
especie y de su hábitat, así como para medidas de planeamiento y gestión del territorio. 
Entre los principales problemas para la conservación de la Nutria Neotropical, generados por 
la ocupación del territorio y de la actividad humana, están la remoción de las matas ciliares, 
la polución del agua, el asoleamiento, desflorestamento y fragmentación de hábitats. En este 
sentido, el presente estudio buscó la investigación de los impactos ambientales resultantes 
de la Faixa de Infraestrutura en Pontal do Paraná y sus consecuencias para la población de 
nutrias y su hábitat en la región del emprendimiento.   
Palabras clave: conservación; Lontra longicaudis; Mata Atlántica.  
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1. Introdução 

A Mata Atlântica brasileira apresenta diversos conflitos de interesses 

relacionados ao uso e a ocupação dos ecossistemas que as compõem. Os 

sucessivos impactos da exploração ao longo de ciclos econômicos, e o constante 

crescimento da população humana, têm modificado drasticamente a sua cobertura 

vegetal natural. (DEAN, 1996). Atualmente, reduzida a pequenos fragmentos que 

abrangem menos de 8% de sua extensão original, é identificada como um dos 

hotspots mundiais de biodiversidade, ou seja, faz parte de um grupo de 34 regiões 

com elevada riqueza de espécies endêmicas, altamente alteradas e ameaçadas pela 

ação humana.   (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA & INPE, 2002).  

O litoral do Estado do Paraná ocupa uma área de 6.058 km2 divididos em 

duas unidades de paisagem: Serra do Mar e Planície Litorânea, e contem um dos 

últimos remanescentes contínuos e bem preservados da Floresta Atlântica. (IAP, 

2006). Devido à sua importância ecológica, diversas unidades de conservação (UC) 

foram criadas desde a década de 80 e atualmente são 947.664,82 hectares do litoral 

do Paraná protegidos por UC. Ao todo, 33 áreas naturais legalmente protegidas 

estão distribuídas em 14 UCs estaduais, 8 federais e 11 privadas. (TIEPOLO, 2015). 

Contudo, cabe ressaltar que apenas 24,48% (185.010,32 hectares) da área 

são destinadas às tipologias de proteção integral e 75,52% (571.059 hectares) são 

destinados ao uso sustentável dos recursos, especialmente na categoria das Áreas 

de Proteção Ambiental (APA). (TIEPOLO, 2015). Concorre como agravante desse 

quadro de vulnerabilidade das UCs, a ausência de delimitação da zona de 

amortecimento, a falta de Plano de Manejo e/ou sua não implementação, total ou 

parcial. (MILANO et al., 1985). Ainda, os problemas relacionados ao processo de 

urbanização e ocupação irregular de áreas, estão e estarão exercendo uma pressão 

crescente sobre esses remanescentes naturais e colocando em risco seu papel na 

conservação da biodiversidade e manutenção dos serviços ambientais. (IAP, 2006). 
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Segundo Furtado (1974), as alterações ambientais são decorrentes das 

estratégias do desenvolvimento associado ao crescimento econômico, sendo 

caracterizado, principalmente, pela produção e reprodução ampliada de capital e 

orientado pelo paradigma hegemônico.  

Como parte do conjunto de atividades que contribuem para a expansão do 

crescimento econômico está a implementação de grandes obras de infraestrutura, as 

quais ―não são planejadas em virtude das aspirações de desenvolvimento dos 

territórios que as recebem, mas antes em função de metas estabelecidas em escala 

macroeconômica e nacional‖. (IPAM; EQUIPE GVCES, 2016). 

O município de Pontal do Paraná perpassa por esse processo decorrente de 

relações conflituosas na produção do espaço, anteriormente classificado por 

Estades (2005) como praiano-turístico ao lado de Matinhos e Guaratuba, tem 

desconstruído sua vocação histórica e sofrido intensas transformações em função de 

decisões e projetos políticos calcado no crescimento econômico. (GOÉS, 2014).  

Uma das obras de infraestrutura na Mata Atlântica do município de Pontal do 

Paraná encontra-se atualmente em processo de licenciamento ambiental. Trata-se 

da construção e implantação da chamada Faixa de Infraestrutura em Pontal do 

Paraná, com 23,3 km de extensão e 175 m de largura, e que contempla um conjunto 

de obras logísticas, quais sejam: rodovia (60m), canal de macrodrenagem (50m), 

rede de transmissão elétrica (25m), ferrovia (30m), tubulações de gasoduto (10m) e 

implementação de dutos de saneamento. O objetivo da Faixa de Infraestrutura é 

conectar a PR-407 à Zona Especial Portuária, na localidade chamada Ponta do 

Poço, onde há empreendimentos instalados e previstos para servir às atividades 

portuárias. A mesma região é pressionada por uma das áreas de ampliação do Porto 

Dom Pedro II, em Paranaguá, que é o maior porto graneleiro da América Latina. 

(Decreto Estadual n° 1562 de maio de 2011). 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Faixa de Infraestrutura em Pontal do 

Paraná aponta que a Área de Influência Indireta (AII) sobre o Meio Físico e Biótico 

para a fauna, que é a denominação dada a porção referente a impactos secundários 
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da construção e operação do empreendimento, deve abranger integralmente a bacia 

do Rio Guaraguaçu.  

Em três áreas dessa bacia, foi desenvolvida uma pesquisa que abordou a 

ocorrência da Lontra Neotropical, Lontra longicaudis (OLFERS, 1818). De grande 

importância para o ecossistema aquático, essa espécie é um mamífero, carnívoro, 

de porte médio e semiaquático, que habita locais de água doce, salgada e salobra. 

Sua dieta é composta principalmente de peixes e crustáceos. Nas margens dos rios 

utiliza tocas e refúgios como abrigo e para proteger seus filhotes. (NAVARRO; 

QUADROS, 2017). 

No Estado do Paraná e no cenário internacional, L. longicaudis está na 

categoria Quase Ameaçados (NT). (IAP, 2010; IUCN, 2015). No Brasil a lontra foi 

incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ariranha (PAN Ariranha) 

- Portaria n° 88 de 27 de Agosto de 2010 do ICMBio, onde foi contemplada com 

metas e ações em prol da conservação da espécie no país. (MMA, 2010). 

Considerando especificamente a Mata Atlântica, a Lontra Neotropical foi 

categorizada por Rodrigues (2013) como vulnerável (VU),  

devido a sua dependência de cursos d‘água e matas ciliares que já 
foram extremamente degradadas, e cuja qualidade e extensão serão 
afetadas pelas mudanças no Código Florestal. Embora esteja 
presente em áreas relativamente degradadas, a espécie é 
susceptível à extinção regional. […]. Além do declínio populacional 
decorrente das perdas da capacidade de suporte do ambiente, 
devido à redução de habitat, a espécie é ameaçada também pela 
caça por retaliação e por atropelamentos. Tudo isso leva a prever um 
declínio populacional de pelo menos 30% nos próximos 20 anos 
neste Bioma. (RODRIGUES, 2013).  

 

Esse cenário demostra a importância de estudos sobre a L. Longicaudis 

nessa região, pois além do traçado referido ao empreendimento da Faixa de 

Infraestrutura seccionar a Mata atlântica e oportunizar o uso e a ocupação do solo 

em um ambiente de planície costeira caracterizada pela fragilidade ambiental 

(ANGULO, 2000), a fragmentação dos habitats é a segunda maior causa de 
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extinções locais de espécies e, consequentemente, de perda de diversidade 

biológica. (PRIMACK; RODRIGUES, 2001).   

Nesse sentido, o presente estudo buscou investigar os impactos ambientais 

previstos pelo EIA da Faixa de Infraestrutura em Pontal do Paraná e suas 

consequências para a população de lontras e seu habitat na região do 

empreendimento. 

 

2. Material e Método 

2.1. Área de Estudo  

 

O Rio Guaraguaçu está localizado na bacia hidrográfica litorânea paranaense, 

nos municípios de Pontal do Paraná, Paranaguá e Matinhos. Importante pela sua 

dimensão e volume d'água, com área de drenagem de aproximadamente 395,5 km2 

e extensão de 60 km, percorre por diversos trechos de floresta bem preservada e 

UC, como a Estação Ecológica do Guaraguaçu. (VITULE, 2007). Apresenta 

características de um rio típico de planície, com leito profundo, pouco transparência, 

meandrante e sob- influência de maré.  

Formado pela confluência de inúmeros riachos que nascem na Serra da Prata 

protegidos pelo Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, a uma altitude de 800m do 

nível do mar e encaixados em profundos vales, são constituídos de leito rochoso, 

com água cristalina, fria, bem oxigenada e de fluxo rápido, e outros rios de planície, 

até desaguar no Canal da cotinga, no setor sul da sub-bacia da Baía de Paranaguá.  

Ao longo do seu percurso encontram-se os principais afluentes na sua 

margem esquerda, sendo: os rios Indaial ou Sertão Grande, do Meio, Cachoeirinha, 

São Joãozinho, Pequeno, e das Pombas – este último possui trechos retificados e a 

Estação de Captação e Tratamento de Água da SANEPAR, que abastece boa parte 

da população do litoral.  E na sua margem direita encontra-se o Rio Pery que nasce 

em Praia de Leste, totalmente retificado e bastante degradado, recebendo água de 

locais muito próximos ao entorno do lixão de Pontal do Paraná. (SVOLENSKI, 2000).  
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O litoral paranaense apresenta um clima tropical superúmido, com 

temperatura média entre 17°C e 21°C, e um padrão sazonal de pluviosidade, sendo 

que no inverno a precipitação é de até 60mm e no verão podendo ultrapassar 1000 

mm. (MAACK, 1981). Toda essa região é composta por um mosaico de Florestas 

Ombrófila Densa, predominando, nas margens do Rio Guaraguaçu, um ecossistema 

de vegetação com formações Pioneiras Marinhas (restinga), formações Pioneira 

Flúvio-marinhas (manguezais) e formações Fluvial (caxetais e brejos). (MAACK, 

1981). 

No seu entorno são encontradas aglomerações humanas caracterizadas 

diversamente.  Dentre elas: a comunidade do Maciel localizada próximo a sua 

desembocadura, composta por pescadores artesanais (PONTAL DO PARANÁ, 

2004); comunidades ribeirinhas estabelecidas nas imediações das duas marinas na 

PR-407, de onde saem os barcos de pescadores amadores e esportivos, obtendo, 

relativamente, parte de sua renda mediante a atividades relacionadas com a pesca 

esportiva e de lazer. (VITULE, 2007); áreas indígenas, localizada no final da estrada 

ecológica do Guaraguaçu a cerca de 10 km da PR-407, habitada pela etnia Guarani-

M‘byá, onde vivem ciclicamente de três a seta família guarani, e exercendo 

atividades ligadas a cultivo de pequenos roçados e artesanato. (IAP, 2006); também, 

são encontradas chácaras e algumas construções irregulares na área de mata ciliar. 

Além das atividades náuticas, pesca de subsistência da população ribeirinha e 

pesca esportiva por turistas, essa região possui potencialidades voltadas para o 

ecoturismo, como a Estrada Ecológica do Guaraguaçu (estrada domingos mesquita 

sant‘ana), e o Sítio Arqueológico Sambaqui do Guaraguaçu, a 500m da margem 

direita do Rio Guaraguaçu é o único sambaqui tombado no litoral paranaense. 
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Figura 1. Mapa da Área de Estudo 

 

2.2. Procedimentos 

 

Os dados primários foram obtidos por meio do projeto de pesquisa 

PROLONTRA – Conservação da Lontra Neotropical e do seu habitat na bacia do Rio 

Guaraguaçu, Litoral do Paraná, o qual teve início em maio de 2016 e duração de 

dois anos. Para tal, foram feitas saídas a campo em três áreas da bacia do Rio 

Guaraguaçu, a pé ou de caiaque, a fim de identificar e georreferenciar vestígios de 

lontras, como aranhados, pegadas, amostras fecais, e tocas nas margens dos rios. 

Vale ressaltar que a área 1, inserida no Parque Nacional de Saint-Hilaire Langue, 

está a aproximadamente 8 km de distância do local previsto para a implementação 

do empreendimento, enquanto a área 3, composta pelo Rio Guaraguaçu e seus 

limites com a Estação Ecológico de Guaraguaçu, está a 3 km de distância. 
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As coordenadas geográficas dos pontos de ocorrência das lontras foram 

adquiridas por meio do GPS Gramin, Etrex 10. As tocas identificadas foram 

georreferenciadas e monitoradas (figura 1), por meio de sete a nove armadilhas 

fotográficas, no modo vídeo, e revisadas bimestralmente. Os procedimentos 

adotados na análise dos vídeos consideraram o horário do registro, o número de 

indivíduos, a presença de subadultos ou filhotes, e o número de registros/dia (r/d) 

para cada local monitorado. O número de registros por dia (r/d) foi calculado para 

cada área e a significância estatística das diferenças foi analisada pelo Teste 

Binomial. (TRIOLA, 2005). 

Para relacionar os impactos ambientais previstos pelo Estudo de Impacto 

Ambiental da Faixa de Infraestrutura em Pontal do Paraná, com a população de 

lontras que habita a bacia do Rio Guaraguaçu na região do empreendimento, foi feito 

o levantamento de dados secundários por meio de pesquisa bibliográfica (livros, 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, periódicos, anais e similares); 

documental (dispositivos legais, projetos e planos de governo, relatórios técnicos, 

páginas da internet/homepage – institucional, bancos de dados online); e 

cartográfica (mapas, cartas e imagens de satélites). (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

Os mapeamentos foram feitos utilizando técnicas de geoprocessamento no 

software livre QGIS 2.14.13, sendo que ―[...] geoprocessamento envolve um conjunto 

de técnicas que utiliza elementos da cartografia, sensoriamento remoto, GPS (Global 

Positioning System) e programas computacionais de SIG (Sistemas de Informações 

Geográficas)‖. (BOSSLE, 2015, p. 29). 

 

3. Resultados 

 

Os prognósticos de alterações ambientais previstos pelo EIA da Faixa de 

Infraestrutura em Pontal do Paraná tem efeitos adversos, diretos e indiretos, sobre o 

Meio Físico e Biótico para a fauna. Inicialmente, há o planejamento de aprofundar e 
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alargar o atual canal DNOS, dando origem ao canal de macrodrenagem, e a 

implementação da rodovia, a qual deve passar por três cursos d‘água.  

Como consequência, podemos considerar os seguintes problemas: 

possibilidade de instalação de processos erosivos e de assoreamento dos cursos 

d‘água; contaminação do solo e dos cursos d‘água por resíduos sólidos e efluentes 

líquidos; redução das Áreas de Preservação Permanente e retirada da vegetação 

nativa ao redor do empreendimento; aumento da caça e captura de animais 

silvestres; pressão humana sobre a vegetação e propagação de espécies exóticas; 

atropelamento de animais; emissão de monóxido de carbono (CO); e poluição 

sonora produzida pelos veículos. 

O uso do território pelas lontras foi registrado nas três áreas de estudo. Dentre 

as 15 fases do projeto de pesquisa PROLONTRA – Conservação da Lontra 

Neotropical e do seu habiat na bacia do Rio Guaraguaçu, litoral do Paraná, foram 

realizadas 44 expedições a campo. Corroborando com o descrito na literatura, as 

194 amostras fecais analisadas em laboratório apresentaram peixes e, em seguida, 

crustáceos como alimentos de maior frequência.  

Quanto ao monitoramento em tocas de lontras, por meio de armadilhas 

fotográficas, foram obtidos e analisados 360 registros, dos quais 244 são de lontras, 

sendo: 19 na área 1; 173 na área 2; e 52 na área 3. Além da área 2 ter o maior 

número de vídeos capturados, foi a única área que apresentou duplas ou trios de 

lontras, e, entre esses, a presença de subadultos ou filhotes. O número de registros 

por dia (r/d) foi calculado para cada área e a significância estatística das diferenças 

foi analisada pelo Teste Binomial. O maio r/d foi a área 2, seguido pela área 3, e com 

menor r/d a área 1 (Z1,2 = |14,5140|, p<0,0001; Z1,3 = |7,2854|, p<0,0001; Z2,3 = 

|6,1956|, p<0,0001). 

Outras espécies registradas pelas armadilhas fotográficas foram: Cachorro-

do-mato (Cerdocyon thous); Cuíca-d‘água (Chironectes minimus); Paca (Cuniculus 

paca); Irara (Eira barbara); Furão-pequeno (Galictis cuja); Capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris); Mão-pelada (Procyon cancrivorus); Jaguarundi (Puma yagouaroundi); 
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e Gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus). Essas duas últimas espécies estão 

classificadas como Vulneráveis (VU) de acordo com a Portaria n° 444 de 17 de 

Dezembro de 2014 que atualiza a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção. 

 

4. Considerações finais 

 

O planejamento e a gestão do meio ambiente têm se tornando, a cada dia, 

mais relevantes e necessários frente aos conflitos de interesses políticos e 

econômicos na produção do espaço. Considerada prioritária para a conservação da 

biodiversidade, a planície litorânea paranaense tem sofrido diversas pressões e 

transformações no território relacionadas a expansão de atividades portuárias. Em 

processo de licenciamento ambiental, a Faixa de Infraestrutura em Pontal do Paraná 

representa uma ameaça direta aos ecossistemas que compõem a Mata Atlântica, e, 

consequentemente, a L. longicaudis. 

Como visto, uma das primeiras etapas para a implementação da Faixa de 

Infraestrutura é aprofundar e alargar o atual canal do DNOS, dando origem ao canal 

de macrodrenagem. Essas alterações, incluindo a potencial retirada da mata ciliar, 

afeta a manutenção da população de lontras nessas áreas, pois alteram o regime 

hídrico da planície e consequentemente a disponibilidade de ambientes e recursos 

para as lontras. (STRAUB, 2017).  

As áreas envolvidas no presente estudo estão integralmente inseridas, pelo 

EIA, como Área de Influência Indireta (AII), fato esse, relacionado a probabilidade de 

futuros empreendimentos serem implementados nessa região após a construção da 

rodovia. Além disso, o aumento do tráfego na PR-407, especialmente de caminhões, 

eleva a emissão de CO, agrava o risco de atropelamento e perturbações sonoras.   

As lontras demandam áreas de deslocamento e conexão entre ambientes que 

proporcionam alimento, proteção e reprodução. O monitoramento de tocas 

demostrou que a área 2 foi a única a registrar duplas ou trios de lontras, e, dentre 
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eles, a presença de filhotes ou subadultos. Assim, a área 2 parece ser a mais 

importante para a espécie, pois a interação entre dois ou mais indivíduos está 

relacionada a reprodução. Dessa forma, a conexão entre paisagens preservadas 

nessa região é necessária para que ocorra o movimento dos animais, permitindo que 

possam manter os processos naturais de distribuição e assegurando a diversidade 

genética. Então, esse estudo prevê que a construção da Faixa de Infraestrutura em 

Pontal do Paraná fragmenta esse continuum e portanto contribui para o declínio 

populacional da Lontra Neotropical. 

Os resultados da pesquisa para as lontras mostram que é essencial a 

ampliação e criação de unidades de conservação nessa região, as quais deveriam 

ser implementadas antes da execução dos empreendimentos econômicos previstos 

para a região. Além disso, um planejamento espacial adequado, que considere e 

integre os impactos sinergéticos dos empreendimentos, presentes e futuros, e o qual 

visem salvaguardar habitats e espécies, levando em consideração suas 

necessidades biológicas. 
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RESUMO 
A pesquisa tem como objetivo analisar  a erodibilidade dos solos  em feições erosivas na 
linha de transmissão de energia, da área de influência da LT 230 kV no município de São 
Luís- MA. Os procedimentos metodológicos constaram de: levantamento bibliográfico; 
atividade de campo; análises no laboratório; A metodologia dos atributos físicos dos solos 
coletados nas feições erosivas  foram realizadas conforme manual de análise de solos da 
EMBRAPA (2011) Blake & Hartge (1986), Bowes (1986). Na Linha de transmissão 
identificou-se diferentes feições erosivas como  Sacavém e BR 2. A origem e 
desenvolvimentos destas feições estão ligados as torres de energia elétrica, aos fatores 
controladores da erosão, como a erodibilidade, erosividade, cobertura vegetal, uso e manejo 
do solo e declividade.  
Palavras – chave: Erodibilidade, Linha de transmissão, São Luís    
 
ABSTRACT 
The research aims to analyze the erodibility of soils in erosive features in the energy 
transmission line of the area of influence of the 230 kV TL in the municipality of São Luís - 
MA. The methodological procedures included: bibliographic survey; field activity; 
laboratory analysis; The methodology of the physical attributes of the soils collected in the 
erosive features were performed according to EMBRAPA (2011) Blake & Hartge (1986), 
Bowes (1986) soil analysis manual. In the Transmission Line, different erosive features 
such as Sacavém and BR 2 were identified. The origin and development of these features 
are linked to electric power towers, erosion control factors such as erodibility, erosivity, 
vegetation cover, land use and management and slope. 
Key-words: Erodibility, Line of transmission, São Luís 

 

1. Introdução  
As Linhas de Transmissão de Energia Elétrica normalmente compreendem 

grandes extensões, isso faz com que ultrapassem diferentes atributos estéticos, 

culturais, abióticos, bióticos e socioeconômicos (MENEZES, 2006). Por esse motivo, 

acabam por causar uma série de impactos ambientais, sendo o início e a aceleração 

de processos erosivos um dos mais relevantes (WOSNY et al., 2009). 

A erosão é uma das principais ameaças à capacidade de produção agrícola e 

à sustentabilidade dos ecossistemas. Neste tipo de empreendimento, ela ocorre 

principalmente na construção das bases e fundações das torres, na abertura de 
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novos acessos e melhoria dos existentes e na exposição do solo às intempéries 

(JÚNIOR; GOPFERT, 2010). 

Devido à extensão das linhas e a dificuldade de acesso, as medidas 

mitigatórias relacionadas ao surgimento e aceleração de processos erosivos 

demandam tempo e alto investimento. Neste sentido, é considerado um dos 

impactos mais dispendiosos, principalmente por perpetuar durante toda a vida útil da 

linha, além de causar danos às estruturas de transmissão (WOSNY et al., 2009). 

O transporte de solo pela água depende de uma série de fatores, como por 

exemplo, da quantidade, intensidade e duração da chuva, do tipo de solo, da 

cobertura vegetal, da declividade, do uso e ocupação do solo. A interpelação desses 

diferentes fatores confere maior ou menor resistência à formação de processos 

erosivos, o que pode ser chamado de vulnerabilidade ou risco do solo a erosão 

(DOMINGOS, 2006). 

Neste sentido, o fenômeno da erosão, apesar de ser um processo natural, 

vem sendo cada vez mais acelerado pelo homem, causando problemas não apenas 

em seu local de origem, mas em todo o contexto de uma bacia hidrográfica, 

reduzindo a fertilidade do solo; criando ravinas e voçorocas; assoreamento de rios, 

lagos e reservatórios, além de contribuírem com inundações (DOMINGOS, 2006). 

A pesquisa tem como objetivo a abordagem sobre a erodibilidade do solo em 

feições erosivas na linha de transmissão, considerando os processos e agentes 

morfodinâmicos responsáveis pelo inicio e desenvolvimento dessas feições erosivas. 

 
2. Metodologia e Materiais  

A bibliografia foi levantada na Biblioteca Central da Universidade Estadual do 

Maranhão e na Biblioteca Central da Universidade Federal do Maranhão, e no 

acervo pessoal do GEOMAP (Grupo de pesquisa Geomorfologia e Mapeamento). 

Os artigos também foram adquiridos junto ao portal de periódicos da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e diretamente nos 

endereços eletrônicos das principais revistas nacionais e internacionais sobre a 

temática do assunto. Foram pesquisados conteúdos relacionados à feições erosivos, 

linha de transmissão de energia, classificação dos solos , e análise granulométrica 
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em diferentes fontes, como livros, artigos científicos, monografias, dissertações e 

teses. 

As atividades de campo foram realizadas ao longo da linha de transmissão de 

energia no Município de São Luís, tendo como objetivo a identificação de feições 

erosivas (Sacavém e BR 2), com observação in loco da influência da ação antrópica 

por esse tipo de degradação e registro fotográfico. Essas atividades também 

possibilitaram a coleta de amostras de solos para análise dos atributos físicos dos 

solos para análise de laboratório (densidade aparente do solo, densidade de 

partículas e porosidade total) e granulometria. 

As amostras deformadas no talude da feição erosiva Sacavém foram 

coletadas 9 amostras no intervalo de 50 cm; na feição  erosiva   BR 2 no intervalo de  

1 m num total de 5 amostras. Considerando um total de 14 amostras com a 

finalidade de analisar os parâmetros acima mencionados, as amostras volumétricas 

(indeformadas) foram coletadas nas feições erosivas Sacavém e BR 2 totalizando 10 

amostras, destinadas à verificação das densidade aparente do solo, densidade de 

partículas e porosidade, coletadas com o coletor volumétrico de bordas cortantes e 

com 100 cm³, nas profundidades de 10 cm. 

As (análises de laboratório foram realizadas nas dependências do Laboratório 

de Geociências) do Departamento de História e Geografia (DHG) da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA), conforme os procedimentos metodológicos 

conforme manual de análise de solos da EMBRAPA (2011) e   do capítulo Técnicas 

de Pedologia (OLIVEIRA, 2011) do livro Geografia: Práticas de Campo, Laboratório 

e Sala de Aula (VENTURI, 2011) e método do balão volumétrico segundo Blake & 

Hartge (1986) e Bowes (1986). 

Sendo Da a densidade do solo, M a massa em gramas e V o volume de 

centímetros cúbicos, por definição, temos que :  

 

 Da = M/V g/cm³  

Os métodos empregados na determinação da densidade aparente do solo 

fundamentam-se na obtenção de dois dados principais: a massa e o volume da 
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amostra do solo. A massa é facilmente determinada pesando-se a amostra depois 

de seca em estufa a 105° C. o volume do anel volumétrico de 100 cm³. O método do 

anel volumétrico (MAV) é considerado como método padrão de amostragem para a 

avaliação da densidade do solo, o qual consiste na amostragem do solo com 

estrutura indeformada num anel (cilindro metálico) de volume conhecido, Utiliza-se 

álcool etílico, em função da maior facilidade de penetração do álcool pelas interfaces 

dos constituintes da amostra, por apresentar baixa tensão superficial quando 

comparado à água (KIEHL, 1979; EMBRAPA, 2011).  

Aferiu-se o volume do balão volumétrico, pesou-se 20 g de TSFE e transferiu-

se para balão volumétrico de 50 ml, colocado na bureta aferida com o balão, álcool 

etílico até a marca do zero, colocou-se no balão com TFSE mais ou menos 25 ml de 

álcool, agitou-se o balão durante 1 minuto, para facilitar a penetração do álcool nos 

capilares do solo, deixou-se repousar por 15 minutos e completar o volume do balão 

com álcool etílico, fazer a leitura do nível de álcool na bureta (L), determinar o 

volume de TSFE usando a expressão: V=50-L e calcular a densidade de partículas 

usando a expressão: Dp= 20/V (BLAKE, 1986; BOWES, 1986). 

A porosidade de um solo pode ser definida como sendo o volume de vazios 

ou os espaços dos solos não ocupados, os resultados das determinações são 

expressos em porcentagens. Calcula-se pela formula a seguir: 

 

PT= (a-b/a) x 100 

PT = Porosidade Total 

a= densidade partículas 

b= densidade do solo 

 

Análise granulométrica  foram feitas a partir do método da dispersão total 

segundo a EMBRAPA (2011). 

Os procedimentos consistem na sequência a seguir: 
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Preparo da amostra - Deixou-se as amostras expostas ao ar livre para secar. 

Armazenou-se a amostra em um saco plástico com a devida identificação. 

Ataque da amostra -  Em um copo plástico de peso conhecido colocou-se 20g de 

solo, isto foi feito com todas as amostras, adicionou-se 10 ml de NH 1N (solução de 

hidróxido de sódio) em todas as amostras e posteriormente adicionou-se 100 ml de 

água, agitou-se o conteúdo com bastão de vidro e deixou-se em repouso por uma 

noite, tampando os recipientes com vidro de relógio. 

Processo de sedimentação - depois da noite de repouso colocou-se o conteúdo para 

agitar no ―Stirrer‖ durante 15 minutos. Depois de agitada despejou-se o conteúdo na 

proveta através de uma malha de 20 cm ou malha 0,053 (n° 270), colocada sobre 

um funil apoiado em um suporte, tendo logo abaixo uma proveta de 1000 ml . Lavou-

se o material da peneira a uma certa distância da proveta para que a água tenha 

pressão sobre os sedimentos e a lavagem seja eficiente e rápida das areias. Lavou-

se todo o material até atingir os 1000 ml. Agitou-se o material por 20 segundos com 

o bastão e marcou-se o tempo de sedimentação conforme o quadro 1 baseado pela 

Lei de Stokes (Quadro 1), considerando a densidade de partícula (real) igual a 2,65. 

                                 Quadro 1: Tempo de sedimentação da argila 

Temperatura °C Tempo Temperatura  °C Tempo 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

5h 11‘ 
5h 03‘ 
4h 55‘ 
4h 47‘ 
4h 39‘ 
4h 33‘ 
4h 26‘ 
4h 20‘ 
4h 12‘ 
4h 06‘ 
4h 00‘ 
3h 54‘ 
3h 48‘ 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

3h 43‘ 
3h 38‘ 
3h 33‘ 
3h 28‘ 
3h 24‘ 
3h 19‘ 
3h 15‘ 
3h 10‘ 
3h 07‘ 
3h 03‘ 
2h 58‘ 
2h 55‘ 
2h 52‘ 

       Fonte: EMBRAPA, 2011. 

 

 Procedimentos finais da análise - Após o tempo de sedimentação colocou-se 

uma pipeta de 50 ml na profundidade de 5 ml e coletou-se a suspensão, 

Transferiu-se o conteúdo para a cápsula numerada e de peso conhecido, 

Eliminou-se o excesso da água e colocou-se na estufa para secar por  24 
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horas a 100° C até evaporar toda a água, Passadas essas horas deixou-se 

esfriar no almofariz e pesou-se, obtendo assim o peso da argila. 

 Separação das areias - O material retido na peneira foi colocado nas cápsulas 

com água e retirou-se o excesso da mesma. As areias repousaram por uma 

hora e foram levadas a estufa de 3 a 5 horas, até que evaporasse toda a 

água, depois de secas deixou-as esfriarem no almofariz e pesou-se as areias, 

Primeiro pesou-se todo o material, obteve-se o peso da areia grossa mais 

areia fina, depois passou-se o conteúdo para a peneira de malha 0,2 mm 

ASTM  (n°70) e obteve-se o peso da areia fina, Subtraiu-se o valor total da 

areia grossa e obteve-se a areia fina. 

 Expressões para cálculo das frações granulométricas  

  ARGILA (%) 
[(A + T) – T] * 100 = +2 

 
Onde: A - Argila; T - Tara. 

 
AREIA TOTAL (%) 

AT (gramas) * 100 = 20 * X 
 

SILTE (%) 
100 – (AT + A) = SILTE 

Onde: AT – Areia Total; A – Argila. 

 

3. Resultados da pesquisa 

3.1 Caracterização da área de estudo 

O município de São Luís, possui uma área de 831,7 Km² localizando-se na 

parte centro-oeste da Ilha do Maranhão, com coordenadas  2º 19‘ 09" - 2º 51‘ 00" S 

e 44º 01‘ 16" - 44º 19‘ 37" W, tendo como limites: a leste - São José de Ribamar; ao 

norte - Oceano Atlântico; a oeste – Paço do Lumiar e ao sul - Rosário, com uma 

população em torno de 1.011.943 habitantes segundo dados do IBGE (2010). e a 

população estimada em 2017 é de 1.093.868 habitantes, sendo a maior e mais 

populosa cidade do estado, com densidade demográfica de 1.215,69 hab./km².  A 

área está compreendida na Mesorregião Norte Maranhense e na Microrregião da 

Aglomeração Urbana de São Luís. Sua localização se dá pelas coordenadas de 

02°24‘27‖ e 2°29‘32‖ de Lat. Sul; 44º15‘48‖ e 44º17‘41‖ de Long. Oeste. 
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São Luís é alimentada por duas linhas de 500 kV que derivam da SE Miranda 

e vem até a SE SL II, nesta subestação é rebaixado o nível de tensão para 230 kV 

que distribui várias linhas de transmissão nesse níveo de tensão. a pesquisa está 

focada nas linhas de transmissão entre a SE São Luís II e a SE São Luís I e entre a 

SE São Luís II e SE São Luís III. LDLI-LT601 – Circuito 1 da linha entre a SE SLII e 

SL I (Extensão – 19.253,88 km)   LDLI-LT602 – Circuito 2 da linha entre a SE SLII e 

SL I (Extensão – 19.259,44 km). Ao longo da  Linha de transmissão do município de 

São Luís, foram identificados feições erosivas acelerados : Sacavém (02º 33‘ 49,1‖ S 

e 44º 17‘01,7‖ W) BR 2 (02° 40‘22,4‖ S e 44° 17‘ 24,8‖ W). 
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Figura 1: Localização da área de estudo 

 

Fonte: Própria pesquisa, 2018. 
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3.2 Características das  feições erosivas 

A voçoroca é nitidamente um fenômeno hídrico, que envolve tanto a ação das 

águas superficiais como subterrâneas, que neste ultimo caso podendo originar o 

processo de piping, que consiste na formação de dutos, que são canais abertos em 

subsuperfície e podem ocasionar o colapso do solo (GUERRA, 2009; GUERRA, 

2012; SALOMÃO, 2012; BIGARELLA, 2003). Assim a voçoroca é palco de diversos 

fenômenos: erosão superficial, erosão interna, solapamentos, desabamentos e 

escorregamentos, que se conjugam no sentido de dotar essa forma de erosão de 

elevado poder destrutivo (SALOMÃO, 2012). 

A feição erosiva  do Sacavém (Figura 1) localiza-se na porção centro-oeste do 

município de São Luís, mais especificamente no bairro do Sacavém. Essa feição 

está disposta na cabeceira de drenagem na margem direita do rio das Bicas que 

compõe a bacia do Bacanga, possuindo ~35 m de comprimento e ~75 m de largura. 

A área apresenta afloramentos do Grupo Barreiras, com encostas íngremes e pouca 

vegetação (floresta secundária mista e capoeira), com intensa atividade de extração 

mineral, inclusive pela própria população local ( BEZERRA, 2011). 

Figura 1- Voçoroca Sacavém 

 

Fonte: Própria pesquisa, 2018. 

A feição erosiva  BR 2  (Figura 2) encontra-se também as margens da BR 135 

em uma área privada, cujas dimensões são aproximadamente 70 m de largura, 75 m 
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de comprimento e 5 m de profundidade, com presença de gramíneas nas bordas e é 

a forma de vegetação dominante, e declividade mais acentuada no sentido a 

montante da feição erosiva o risco de erosão nesta área está intenso e acelerado, 

sua borda está com um muro construído todo ao seu redor para conter o avanço. 

                  Figura 2 - Voçoroca BR 2 

 

Fonte: Própria pesquisa, 2018. 

 

3.3  Análises dos atributos físicos do  solos 

Os resultados da densidade aparente do solo (Ds) variaram entre 1,48 a 1,88 

g/cm³ nas duas  feição erosivas analisadas (Tabela 1 ) sendo o maior  valor 

encontrado na feição BR 2 de 1,88 cm³ e a menor densidade aparente do solo 

também da mesma voçoroca. Assim, de acordo com os resultados das análises  

referente aos atributos físicos   do solo na área de estudo, é possível observar que 

os valores de densidades aparente do solo variam em todas as amostras analisadas. 

Existem pelo menos uma amostra indicando maior índice de compactação do solo 

(resultados destacados em vermelho). Os menores valores para densidade do solo 

(resultados destacados em verde) nas amostras indeformadas coletadas nas 

erosões presentes na linha de transmissão  (Tabela 1). 

A densidade de partículas (Dp) refere-se ao volume de sólidos de uma 

amostra de terra, sem considerar a porosidade. Os resultados demonstram que a 

densidade de partículas das feições variaram entre os limites 2,5 g/cm3  em ambas 
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feições) a 2,94 g/cm³ na feição erosiva Sacavém (Tabela 1). O valor médio da 

densidade de partículas está em torno de 2,62 g/cm3, está em conformidade com os 

estudos de Kiehl (1979), indicando os constituintes minerais predominantes dos 

solos, como o quartzo, os feldspatos e os silicatos de alumínios coloidais, cujas 

densidades reais estão em torno de 2,65. 

Em relação à porosidade, o menor valor é de 27% encontrada na feição BR 2 

e o maior valor foi encontrado na feição erosiva de 45,23 %. Quanto menor a 

porosidade, menor será a capacidade de a água infiltrar no solo, e 

consequentemente, maior será o escoamento superficial (Tabela 1). 

 

  
AMOSTRAS 

  
DENSIDADE 

APARENTE DO SOLO 

  
DENSIDADE DE 
PARTÍCULAS 

  
POROSIDADE  

Voçoroca  Sacavém 

P1  1,80/ cm³ 2,5g/cm³            28 % 

P2  1,61/ cm³ 2,94g/cm³ 45,23% 

P3 1,78/cm³ 2,66 g/cm³ 33,08% 

P4  1,66/cm³ 2,66g/cm³ 37,59% 

P5  1,62/cm³ 2,77g/cm³ 41,51% 

Voçoroca BR 2 

P1 ( 1m)   1,67 / cm³ 2,35 g/cm³  28 % 

P2 ( 2m) 1,48/ cm³ 2,73 g/cm³ 45% 

P3 ( 3m) 1,88/cm³  2,59g/cm³ 27% 

P4 ( 4m) 1,76/cm³ 2,66g/cm³ 33% 

P5 ( 5m) 1,70/cm³  2,5g/cm³ 32% 

Fonte: Própria  pesquisa , 2018. 

A análise granulométrica de um solo consiste na determinação da distribuição 

do tamanho das partículas em classes denominadas de areia, silte e argila. Trata-se 

Tabela 1 - Análise dos atributos físicos do solo 

 
 

  
 

 
      
  

Menor índice de 
compactação do solo 

  
Maior índice de 

compactação do solo 
 (maior porosidade)  (menor porosidade) 
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de uma característica de extrema importância para as propriedades físicas de um 

solo. Foi possível caracterizar as frações granulométricas das amostras de solo 

coletadas, fazendo assim uma análise concisa das quantidades de seixo, areia, 

argila e silte em cada amostra das cinco voçorocas em estudo (Sacavém e BR 2).  

As características granulométricas dos solos afetam muitas propriedades 

químicas e físicas, como a retenção de cátions e de água (STRECK et al., 2008), 

sendo de fundamental importância em estudos da estrutura do solo. 

Os percentuais granulométricos na feição do Sacavém obtidos de argila  são 

de 7 % (450 cm) textura areia com menor percentual de 2,38 % (50 cm) textura areia 

franca , com areia total de 88,8 % (100 cm) textura franco areia franca  e menor 

percentual de 79,05 % (50 cm) de textura areia franca, e silte de 18,56% (50 cm) e 

baixo percentual de 3,4 % (450 cm)  textura areia ( Tabela 2 ). 
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      Fonte: Própria pesquisa, 2018.  

 

Os percentuais granulométricos na feição erosiva  BR 2 obtidos de argila  

são de 34,6 % (2 m) textura franco argiloso arenoso com menor percentual de 4,9 % 

(3 m) textura areia franca , com areia total de 88,55 % (5 m) textura areia e menor 

percentual de 50,45% (2 m) de textura franco argiloso arenoso e silte de 14,95% ( 2 

m) e baixo percentual de 3,05 % (1 m)  textura areia franca ( Tabela 3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 : Distribuição granulométrica da  feição erosiva  Sacavém 

 
Local de 
Coleta  

 
Profundidade 

Areia 
Total (%) 

Silte 
   (%) 

Argila 
(%) 

 
Classe Textural 

 
 

 
Voçoroca 
Sacavém 

     

    50cm 79,05 18,56 2,39 Areia Franca 

   100 cm  88,8       8,79 2,41 Areia Franca 

150 cm  87,6 10,02 2,38 Areia Franca 

200 cm 86,8 10,79 2,41 Areia Franca 
250 cm 85,3 12,29 2,41 Areia Franca  

 
 
 

300 cm 85,45 16,96 2,41 Areia Franca 

350 cm 88,75 8,73 2,52 Areia  

400 cm 86,3 11,29 2,41 Areia 

450 cm 85,6 3,4 7 Areia 
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Tabela 3: Distribuição granulométrica da  feição erosiva  BR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Própria pesquisa, 2018. 

 

4. Considerações Finais  

 

Foram identificados 2 processos erosivos  ao longo da linha de transmissão 

de energia , com características de baixa fertilidade natural e com presença de 

atributos físicos favoráveis à ampliação destas feições. Os impactos provocados 

pelas feições erosivas estão associados ao assoreamento dos cursos d‘água, a 

imposição de risco. Todos esses fatores estão relacionados à ausência de um 

manejo conservacionista e à falta de planejamento das atividades urbanas. 

Portanto, em concordância com o exposto, a análise granulométrica se faz de 

extrema importância para a avaliação, controle e prevenção de processos erosivos e 

quaisquer formas de degradação dos solos. Verifica-se que os impactos provocados 

pela erosão estão relacionados as características físicas, à ausência de uso e 

manejo conservacionista, fatores estes que intensificam os processos erosivos. As 

análises granulométricas demostram que indicam um solo arenoso nas voçorocas 

analisadas, caracterizando solos susceptíveis aos processos erosivos onde as 

frações areias apresentam os maiores índices de erodibilidade. 

 

 

 

 

 

Local de 
Coleta  

Profundidade Areia 
Total (%) 

Silte    (%)  Argila 
(%) 

Classe Textural  

 
 

(Voçoroca BR 
2) 

1 m 81,35 3,05 15,6 Areia Franca 

2 m  50,45 14,95 34,6 Franco argiloso 
arenoso 

3 m  84,05 11,05 4,9 Areia Franca 

4 m 80,5 14 5,5 Areia Franca 

5  m 88,55 5,65 5,8 Areia   
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta um recorte de Tese de Doutorado, que teve como objeto de 
estudo o trabalho do Coordenador Pedagógico relacionado à Educação Ambiental, em 
escola pública municipal localizada no campo e em Área de Proteção Ambiental (APA) de 
manancial, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A pesquisa foi desenvolvida junto ao 
Programa de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – Doutorado Acadêmico em Educação, 
linha de pesquisa: Práticas Pedagógicas – Elementos articuladores da Universidade Tuiuti 
do Paraná, no período 2014-2017. Os resultados obtidos ao final da pesquisa possibilitam 
um olhar sobre a realidade da educação ambiental em escolas localizadas no campo, em 
dois municípios da RMC, oportunizando também a realização do presente trabalho. O 
objetivo geral estabelecido é analisar a abordagem de Educação Ambiental observada nas 
escolas localizadas no campo, em seu potencial como instrumento de identidade territorial. 
Assim, foi estabelecida a seguinte indagação de pesquisa: a abordagem da Educação 
Ambiental na escola localizada no campo, em função de sua especificidade atua como 
facilitadora de uma identidade territorial? Como objetivos específicos foram estabelecidos: 
abordar o conceito de Educação Ambiental em sua perspectiva crítica e emancipatória; 
analisar o conceito de território e seu potencial identitário na educação do campo; analisar 
as abordagens de Educação Ambiental constatadas nas escolas localizadas no campo em 
relação à identidade territorial. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e 
documental, com base nos resultados da Tese de Doutorado em Educação. Ao final, 
posiciona-se que a Educação Ambiental crítica além de proporcionar o conhecimento e 
valorização do território socialmente construído, atua em consonância com os princípios da 
Educação do campo, despertando no público escolar infantil e ressaltando para os jovens a 
identidade com o território socialmente construído e mantido por várias gerações. 
Palavras – Chave: Educação, Território, Escola, Identidade. 
 
ABSTRACT 
The present work presents a doctoral thesis, which had as object of study the work of the 
Pedagogical Coordinator related to Environmental Education, in a municipal public school 
located in the field and in Environmental Protection Area (EPA) of spring, in the Metropolitan 
Region of Curitiba (MRC). The research was developed together with the Program of 
Postgraduate, Research and Extension - Academic Doctorate in Education, line of research: 
Pedagogical Practices - Articulating elements of the Tuiuti University of Paraná, in the period 
2014-2017. The results obtained at the end of the research make it possible to look at the 
reality of environmental education in schools located in the countryside, in two municipalities 
of the MRC, also making the present work possible. The general objective established is to 
analyze the approach of Environmental Education observed in the schools located in the 
field, in its potential as instrument of territorial identity. Thus, the following research question 
was established: does the approach of Environmental Education in the school located in the 
field, due to its specificity act as a facilitator of a territorial identity? As specific objectives 
were established: to approach the concept of Environmental Education in its critical and 
emancipatory perspective; to analyze the concept of territory and its potential identity in the 
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education of the field; to analyze the approaches of Environmental Education verified in the 
schools located in the field in relation to the territorial identity. The methodology adopted was 
the bibliographical and documentary research, based on the results of the Doctoral Thesis in 
Education. In the end, it is stated that the Critical Environmental Education, besides providing 
the knowledge and valorization of the socially constructed territory, acts in consonance with 
the principles of the Education of the field, awakening in the children's school audience and 
emphasizing for the young the identity with the territory socially built and maintained for 
several generations. 
Key words: Education, Territory, School, Identity. 
 

1. Introdução 

 

O presente trabalho apresenta um recorte de Tese de Doutorado, que teve 

como objeto de estudo o trabalho do Coordenador Pedagógico relacionado à 

Educação Ambiental, em escola pública municipal localizada no campo e em Área 

de Proteção Ambiental (APA) de manancial, na Região Metropolitana de Curitiba 

(RMC). A pesquisa foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação, Pesquisa 

e Extensão – Doutorado Acadêmico em Educação, linha de pesquisa: Práticas 

Pedagógicas – Elementos articuladores da Universidade Tuiuti do Paraná, no 

período 2014-2017.  

Os resultados obtidos ao final da pesquisa possibilitam um olhar sobre a 

realidade da educação ambiental em escolas localizadas no campo, em dois 

municípios da RMC, oportunizando também a realização do presente trabalho. O 

objetivo geral estabelecido é analisar a abordagem de Educação Ambiental 

observada nas escolas localizadas no campo, em seu potencial como instrumento 

de identidade territorial. Assim, foi estabelecida a seguinte indagação de pesquisa: a 

abordagem da Educação Ambiental na escola localizada no campo, em função de 

sua especificidade atua como facilitadora de uma identidade territorial? Com 

objetivos específicos foram estabelecidos: abordar o conceito de Educação 

Ambiental em sua perspectiva crítica e emancipatória; analisar o conceito de 

território e seu potencial identitário na educação do campo; analisar as abordagens 

de Educação Ambiental constatadas na escola localizada no campo em relação à 

identidade territorial. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e 

documental, com base nos resultados da Tese de Doutorado em Educação. 
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Foram referencias para esta pesquisa os trabalhos de Loureiro (2002; 2012), 

Carvalho (2012) Caldart (2012), Fernandes (200; 2005; 2012), Saquet e Silva (2008) 

entre outros autores. 

 

2. Educação Ambiental Critica e emancipatória 
 

Loureiro (2012, p. 28), trata de uma Educação Ambiental (EA) definida no 

Brasil a partir de uma matriz que vê a educação como elemento de transformação 

social inspirada no diálogo, no exercício da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, 

na superação das formas de dominação capitalistas, por vezes, reproduzidas no 

âmbito escolar e na compreensão do mundo em sua complexidade e da vida em sua 

totalidade. O diálogo é entendido em sentido original de troca e reciprocidade 

tornando-se a base da educação. 

Carvalho (2012) considera que a construção de uma EA crítica impõe a 

explicitação de algumas posições teórico-metodológicas; a primeira delas diz 

respeito à forma como se percebe a educação: como um processo de humanização 

socialmente situado. Assim, repensar a forma como ocorre a educação é uma 

condição prioritária, valorizando-se todos os sujeitos inseridos no processo 

educacional, em que não há mais espaço para uma educação bancária, mas, sim, 

dialógica, em que o aprendizado é mútuo e integrado ao meio ambiente em que se 

vive. 

Entre os objetivos de uma Educação Ambiental crítica a autora enumera: 
 

Promover a compreensão dos problemas socioambientais em suas 
múltiplas dimensões: geográfica, histórica, biológica e social, 
considerando o meio ambiente como o conjunto das inter-relações 
entre o mundo natural e o mundo social, mediado por saberes locais 
e tradicionais, além de saberes científicos; contribuir para a 
transformação dos atuais padrões de uso e distribuição dos recursos 
naturais, em direção a formas mais sustentáveis, justas e solidárias 
de relação com a natureza; formar um atitude ecológica dotada de 
sensibilidades estéticas, éticas e políticas atentas à identificação dos 
problemas e conflitos que afetam o meio ambiente que vivemos; 
implicar os sujeitos da educação na solução ou melhoria desses 
problemas e conflitos, mediante processos de ensino/aprendizagem 
formais ou não formais que preconizem a construção significativa de 
conhecimentos e a formação de uma cidadania ambiental; atuar no 
cotidiano escolar e não escolar, provocando novas questões, 
situações de aprendizagem e desafios para a participação na 
resolução de problemas, a fim de articular a escola com os 
ambientes locais e regionais onde está inserida; construir processo 
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de aprendizagem significativa, conectando a experiência e os 
repertórios já existentes com questões e outras experiências que 
possam gerar novos conceitos e significados para quem se abre à 
aventura de compreender o mundo que o cerca esse deixar 
surpreender por ele; situar o educador, sobretudo, como mediador de 
relações socioeducativas, coordenador de ações, pesquisas e 
reflexões – escolares e/ou comunitárias – que possibilitem novos 
processos de aprendizagens sociais, individuais e institucionais 
(CARVALHO, 2012, p. 160). 

  

Assim, com suporte nas palavras de Carvalho (2012) e Loureiro (2002), falar 

em EA crítica e transformadora128 é afirmar a educação como práxis social que 

contribui no processo de construção de uma sociedade sustentável pautada por 

patamares civilizacionais e societários diferentes dos atuais, sendo a 

sustentabilidade da vida e a ética ecológica seu cerne. Segundo Loureiro (2002), a 

EA transformadora é aquela que possui um conteúdo emancipatório129, em que a 

dialética entre forma e conteúdo realiza-se de tal maneira que as alterações da 

atividade humana, vinculada ao fazer educativo, implicam mudanças individuais e 

coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, econômicas e culturais.  

No âmbito do que se chama EA emancipatória, podem-se incluir outras 

denominações como sinônimos ou concepções similares: ―Educação Ambiental 

crítica; Educação Ambiental popular; Educação Ambiental transformadora‖ 

(LOUREIRO, 2012, p. 39). Salienta ainda o autor que, nessa perspectiva, é 

estritamente histórico e cultural o modo como se define e entende a natureza, a 

partir das relações sociais e do modo de produção e organização em dado contexto. 

Se isso for ignorado, a atuação será marcadamente ingênua, sem a capacidade de 

                                                           
128 No que se refere à EA crítica e transformadora, considera-se que ―o mundo do capital, para ser 
reproduzido pela prática teleológica dos sujeitos, gera e a mesmo tempo necessita de determinada 
ontologia ou, caso se queira, de certo composto de ontologias que referenda tais práticas 
reprodutivas. Por contraste, as práticas emancipatórias dessa forma de sociabilidade, práticas 
efetivamente transformadoras, têm de estar fundadas em outra ontologia. Uma ontologia crítica da 
primeira. Segue-se, portanto, que a crítica ontológica é condição necessária, ainda que não 
suficiente, para a emancipação das estruturas sociais estranhadas, opressoras, iníquas e infames. 
Por essa razão, como se afirmou acima, a ontologia crítica marxiana precisa ser restaurada. Deve 
voltar a ser o referente da crítica ao capitalismo, de modo a permitir que as ações práticas contra ele 
possam confluir para um movimento capaz de abalá-lo e superá-lo. Tal restauração, no entanto, tem 
por pressuposto retomar a dimensão essencial da crítica, ou seja, crítica ao modo de produzir sob o 
capital‖ (DUAYER, 2015, p. 125).  
 
129 A emancipação é assumida como ―o objetivo central dos que lutam contra a sociedade mercantil, a 
alienação e a intolerância é a emancipação humana‖ (SADER, 2008, p. 15).  



 

1385 
 

historicizar a ação educativa, e por vezes poderá parecer até mesmo antagônica ao 

que é defendido como inerente à EA. O autor conclui que, 

 

numa perspectiva histórica e crítica, a atribuição central da Educação 
Ambiental é fazer com que as visões ecológicas de mundo sejam 
discutidas, compreendidas, problematizadas e incorporadas em todo 
tecido social e suas manifestações simbólicas e materiais, em um 
processo integrador e sem imposição de uma única concepção 
hegemonicamente vista como verdadeira (LOUREIRO, 2012, p. 45). 
 

Assim, a EA emancipadora possibilita pensar em uma transformação social, 

valorizando a identidade territorial e o sentimento de pertencimento ao meio 

ambiente, do qual o ser humano é parte integrante de forma harmônica com os 

demais seres vivos. 

 

3. O conceito de território e seu potencial identitário na educação do campo                
 

Segundo Saquet e Silva (2008) o território pode ser considerado como 

delimitado, construído e desconstruído por relações de poder que envolvem uma 

gama muito grande de atores que territorializam suas ações com o passar do tempo. 

Porém, a delimitação pode não ocorrer de maneira precisa, pode ser irregular e 

mudar historicamente, bem como acontecer uma diversificação das relações sociais 

num jogo de poder cada vez mais complexo. Para Oliveira (1991) de fato, essa 

noção de território é fundamental; é o ponto de partida para pensarmos outros 

territórios que são, ao mesmo tempo, frações desse território da nação, ou unidades 

que possuem características próprias, resultantes das diferentes relações sociais 

que os produzem. Desde essa compreensão, podemos analisar diferentes tipos de 

territórios que estão em confronto permanente, porque são espaços em que essas 

relações sociais se realizam (Fernandes, 2009). 

Para Saquet e Silva (2008) o território não se apresenta como forma definitiva 

e organizada do espaço, porém, há sinais que permitem acreditar que o território 

corresponde ao palco onde se realizam as atividades criadas a partir da herança 

cultural do povo que o ocupa, consistindo também em uma fração do espaço local 

articulada ao mundial 

Assim, o território pode ser construído pelas relações sociais que nele são 

estabelecidas, potencializando um caráter identitário em função de suas 
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características próprias, como é caso do território camponês. Segundo Fernandes 

(2012, p. 746), pode-se dizer  

 

que o território camponês é uma unidade espacial, mas também é o 
desdobramento dessa unidade, caracterizada pelo modo de uso 
desse espaço que chamamos de território, por causa de uma 
questão essencial que é a razão de sua existência. A unidade 
espacial se transforma em território camponês quando 
compreendemos que a relação social que constrói esse espaço é o 
trabalho familiar, associativo, comunitário, cooperativo, para o qual a 
reprodução da família e da comunidade é fundamental. A prática 
dessa relação social assegura a existência do território camponês, 
que, por sua vez, promove a reprodução dessa relação social. Essas 
relações sociais e seus territórios são construídos e produzidos, 
mediante a resistência, por uma infinidade de culturas camponesas 
em todo o mundo, num processo de enfrentamento permanente com 
as relações capitalistas. 

 

Dessa forma, verifica-se que o trabalho familiar, associativo, comunitário, 

cooperativo caracterizam esse espaço construído, fortalecendo a identidade do 

território camponês para todos os seres humanos inseridos neste espaço construído. 

De acordo com Fernandes (2012) o território camponês é o espaço de vida do 

camponês, constituído também de uma enorme diversidade de culturas 

camponesas, dando sentido, assim, à sua existência. O território camponês é uma 

unidade de produção familiar e local de residência da família, que muitas vezes pode 

ser constituída de mais de uma família. Esse território também é predominantemente 

agropecuário, e contribui com a maior parte da produção de alimentos saudáveis, 

consumidos principalmente pelas populações urbanas. 

Diante desse quadro destaca-se a importância de uma Educação do Campo, 

pensada a partir dessa realidade, valorizando o território, a cultura, a diversidade, a 

produção familiar e a permanência do jovem no campo. 

Para Caldart (2012, p. 259),  

a Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira 
atual, protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas 
organizações, que visa incidir sobre a política de educação desde os 
interesses sociais das comunidades camponesas. Objetivo e sujeitos 
a remetem às questões do trabalho, da cultura, do conhecimento e 
das lutas sociais dos camponeses e ao embate (de classe) entre 
projetos de campo e entre lógicas de agricultura que têm implicações 
no projeto de país e de sociedade e nas concepções de política 
pública, de educação e de formação humana.  
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Segundo a autora, é um conceito em construção, que não se descola do 

movimento específico da realidade que o produziu e, assim, pode configurar-se 

como uma categoria de análise da situação ou de práticas e políticas de educação 

dos trabalhadores do campo, mesmo as que se desenvolvem em outros lugares e 

com outras denominações. Assim, a Educação do Campo (EC) surgiu em um 

determinado momento e contexto históricos e não pode ser compreendida em si 

mesma, ou apenas segundo o mundo da educação ou dos parâmetros teóricos da 

pedagogia. Ela é um movimento real de combate ao atual estado de coisas – 

movimento prático, de objetivos ou fins práticos, de ferramentas práticas, que 

expressa e produz concepções teóricas, críticas a determinadas visões de 

educação; de política de educação, de projetos de campo e de país, mas que são 

interpretações da realidade construídas com vistas a orientar ações/lutas concretas 

(CALDART, 2010, p. 107). 

Segundo Fernandes (2005) para compreender a origem do conceito de EC, é 

necessário ressaltar que ela nasce das demandas dos movimentos intitulados 

camponeses no Brasil, em prol de uma política educacional para os assentamentos 

da reforma agrária.  

Este é um fato extremamente relevante na compreensão da história 
da Educação do Campo. Dessa demanda também nasceu o 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e 
a Coordenação Geral de Educação do Campo. As expressões 
Educação na Reforma Agrária e Educação do Campo nasceram 
simultaneamente, são distintas e se complementam. A Educação na 
Reforma Agrária refere-se às políticas educacionais voltadas para o 
desenvolvimento dos assentamentos rurais. Neste sentido, a 
Educação na Reforma Agrária é parte da Educação do Campo, 
compreendida como um processo em construção que contempla em 
sua lógica a política que pensa a Educação como parte essencial 
para o desenvolvimento do Campo (FERNANDES, 2005, p. 2). 

 

Para Munarim e Locks (2012), a expressão é muito recente na história 

brasileira, sendo a luta pela terra seu principal berço de origem, uma luta 

empreendida pelo Movimento Social dos Trabalhadores sem-terra (MST), conectada 

à demanda por escolas públicas em cada novo acampamento ou assentamento de 

reforma agrária. 

 



 

1388 
 

O que estamos aqui chamando de educação do campo foi cunhado 
em meados da década de 1990 e aparece pela primeira vez em 
documento oficial normativo somente no ano de 2008.O termo tem 
uma conotação político-pedagógica para se distinguir da educação 
rural até então reinante nas diretrizes educacionais e nos marcos 
legais reguladores da educação brasileira. A educação rural na 
história educacional brasileira até então foi concebida e 
operacionalizada genericamente, sendo desconsideradas 
características como diversidade, especificidade e complexidade dos 
sujeitos que vivem e trabalham no campo (MUNARIM; LOCKS, 2012, 
p. 85). 

  

Souza130 e Beltrame (2010, p. 87) apresentam indagações e respostas sobre 

a gênese da EC: Como emerge a Educação do Campo? Como uma atividade? Não 

meramente, pois a sua gênese é dada pela necessidade de transformar a escola 

pública existente no campo e nesse sentido ela é práxis. A sua gênese também é 

dada pela necessidade de transformar as relações sociais e de poder que marcam o 

campo brasileiro. Em síntese, segundo as autoras, a gênese da Educação do 

Campo é fruto da denúncia de processos de exclusão – da terra, da educação, da 

moradia, da cultura e da vida. É fruto da prática coletiva que, ao denunciar, exercita 

a participação coletiva e efetiva, categorias que são fundantes da política pública 

orientada para a transformação social. Assim, a EC emerge da práxis, que provoca 

de forma crítica a política governamental e possibilita novas experiências de gestão 

e de trabalho pedagógico na escola do campo, uma instituição escolar pensada a 

partir da realidade do povo do campo e seu território historicamente construído. 

 

4. Educação Ambiental na escola localizada no campo e identidade territorial 
      

    A abordagem da Educação Ambiental nas escolas localizadas no campo e em 

Área de Proteção Ambiental (APA) de manancial (FIGURAS 1; 2; 3) observadas 

durante a pesquisa desencadeada entre 2016 e 2017, mostrou-se fundamentada em 

forte pragmatismo131, ora seguindo os parâmetros estabelecidos pelas 

                                                           
130 Sobre a dicotomia em relação à Educação ―do ou no‖ campo é interessante ver o Artigo ―A 

educação é do campo no Estado do Paraná? A Autora é a Professora Maria Antônia de Souza. In: 
SOUZA, M.A. (Org.). Práticas educativas do/no campo. Ponta Grossa: UEPG, 2011.  
131 Ver Artigo de LAYRARGUES, P. P. Para onde vai a educação ambiental? O cenário político-
ideológico da educação ambiental brasileira e os desafios de uma agenda política crítica contra 
hegemônica. Revista Contemporânea de Educação, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 398-421, 
ago./dez. 2012. Disponível em: 
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determinações dos governos municipais, com a padronização de projetos político-

pedagógicos, dessa forma, desconsiderando a realidade da escola localizada no 

campo, ora aproximando-se da comunidade, sem no entanto produzir algo novo  no 

que se refere a abordagem de Educação Ambiental em seu viés crítico e 

emancipatório. Algumas falas das professoras entrevistadas retratam essa realidade: 

 

- Os projetos da coleta do material de reciclagem, da ecoaula, todas 
as atividades. Hoje, as crianças, em ciências, com a professora de 
ciências fizeram uma paródia de uma música de um filme que as 
crianças adoram muito, que é o desenho da Frozen, com a letra da 
música do meio ambiente; então as crianças estão fazendo essa 
música alegremente e foi construída por elas, tocado o violão pela 
professora. São conteúdos que dão prazer para a criança e que ela 
pode contribuir com o conteúdo, não é colocar qualquer palavra na 
música para que ela se transforme numa música, eles colocam a 
vivência deles, a experiência e esse amor que eles têm pelo meio 
ambiente. São inúmeras as ações que a escola faz; depois você vai 
ver lá no nosso projeto político-pedagógico, a parte da reciclagem, da 
ecoaula trabalhada, o cuidado com a horta, as crianças vão para a 
horta, cuidam, plantam, regam, reviram a terra. Nossa escola está 
com um projeto e, a partir dessa última caminhada que aconteceu, o 
projeto de construção de uma estufa para desenvolvimento de flores; 
as crianças é que vão plantar, vão cuidar, vão produzir as flores e 
quem sabe a gente consegue estender isso para a comunidade 
também. A gente consegue tudo isso através da parceria que a gente 
tem com a ACAMPI (P1132). 
- Aqui a gente tem uma parceria com o CEAM, que a gente leva todo 
ano eles lá para fazer aula de campo [...] a gente observa se os rios, 
tem um rio que passa ali embaixo, se está limpinho, se tem muito lixo 
e se precisa ser cuidado. Teve um ano que a gente mandou carta 
para o prefeito, para a prefeitura, para eles virem limpar; lá tem um 
bar na frente, estava cheio de lixo em volta, agora está limpo (P2). 
- Eu já vejo como um ponto bem positivo por parte da comunidade de 
ajudar a cuidar do espaço. Este ano, que a gente não tem o recurso 
do programa Mais Educação, a gente consegue manter a horta, por 
exemplo, com a doação de mudas. Na semana passada, eu recebi 
uma grande quantidade de mudinhas para a horta e a gente 
conseguiu revitalizar a horta (P3). 
 

 
 
 
FIGURA 01 - CONTEXTUALIZAÇÃO DO APA DO PIRAQUARA EM RELAÇÃO À RMC. 

 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.unemat.br/prppg/ppgca/docs2014/para_onde_vai_a_educacao_ambiental_o_cenario.pdf
>. Acesso em: 13 ago. 2017. 
 
132 P1, P2 e P3 são referências às professoras entrevistadas durante a pesquisa de Doutorado em 
Educação.  
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FONTE: COMEC, 2002. 

 

A Figura 01 apresenta a contextualização da RMC e a localização do 

munícipio de Piraquara, destaca-se a APA do Piraquara, local onde ocorreu a 

pesquisa, destacadas na Figura 03, com um total de 04 Professoras entrevistadas, 

com o cargo de Direção Escolar e de Coordenação Pedagógica. 
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FIGURA 02 – INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS – APA DO PIRAQUARA. 

FONTE: COMEC, 2002. 
 

As escolas participantes da pesquisa estão localizadas no interior da APA do 

Piraquara (FIGURA 02), sendo um total de 03, Escola Rural Municipal Capoeira dos 

Dinos, Carmela Dutra e Júlia Wanderley, as demais escolas foram fechadas em 

função do processo de nucleação municipal. Os três escolas mencionadas são 

consideradas como ―do Campo‖ pela administração municipal. 
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FIGURA 03 - BACIA HIDROGRÁFICA DO MIRINGUAVA. 

 

FONTE: SÃO JOSÉ DOS PNHAIS, 2017. 
 

A Figura 03 apresenta o contexto da Bacia Hidrográfica do Miringuava, no 

município de São José dos Pinhais, com um estudo avançado para tornar-se uma 

APA de manancial, face à importância desta Bacia hidrográfica para o 

abastecimento de Curitiba. Ocorre ainda o processo de construção da futura represa 

do Miringuava, paralisado temporariamente em razão dos litígios entre proprietários 

rurais e o governo do Estado do Paraná. Na localidade de Campina do Taquaral, 

conforme marcação na figura, foi realizada a pesquisa na escola municipal rural 

Lilian Viana, ocasião em que se entrevistou a Coordenadora Pedagógica. A 

instituição de ensino é considerada como ―do Campo‖, pela administração municipal. 

Assim, com base nas entrevistas percebe-se que a educação Ambiental 

crítica, emancipadora e transformadora está distante da realidade das escolas e, por 

sua vez, dos alunos, que em sua grande maioria advém de regiões rurais próximos 

às escolas pesquisadas. Se ocorre a reprodução das abordagens de EA do meio 
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urbano no meio rural, não valoriza-se todo o espectro cultural do campo, seus 

valores e características que dão identidade aos seres humanos que vivem nesta 

realidade, por conseguinte, o território construindo pelas experiências, tradições, 

trabalho familiar, associativismo, comunitarismo e, cooperativismo não é trabalhado 

no contexto escolar, prejudicando ainda mais os aspectos identitários, 

principalmente dos mais jovens, que acabam por buscar a saída do campo e uma 

nova identidade, vinculado ao meio urbano. As entrevistas obtidas na pesquisa 

(TESE) revelam a dicotomia identitária entre campo e cidade. 

 

Hoje, nossos livros apresentam ilustrações adequadas, que vêm a 
completar a ideia de como aquele conteúdo está inserido dentro do 
espaço rural, do campo; então, essas mudanças todas vieram a 
contribuir, como eu falei. No início, a gente não compreendia muito, 
pois a gente achava que estavam tirando a identidade da escola 
rural; na verdade, a mudança veio para legitimar a escola do campo 
e trazer contribuições, que vão ficar (P1). 

Na verdade, não tem uma identidade do campo e isso refletiu no livro 
pedagógico nosso, que vem do governo federal; o livro vem todo 
falando do campo, vem para nós como se fosse do campo, mas nós 
não temos uma realidade do campo. Na verdade, é uma área de 
manancial; a gente tem que cuidar dos mananciais. Não se planta 
nada por aqui; se planta alguma coisa, que não sei exatamente o 
que, é mais agricultura familiar; alguns bichos, carneiro, umas vacas, 
pouca coisa, até por causa da proteção, nem pode ter criação de 
bichos, por exemplo (P2). 

 

Dessa forma percebe-se que a Educação Ambiental devidamente articulada 

ao projeto político pedagógico e ao currículo praticado na escola, pode ser um elo 

entre a escola e o meio ambiente, uma vez que esta é parte desse meio em que está 

situada, bem como o ser humano pelo pressuposto que também é natureza. Unir o 

que historicamente foi apartado pela lógica do capital, é uma das grandes 

possibilidades da Educação Ambiental. E, no que se refere à Educação do Campo, 

este caminho já está traçado, seja pela proximidade com a natureza, seja pelo 

somatório dos valores, tradições, cultura, e coletividade, características que 

emergem da vida no campo e que marcam também a forma de ser da Educação do 

Campo.  

 

5. Considerações Finais  
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Assim, com base no que foi exposto verifica-se que a Educação Ambiental 

crítica e emancipadora, diferentemente do que foi observado nas escolas localizadas 

no campo, que atuam de forma subordinada aos pressupostos de uma educação 

urbana, embora estejam inseridas em área rural e de proteção ambiental de 

mananciais e ainda, atendam ao público infanto-juvenil que em sua grande maioria 

reside também em áreas rurais ainda mais afastadas, tem um potencial aglutinador 

no sentido de defender além da aproximação do ser humano à natureza, um novo 

projeto societário que valoriza a permanência do ser humano no campo, aquilatando 

sua cultura, valores, trabalho associativo e comunitário em benefício da coletividade.  

Dessa forma a Educação Ambiental crítica além de proporcionar o 

conhecimento e valorização do território socialmente construído, atua em 

consonância com os princípios da Educação do campo, despertando no público 

escolar infantil e ressaltando para os jovens a identidade com o território socialmente 

construído e mantido por várias gerações. 
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RESUMO 
O presente estudo foi realizado na Bacia Hidrográfica do Rio Paciência, situada nos 
municípios de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa na porção centro-
nordeste da Ilha do Maranhão. O estudo teve como objetivo avaliar o estado de conservação 
e preservação das áreas de APP, marginal aos cursos de água permanente frente ao intensivo 
uso e ocupação na bacia do Rio Paciência, utilizando o método hipotético-indutivo com base 
na interpretação e classificação de imagem Pleiade 2014, aliada às características 
observadas ―in loco‖ sendo organizados em um banco de dados em ambiente ArcGis 10.3.1. 
As indicações para o gerenciamento da área de 146 km² da Bacia do Rio Paciência onde se 
inserem o Sistema de Abastecimento de Água Subterrânea Paciência I e II e Sistema de 
Abastecimento de Água do Paço do Lumiar – SAAE, apresenta padrão dendrítico, de 5ª 
ordem, alongada, com declividade variando de plana a suavemente ondulada nos tabuleiros 
e colinas intensamente dissecadas que possuem uma boa potencialidade para infiltração da 
água no solo. As modificações provocadas pelo uso e ocupação na área provocou 
degradação no sistema de drenagem pela alta impermeabilização, desmatamentos, 
ocupações espontâneas nas áreas de preservação permanentes, elevado lançamento de 
efluentes doméstico in natura e descarte inadequado dos resíduos sólidos. A bacia do rio 
Paciência encontra-se degradada causando a perda da biodiversidade, risco a saúde 
pública e degradação da beleza cênica da paisagem. 
Palavras-Chave: Análise ambiental, planejamento ambiental, bacia hidrográfica, Rio 
Paciência. 
 
ABSTRACT 
The following project was made upon the Paciencia's River Watershed, which is located at 
the municipalities of São Luís, Paço do Lumiar, São José do Ribamar and Raposa, all of 
them being placed upon the northern-central part of the Ilha do Maranhão. The present study 
had the intent to measure the conservation and preservation in marginal APP areas over 
permanent water courses, due to the intensive occupation and water usage on the 
Paciencia's river watershed, using, in order to do so, a hypothetical-inductive method, based 
upon a interpretation and classification of satellite images of Pleiade 2014 images and also 
―in loco‖ observed characteristics, which are being organized in a SIG Ambient Databank. 
The Indications for the management of the 146 Km² Paciencia's River Watershed area, 
where the Sistema de Abastecimento de Água Subterrânea Paciência I e II e Sistema de 
Abastecimento de Água do Paço do Lumiar – SAAE are inserted, are: It is composed of it‘s 
main course, affluents and subaffluents, it has a 5° order Dendritic Pattern, elongated, with a 
varying declivity, from plane in the tabuleiros to slightly wavy in the dissecated hills, which 
indicates a good potentiality to infiltration of water upon the soil. However, the modifications 
provoked by misuse and area‘s occupation led to a degradation in the draining system due to 
high waterproofing, deforestations, spontaneous occupations in the APP‘s, a high output of 
domestic effluents in natura and a inappropiate disposal of solid residues. The drainage 
network is contaminated, what causes a loss of biodiversity, a risk to public health and 
degradation to the landscape scenic beauty.  
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1. Introdução 

O processo da urbanização brasileira deu-se de forma acelerada mesmo em 

regiões onde a industrialização não ocorreu de modo intenso, como é o caso da 

região Nordeste. O crescimento da economia industrial e estilo de vida urbano 

cobiçado pela grande maioria da população criou uma densa rede urbana, tornando 

a maioria das cidades lugares insalubres a sobrevivência. 

Nos últimos anos, a Ilha do Maranhão desenvolveu um forte processo de 

urbanização, caracterizado, principalmente, pela inserção de grandes projetos 

industriais, tais como Companhia Vale do Rio Doce, MPX- Termoelétrica e ALUMAR, 

o que propiciou um acentuado crescimento no número de habitantes na cidade 

(CASTRO, 2017). 

Essa dinâmica fez com que, a população da ilha, que contava com ―apenas‖ 

50 mil habitantes no ano de 1940 aumentasse em 70 anos para mais de 1 milhão de 

habitantes, em 2010 (IBGE 2010) indicando um aumento expressivo da urbanização 

passando a Ilha para um status de metrópole. 

Com o aumento desordenado do crescimento urbano, impermeabilização do 

solo diminuiu as áreas de recarga de aquíferos na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paciência, que apresenta aproximadamente 60% da sua área total urbanizada, 37% 

vegetada, 0,3% de solo exposto e 4,7% com relação a extensão do Aeroporto 

(SANTOS, 2017). 

A Bacia do Rio Paciência com 145,7 km², padrão dendrítico e de 4ª ordem 

(CASTRO,2017), situa-se na porção centro-oriental da Ilha do Maranhão, e está 

inserida nos quatro municípios que a compõe (Figura 01). O acesso pode ser 

realizado pelas vias terrestres MA-201 e MA-203, e via marítima através de 

pequenos portos ao longo da desembocadura do rio principal. 

A bacia é constituída pelo rio principal Paciência, estando na margem direita 

os rios Itapiracó, Turú, Saramanta, riacho da Cohab, São Cristóvão e Cumbique, e 

pelos igarapés da margem esquerda, Iguaíba, Cajueiro, Anajá, e pelo Rio principal 

Paciência. O Rio Paciência, principal corpo hídrico da bacia, apresenta um curso de 
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32 km inserido num ambiente estuarino que se desenvolve no sentido nordeste da 

Ilha de São Luís, desembocando na Baía de Curupu (Figura 01). 

 

Figura 010: Mapa de Localização da Bacia Paciência do Rio Paciência – MA. 

Fonte: LEBAC/UFMA, 2017. 

A gestão desse espaço é fundamental para a sustentabilidade dos diversos 

ecossistemas presentes na bacia. São inúmeras as causas que provocam alterações 

nos recursos hídricos, mas uma das principais são as atividades humanas no que se 

refere ao uso e ocupação do solo. 

Todos esses problemas interferem diretamente na quantidade e qualidade da 

água, em harmonia com Moraes (1999), o planejamento do uso e ocupação do solo é 

uma necessidade em uma sociedade com usos crescentes da água, como é 

realidade na Ilha, por esse motivo a importância de áreas protegidas.  

As Áreas de Preservação Permanente - APP foram instituídas pelo Código 

Florestal Lei Federal nº 12.651 (BRASIL, 2012) e consistem em espaços territoriais 

legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas 

ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa.  
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Essas áreas têm a função ambiental de proteção dos rios e igarapés, evitando 

enchentes, inundações, poluição das águas e assoreamento dos rios e a 

manutenção da permeabilidade do solo e a recarga de aquíferos e evitando o 

comprometimento do abastecimento público de água em qualidade e em 

quantidade, dentre outras. 

Este estudo avalia o estado de conservação e preservação das áreas de APP 

dos cursos d‘água permanente frente ao intensivo uso e ocupação na bacia do Rio 

Paciência e faz parte do Projeto de Pesquisa ―Zoneamento da susceptibilidade a 

infiltração da água nas áreas de recarga do aquífero Barreiras dos mananciais dos 

Sistemas de Abastecimento de Água do Paciência – São Luís – MA‖.  

Esses conhecimentos são de relevância para as políticas de planejamento na 

bacia do Rio Paciência principalmente por se tratar de uma área onde se encontra o 

Sistema de Abastecimento de Água do Rio Paciência de importância para a 

conservação e manutenção das vazões de água dos poços tubulares de 

abastecimento para uma significativa população da Ilha do Maranhão. 

2. Metodologia 

O método científico que se fará uso é o hipotético-indutivo, que parte da 

observação e experimentação, tendo sua origem no problema, no qual procura 

soluções por meio de tentativas, hipóteses e teoria.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 69) ―a indução realiza-se em três 

etapas: observação dos fenômenos, descoberta da relação entre eles e 

generalização da relação‖. Esse método está muito atrelado a estudo de caso, 

permitindo um estudo de profundidade e detalhamento e uma análise processual.  

 

2.1 Levantamento e análise de material bibliográfico 

Os procedimentos metodológicos para a investigação do problema constarão 

de levantamento e análise de materiais relacionados com a temática, na biblioteca 

Central da Universidade Federal do Maranhão – UFMA e periódicos, livros, 

monografias, dissertações, teses e bases de dados do Laboratório de Estudos de 
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Bacias Hidrográficas (LEBAC/DEGEO). Sendo este material selecionado de suma 

importância para o desenvolvimento das fases da pesquisa. 

2.2 Elaboração do Material Cartográfico 

A elaboração da base cartográfica aconteceu no ambiente SIG - Sistema de 

Informação Geográfica através do programa ArcGIS 10.3.1 e constituiu na 

delimitação da bacia do Rio Paciência e na definição da rede de drenagem. Utilizou-

se cartas planialtimétricas da DSG (Diretoria de Serviço Geográfico do Exército), 

Folhas 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 31, 32 e 33, em escala 

1:10.000, da Ilha do Maranhão, as quais após editadas e reunidas em forma de 

mosaico serviram para realizar a leitura das cotas altimétricas dos cursos d‘água e 

dos limites da bacia. E interpretação de imagens de satélites, com o objetivo de 

analisar a ocupação das áreas de APP do Rio Paciência e seus principais afluentes. 

A resolução espacial das imagens que foram usadas do RapidEye 3 dos anos 

de 2014 e 2015 (ENGESAT, s.d) são de 5 metros, estas que são ortorretificadas, e 

estão disponíveis no Geo Catálogo digital do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

Foi utilizado também uma imagem Pleiade de alta resolução de 2014.  

As delimitações das APPs foram feitas de acordo com o Novo Código 

Florestal (BRASIL, 2012), onde indica que as faixas marginais consideradas como 

Áreas de Preservação Permanente variam de acordo com a largura do curso d'água, 

medida a partir da borda da calha de seu leito, sendo de 30 metros para rios com 

largura menor que 10 metros e de 50 metros para nascentes ou olho d'água perene 

considerados de preservação permanente. E os critérios para avaliar os níveis de 

preservação foram adotados com base no nível de desmatamento, assoreamento e 

lançamento de esgoto in natura (CASTRO, 2017) e (DONADIO et al., 2005). 

2.2.1. Delimitação das APPs ao redor das nascentes  

Nessa etapa foram utilizados os dados coletados dos pontos relacionados às 

nascentes (início de cada córrego) e à rede hidrográfica orientada no sentido da foz. 

A delimitação das áreas de preservação no entorno das nascentes foi realizada por 

meio do comando ―buffer‖, disponível no módulo Arc Toolbox do programa ArcGIS 

10.3.1, delimitando um raio de preservação de 50 metros no entorno das nascentes. 
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2.2.2. Delimitação das APPs ao longo dos cursos d‘água  

Nessa etapa foi utilizada a base de dados correspondente aos cursos d‘água, 

os quais foram fotointerpretados em tela na escala de visualização de 1:2.000, sobre 

aerofotos ortorretificadas RapidEye 3 dos anos de 2014 e 2015, com escala de 

1:35.000 e 5 m de resolução espacial. A delimitação das áreas de preservação ao 

longo dos cursos d‘água foi realizada por meio do comando ―buffer‖, disponível no 

módulo Arc Toolbox do programa ArcGIS 10.3.1, delimitando-se uma área de 

preservação de 30 m em cursos d‘água com menos de 10 m de largura. 

2.3 Trabalhos de campo 

Para a realização desta pesquisa, fez-se necessários trabalhos de campo 

para reconhecimento da área da bacia do Rio Paciência, seus cursos d‘água e 

nascentes. As áreas do entorno das nascentes apresentam suma importância no 

que diz respeito à vida útil dos rios por elas abastecidos, uma vez que sem a 

proteção adequada em torno delas nota-se um processo de degradação do rio por 

ela abastecido, o que fora verificado em visitas técnicas na área de estudo, indo ao 

encontro do verificado por Donadio et al. (2005).  

Utilizou-se os dados dos materiais inconsolidados do curso superior do Rio 

Paciência de Moraes (2014) para a indicação das características geológica-

geotécnica e geomorfológica das unidades de relevo da área enfocada. Com esses 

dados foi possível cruzar os buffes das APPs com as unidades de relevo do topo, 

encosta e base. Esse cruzamento de informação é de relevância para as políticas de 

planejamento na bacia do Rio Paciência principalmente por se tratar de uma área 

onde se encontra o Sistema de Abastecimento de Água do Rio Paciência de 

importância para a conservação e manutenção das vazões de água dos poços 

tubulares de abastecimento para uma significativa população da Ilha do Maranhão.  

 

3. Resultados da Pesquisa 

O processo de degradação ambiental nas bacias do Rio Paciência, Anil, 

Bacanga e outras da Ilha do Maranhão começou nos meados dos anos 80, devido 
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ao acelerado processo de crescimento urbano em direção nordeste provocado pelos 

grandes e médios projetos como VALE, Consórcio Alumar, Porto do Itaqui e outros, 

associado a ampliação do tecido viário. A cidade de São Luís e os outros municípios 

componentes da Ilha do Maranhão, até 1950, tiveram sua expansão através do 

processo natural de ocupação. Nesse sentido, a cidade não se beneficiou de um 

planejamento urbanístico, tendo sua expansão condicionada pelas limitações 

impostas pelos aspectos geoambientais e pelos agudos desníveis sociais (DINIZ, 

1999).  

Na Bacia do Rio Paciência a ocupação do terreno segue uma lógica desde o 

ponto mais extremo da bacia até a foz, considerando as dinâmicas socioespaciais 

dos quatro municípios que ela atravessa.  Todavia, para compreender a ocupação 

atual do seu terreno se faz necessário contextualizar o processo que deu 

funcionalidade às terras não urbanizadas da Ilha do Maranhão por meio dos 

programas de conjunto habitacional que caracterizam os seus núcleos urbanos, 

dando origem a região metropolitana da capital ludovicense.  

 
No Maranhão, especialmente em São Luís, várias ações, 
historicamente, somaram-se e redefiniram a ocupação/produção do 
espaço urbano, destacando-se o Programa Nacional de Capitais e 
Cidades de Porte Médio, o Programa Grande Carajás, bem como 
políticas setoriais inerentes à habitação, transporte e saneamento 
básico (FERREIRA, 2014). 

 
O mapeamento do uso e ocupação da área da bacia apresenta os efeitos das 

construções imobiliárias, e essa expansão urbana tem ocorrido na direção nordeste 

seguindo a topografia do relevo, ocorrendo primeiramente nos topos das colinas e 

depois seguindo vertente abaixo. Nos grandes centros urbanos as superfícies 

impermeabilizadas e a falta de drenagem para o escoamento superficial são as 

principais causas de alagamentos que afetam principalmente a população 

economicamente mais vulnerável.    

Com a crescente demanda por mais espaço, têm-se visto uma explosão de 

construção de condomínios, casas e conjuntos na tentativa de preencher uma 

lacuna no déficit habitacional brasileiro foi criado o conjunto Maiobão, na década de 

80 (inaugurado em junho de 1982), sendo o maior já construído no município, pela 

Cohab, localizando-se no médio curso do rio Paciência.  
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3.1 Áreas de Proteção Permanente - APP 

De acordo com a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 do Novo 

Código Florestal (BRASIL, 2012), as faixas marginais consideradas como Áreas de 

Preservação Permanente variam de acordo com a largura do curso d'água, medida a 

partir da borda da calha de seu leito, sendo de 30 metros para rios com largura 

menor que 10 metros e de 50 metros para nascentes ou olho d'água perene 

considerados de preservação permanente, estando de acordo com a realidade do 

curso superior da Bacia do rio Paciência. Sendo assim, as faixas marginais do rio e 

as nascentes de Área de Preservação Permanente foram analisadas a partir do 

buffer de 50 metros criado para as nascentes, e para os canais fluviais um buffer de 

30 metros, sendo classificados em alto, médio e baixo nível de preservação. Esses 

critérios para avaliar os níveis de preservação foram adotados com base no nível de 

desmatamento, assoreamento e lançamento de esgoto in natura (CASTRO, 2017). 

Constatou-se que no curso superior do Rio Paciência tem-se um total de 119 

nascentes, onde 21 estão classificadas como médio nível preservação e 38 com alto 

nível de preservação. Analisando o buffer de 30 metros para os canais da rede de 

drenagem do curso superior observou-se 73 cursos d‘águas com baixo nível de 

preservação e 60 com médio nível de preservação. Constatou-se um alto nível de 

desmatamento e consequentemente o assoreamento do canal, sendo apontado 

como um dos principais fatores responsáveis pela degradação do leito do Rio 

Paciência (Figura 04 e 05). 

O alto curso da bacia tem 24 nascentes, abrigando as principais nascentes da 

bacia, que no raio de 50 metros encontra-se com nível médio a alto de preservação 

(Figura 05), onde apenas duas nascentes possuem alto nível de preservação e 

outras duas nascentes com médio nível de preservação. Destaca-se que essas 

nascentes se encontram preservadas em virtude da proteção da área do aeroporto 

gerenciada pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) (Figura 

02, 04, 05). 

 A maioria das nascentes estão apresentando um baixo nível de preservação 

devido ao lançamento de esgoto in natura, desmatamento, e grande processo de 
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urbanização com a presença de aeroporto, cemitérios, fábricas, lava-jatos, oficinas e 

postos de gasolina num raio de 50m (Figura 02, 04, 05). Essas nascentes estão 

sobre a unidade de materiais inconsolidados de fácies arenosas amareladas 

presentes nas áreas dos tabuleiros (40-60m) com média dissecação de relevo e 

muito alta permeabilidade (MORAES, 2014). Foi encontrado elevada potencialidade 

para infiltração de água, sendo consideradas áreas de recarga de aquífero, porém, 

apresenta-se intensamente impermeabilizada (NASCIMENTO, 2014). 

 

Figura 02: Resíduos sólidos despejados na base do Tabuleiro no curso Superior da bacia 

Paciência. Fonte: CASTRO, 2017. 

No médio curso foram encontradas 34 (trinta e quatro) nascentes, onde 22 

(vinte e duas) nascentes apresentam de alto a médio nível de preservação. Essas 

nascentes e cursos d'água estão na sua maioria sobre a unidade arenosa amarela 

cinza presentes nas áreas das colinas e alta e média encosta de tabuleiro (40-25m) 

e apresentam de média dissecação em direção a sua foz, com permeabilidade alta a 

média (MORAES, 2014).  

Essa área tem elevada potencialidade para infiltração de água, porem 

também se encontra intensamente impermeabilizada. Nessa unidade, o principal 

canal do Rio Paciência apresenta alto nível de preservação considerando a faixa de 

30m a partir das margens do rio. Entretanto, os seus afluentes e subafluentes da 

margem direita e esquerda encontram-se predominando a baixa preservação de 

suas margens e nascentes, frequentemente desmatada e com a presença de 

ocupações espontâneas, conjuntos habitacionais, construtoras, e postos de 

gasolina. 
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No baixo curso da bacia do Rio Paciência foram contabilizadas 63 nascentes, 

onde apenas 3 (três) apresentaram um baixo nível de preservação, estando 

localizadas no município de Raposa – MA, justamente na região mais populosa da 

cidade.) As outras 60 (sessenta) nascentes e a maioria dos cursos d‘água estão 

apresentando um alto nível de preservação e acredita-se que isso seja devido ao 

processo de urbanização está tendendo para os municípios de São José de 

Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa em direção ao baixo curso da bacia do 

Paciência, haja vista saturação de espaço territorial em São Luís, bem como a 

presença de áreas ainda passíveis de ocupação e com aspectos rurais (Figura 03). 

O baixo curso está inserido na unidade arenosa cinza escura (25-16m) 

(MORAES, 2014), encontra-se no mesmo nível de degradação dos canais fluviais, 

dissecação média, alta permeabilidade, caracterizada como área de descarga. 

(Figura 03, 04, 05).  

 

Figura 03: Vista parcial de canal na localidade Mocajutuba no município de Paço do Lumiar - MA 
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Figura 04: Carta de áreas de Preservação Permanente – APP dos cursos d‘águas na Bacia 

do Paciência. Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Figura 05: Carta de áreas de Preservação Permanente – APP das nascentes na Bacia do 

Paciência. Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

4. Conclusão 

As indicações para o gerenciamento da área da bacia do Rio Paciência onde 

encontra-se o importante Sistema de Abastecimento de Água Subterrânea Paciência 

I e II da Ilha do Maranhão apresenta o curso principal, afluentes e subafluentes do 

Rio Paciência intensamente degradado, conforme as seguintes considerações:  

A bacia do Rio Paciência apresenta uma área de 146,64 km², padrão 

dendrítico, de 5ª ordem, alongada, com declividade variando de plana nos tabuleiros 

e suavemente ondulada nas colinas dissecadas, o que indicam uma boa 

potencialidade para infiltração da água no solo (CASTRO, 20170. Entretanto, as 

modificações provocadas pelo uso e ocupação na área com o intenso nível de 

impermeabilização provocou severas mudanças no comportamento hidrológico na 

bacia, com a dinamização do escoamento superficial, tornando várias áreas 

susceptíveis a alagamento em condições de precipitações prolongadas. 

Nessa unidade, o principal canal do Rio Paciência apresenta com alto nível de 

preservação considerando a faixa de 30m a partir das margens do rio. Entretanto, os 
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seus afluentes e subafluentes da margem direita e esquerda do Alto e Médio curso 

encontram-se predominando a baixa preservação de suas margens e nascentes, 

frequentemente desmatada e com a presença de ocupações espontâneas. 

O curso superior do Rio Paciência tem-se um total de 29 nascentes sendo 7 

(sete) nascentes com vegetação nos 50 metros de entorno caracterizando alto nível 

de preservação; 3 (três) nascentes classificadas com médio nível de preservação e 

19 (dezenove) nascentes com baixo nível de preservação. 

Os canais da rede de drenagem do curso superior, analisando o buffer de 30 

metros da faixa marginal das margens do Rio Paciência seus afluentes e 

subafluentes indicou que apenas o rio principal apresenta um alto nível de 

preservação das suas margens, enquanto os afluentes e subafluentes um baixo 

nível de preservação pelo intenso processo de urbanização, desmatamento das 

margens e consequentemente o assoreamento do canal. 

Observa-se que a rede de drenagem do Rio Paciência recebe elevado 

lançamento de efluentes de esgoto in natura e descarte inadequado dos resíduos 

sólidos, provocando a contaminação da água, perda da biodiversidade, risco a 

saúde pública e degradação da beleza cênica. 

A partir da análise dos resultados concluiu-se que os problemas identificados 

resultam, antes de tudo, da má administração dos gestores públicos evidenciado no 

crescimento urbano desordenado, falta de cobertura vegetal nas áreas de recarga, 

manutenção do sistema de esgoto quando existe, concessão de área para a 

construção de empreendimentos imobiliários sem considerar a legislação ambiental 

e as aptidões físicas do terreno.   

Na Bacia do Rio Paciência, provavelmente boa parte das ocupações 

desordenadas são frutos da ausência de habitações acessíveis a toda a população, 

levando as pessoas mais desfavorecidas a se apropriarem de terrenos sem haver a 

investigação dos espaços que estão se apossando, e sem considerarem a 

possibilidade de serem áreas protegidas, devido não só a falta de conhecimento, 

mas a necessidade de uma moradia. 

Recomenda-se a implantação de políticas públicas voltadas para preservação 

das áreas de recarga de aquifero que estão localizadas principalmente no alto curso 
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da Bacia do Rio Paciência considerada área de sustentabilidade ambiental através 

do Plano Diretor da Cidade de São Luís, tais como: 

 Políticas de planejamento urbano para preservação e conservação de áreas 

permeáveis nos tabuleiros considerados áreas de recarga de aquiferos; 

 Criação de Programas educacação ambiental com foco na sustentabilidade, das 

áreas permeaveis para manutenção e perenização das reservas de água 

subterrânea;  

 Recuperação das áreas degradadas das áreas de preservação permanentes, 

através do plantio de vegetação nativa; 
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RESUMO 
A relação da sociedade com a Natureza, nem sempre ocorre de forma equilibrada, sendo, 
muitas vezes, marcada pelo uso desenfreado dos recursos, sem manter a base natural dos 
ecossistemas. Para garantir a existência dos níveis tróficos da Natureza no Espaço 
Geográfico, algumas leis foram criadas para garantir a existência das paisagens naturais, 
entre elas o Código Florestal que regulariza as áreas de Reserva Legal e Área de 
Preservação Permanente. Com objetivo de discutir o conceito de Paisagem e elementos 
Biogeográficos que, atualmente, podem garantir a natureza, serão utilizados critérios de 
análise que consideram matriz, mancha e conectividade Biogeográfica, o presente texto 
conclui que, mesmo existindo, estas áreas não são compostas por níveis de qualidade dos 
elementos Geográficos, chamados aqui de qualidade Geográfica, necessários para o 
desenvolvimento natural da paisagem local. Esta discussão teórica, que utiliza autores de 
base científica metodológicas ligados à Biogeografia, faz parte de uma pesquisa de 
doutoramento ainda em andamento que analisa as condições reais de Reserva Legal num 
quadrante específico no Centro Norte do estado do Paraná. A área em específico, 
compreende regiões que distintas que passaram por modificações ao longo dos anos. Com 
auxílio de imagens de satélite e trabalho de campo, as áreas são analisadas para 
conhecimento dos aspectos encontrados. De forma geral e ainda em processo de 
comprovação, as delimitações de Reserva Legal não tem vegetação em desenvolvimento. 
 
ABSTRACT 
The relationship of society to nature does not always occur in a balanced way, and is often 
marked by the unrestrained use of resources, without maintaining the natural basis of 
ecosystems. To guarantee the existence of the trophic levels of Nature in the Geographic 
Space, some laws were created to guarantee the existence of natural landscapes, among 
them the Forest Code that regulates the Legal Reserve and Permanent Preservation Areas. 
With the objective of discussing the concept of Landscape and Biogeographic elements that 
currently can guarantee nature, will be used criteria of analysis that consider matrix, spot and 
Biogeographic connectivity, this text concludes that, even if these areas are not composed of 
levels of quality of the Geographic elements, called here of Geographic quality, necessary for 
the natural development of the local landscape. This theoretical discussion, which uses 
methodologically based scientific authors related to Biogeography, is part of an ongoing 
doctoral research that analyzes the actual conditions of Legal Reserve in a specific quadrant 
in the Northern Center of the state of Paraná. The area comprises distinct regions that 
underwent modifications over the years with increase or decrease of vegetative stages. With 
the aid of satellite images and fieldwork, the areas are analyzed for knowledge of the aspects 
found. In general and still in the process of verification, the legal reserve delimitations do not 
have vegetation in development. 
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1. Introdução  

Os estudos da Natureza ocorrem há alguns séculos numa perspectiva 

biológica relacionada às preocupações com o ecossistema. Desde os naturalistas, 

viajantes do século XV ao XIX, ao chegar em Humboldt a Geografia passou a ser, 

também, parte integrada nesta pesquisa de reconhecimento e análise do elemento 

natural, juntamente com sua consolidação como ciência no século XIX. Para além do 

ecossistema, a Geografia preocupa-se com a espacialização dos elementos naturais 

no ambiente, que vão além às suas relações e suas contribuições para o 

desenvolvimento da flora e da fauna local e, consequentemente global. 

Desde este período de estudo naturalista, até o atual, é sabido que a 

Natureza tem uma tendência em direção ao seu equilíbrio autorregular quando não é 

influenciada pelo homem. No entanto, por ser importante e por dar subsídio às 

atividades humanas, ela acaba por não ter, em sua totalidade, este equilíbrio. 

Segundo Troppmair (2008), é justamente por estes motivos que a preocupação 

biológica, também muito importante e necessária para a sua qualidade, é, no 

entanto, diferenciada da preocupação Biogeográfica. Para a Geografia a paisagem é 

categoria palco das inter-relações destes elementos naturais, onde o homem, muitas 

vezes, se faz presente e torna-se interdependente de todos os elementos. 

(Troppmair, 2008). 

Neste sentido e por acreditar que os sistemas naturais têm uma dinâmica 

cíclica Biogeográfica, que realizam sua própria regularização físico-química, este 

artigo se preocupa com o avanço desenfreado das atividades humanas sobre os 

sistemas naturais já regulamentados por lei. Segundo Ab`Saber (2003) a paisagem 

atual é uma herança de reflexo das formas e dos processos atuantes nas 

compartimentações locais, portanto, toda ação humana, causa reação na paisagem 

e torna-se elemento majoritário de influência real.  

O objetivo deste trabalho é discutir o conceito de Paisagem e elementos 

Biogeográficos que, atualmente, podem permitir e recomposição da Natureza em 

seus espaços de preservação. Para tal, serão apresentados e debatidos autores 

pertinentes à temática, assim como as legislações vigentes no Brasil que tem como 

objetivo preservar estas áreas. 
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Esta discussão teórica, apesar de recorrente, ainda não é efetiva em sua 

prática real de preservação uma vez que as preocupações econômicas sobrepõem 

qualquer quesito de desenvolvimento social e da Natureza. 

 

2. Metodologia 

O interesse pelo referido texto, parte de um trabalho de doutoramento onde o 

objetivo geral é reconhecer as áreas de Reserva Legal - RL, dentro de um quadrante 

pré determinado na região Norte Central do estado do Paraná, para posterior análise 

de qualidade destas áreas e reconhecimento de possíveis sobreposições com 

Unidades de Conservação - UC. A institucionalização da área de Reserva Legal, no 

Brasil, ocorreu em 1934 com a legalização do primeiro Código Florestal. Em 1965 foi 

alterado pela Lei Federal 4.771 e em 2012 foi novamente alterado e passou a ser 

conhecido como o Novo Código Florestal - Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

A primeira edição estabelecia a proteção da área de acordo com a região 

inserida, já a última e mais recente alteração estabelece a proteção de acordo com o 

tipo de vegetação, sem contrapor as peculiaridades de cada área e ainda seus 

critérios de localização. (Donato e Ferreira, 2017) 

De acordo com informações acessadas no site do Ministério do Meio 

Ambiente – MMA, nos documentos do Cadastro Ambiental Rural – CAR, até 

Fevereiro de 2018, foram reconhecidos, no Paraná, 16.073.570ha num total de 

417.923 imóveis, ultrapassando os 100% da expectativa possível de cadastro. Até 

maio do ano anterior, a marca de cadastro era de 76% do total do estado do Paraná, 

fato que mostra o avanço dos registros.  

Apesar de mais de 100% dos cadastros terem sido realizados, mostrando que 

até mesmo propriedades menores, sem obrigatoriedade133, os fizeram, essas áreas 

não tem validade em qualidade e manejo da Natureza como observado por imagens 

e ainda em trabalhos de campo. Na maioria das vezes, a área é delimitada e 

abandonada pelo agricultor, em meio a um plantio tradicional com uso de 

agrotóxicos, para cumprir a legislação ou ainda na expectativa que, um dia, esta 

área se torne ―natural‖. Apesar deste ―abandono‖ ser previsto pelo Código Florestal 

                                                           
133

 O novo Código Florestal dispensa imóveis de até 4 módulos fiscais da obrigatoriedade em 
Reserva Legal.  
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em suas normativas, áreas com uso intensivo de agrotóxico e sem manejo passam 

por lentos processos e não viabilizam seu potencial.  

É justamente nesta perspectiva que o texto atual pretende discutir e analisar 

os aportes teóricos da biogeografia local e a inter-relação da categoria paisagem em 

consolidação à preservação da Natureza – que é o objetivo de delimitar e preservar 

uma érea de RL. 

Como processo metodológico específico, este texto se alinha em bases 

bibliográficas de estudos da paisagem e da Biogeografia, com estudo de referencial 

teórico como Troppmair (2008), Ab`Saber (2003), Mateo Rodriguez (2007), 

Cavalheiro (2009), entre outros, que se preocupam com a questão Biogeográfica em 

perspectiva de equilíbrio natural, tendo o homem como parte desta 

interdependência, social e econômica. Para além, também são analisados 

documentos oficiais sobre a RL, que aqui darão suporte para as discussões de 

qualidade da Natureza local além de reconhecimentos in loco que podem subsidiar a 

discussão entre Biogeografia, Paisagem e o homem no possível, ou não, equilíbrio 

com a Natureza, evidenciando, sempre, a perspectiva Biogeográfica conceitual. 

 

3.  Conceitos e correlações da Paisagem em Biogeografia 

De forma geral a história da Biogeografia teve início em cerca de 300 a.C. 

com Alexandre o Grande e suas observações de crescimento das plantas. 

Descrições dos viajantes naturalistas no século XV que relatavam a ocorrência de 

determinados elementos em um local e outro não – a paisagem, fato que deu base 

para Darwim e Walace determinarem a Teoria da expansão pelo centro absoluto no 

século XIX que foi modernizada e contraposta pela tectônica de placas no século XX 

(Surtegaray, 2011).  

  O conceito de paisagem é diversificado pelo fato de ser utilizado em diversas 

áreas das ciências, envolvendo, muitas vezes, questões de percepção, abstrações e 

até mesmo beleza (ROCHA, 2017). Esta paisagem está em constante 

transformação, seja ela natural (sem a interferência do homem) ou antrópica (com 

interferência do homem). Em relação às mudanças naturais, é possível citar ações 

em diferentes escalas: em menor escala, percebe-se mudanças paisagísticas por 

movimento animal (rastejo, pegadas, etc), crescimento de novas espécies (solo, 
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altura de dossel, abertura de clareira, entre outros), evaporação ou precipitação; em 

escalas maiores percebe-se tsunamis, derramamento de lavas, tempestades, 

escorregamentos, deslizamentos e aberturas de clareiras maiores, entre outras 

mudanças possíveis de ocorrerem naturalmente no cotidiano da Natureza e que 

alteram consideravelmente a paisagem local, tanto no solo, quanto nos corpos 

hídricos ou no ar. 

  Relacionadas às mudanças antrópicas, é possível destacar também 

diferentes escalas, desde a derrubada de uma árvore, até a retirada de toda 

cobertura vegetal de uma área para construção de cidades ou ainda para 

agropecuária; da linearização à canalização e tamponamento de um rio, 

caracterizando mudanças mais ou menos agressivas à Natureza. 

  A paisagem, segundo Ortiz (2001) é categoria de análise da Geografia para 

pesquisa e planejamento mas também de interesse de outras ciências, como 

Arquitetura, Agronomia, Ecologia e até mesmo Artes. Para Cavalheiro (2004) é um 

termo polissêmicos de interesse interdisciplinar que é demonstrado em pinturas, em 

fotografias e nas vistas da realidade. Além disso, permite sentimentos e, como já 

dizia Milton Santos, vai além da nossa visão, passando pelos nossos ouvidos, nosso 

nariz, nossa pele.  

Nos anos de 1920/30 teve início a concepção da paisagem pela Biogeografia 

e sua concepção físico-geográfica levando em consideração outras ciências, 

principalmente a Geologia e a Biologia com correlações dos componentes, dando 

ênfase ao relevo e à vegetação. Desde então diversas escolas, como Alemã, 

Francesa, Russa, Americana, entre outras, tentaram analisar de diferentes formas 

esta categoria complexa. (FURLAN, 2011) 

Para RODRIGUEZ (2007) a paisagem é justamente o aporte Geográfico de 

interface entre Natureza e Sociedade (figura 1). É nela que se expressa o nível de 

envolvimento gerido e articulado por diferentes níveis de processos resultando em 4 

correlações e destinações. 
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Figura 1: Explicação da paisagem por Mateo Rodriguez, 2007 

Fonte: Rodriguez, 2007 

 

Paisagem seria, para este autor, um modelado de imagens, que podem ser 

vistas e/ou sentidas e que agregam um conjunto de formas que dependem da sua 

localização e da vida que ali habita.  Paisagem, como apresentado na figura 1, é a 

formatação do terreno, com ações afetivas associados a diferentes culturas de um 

desenvolvimento natural e social. 

Segundo Furlan (2011), Humboldt apresentou ideias fundamentais, e iniciais à 

esta preocupação, para a compreensão da paisagem, tais como a importância das 

relações entre os elementos que formam um todo animado por determinadas forças 

interiores. Para ele, a natureza, incluindo o homem, vive graças a uma troca 

contínua de formas e movimentos internos. A paisagem é integrada, cíclica e 

dinâmica. 

  Levando em consideração os autores citados, tanto para a Geografia 

humana, quanto para a física134, a paisagem pode ser denominada como categoria 

                                                           
134

 Apesar da ciência Geografia ser completa, comprometida com os quesitos físicos e humanos, não 
se pode negar a marcada dicotomia existente, por este motivo, citamos as duas vertentes 
Geográficas 
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visual, percebida e entendida como um sistema de recursos explorados ou 

conservados com elementos naturais e culturais; antropo-social fonte de percepção 

e matéria tanto para preservação quanto para uso, classificada em diferentes 

escalas. Por estes motivos, é possível entender a Paisagem como a apresentação 

de determinado ambiente, que sofre modificações (naturais ou antrópicas) no 

decorrer do tempo. 

O estudo sobre paisagem não se finda nestas questões apresentadas, no 

entanto, introduz uma discussão e dá subsídio ao avanço da temática aqui proposta. 

  

4.  Correlação entre Reserva Legal e Biogeografia da Paisagem 

Atualmente as áreas de RL presentes na mesorregião Norte Central 

Paranaense, em sua maioria, vistas em imagens de satélites, não condizem com as 

características relacionadas a preservação das quais tem propósito garantido por lei. 

Diante de uma paisagem totalmente antropisada, em meio ao campo rural, as áreas 

de RL foram delimitadas, no entanto, não tem padrões paisagísticos de regeneração 

ligados à flora e fauna naturais da região, um vez que são áreas abandonadas, sem 

a presença real da vegetação. Estas características já foram analisadas em imagens 

e ainda passam por análise aprofundada. 

Com objetivo de garantir a preservação das áreas, o Código Florestal, inicia-

se da seguinte forma: 

Art. 1o-A.  Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da 
vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de 
Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima 
florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e 
prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos 
e financeiros para o alcance de seus objetivos.  (MMA, 2012) 

 

No Código Florestal são estabelecidas leis diretas para estas duas áreas de 

proteção que são obrigatórias para o proprietário dependendo de condições: A RL e 

a APP. 

Ao observar o histórico paisagístico do quadrante de estudo, pertencente a 

mesorregião Norte Central do Paraná, com imagens do LandSat 5, intercaladas por 

década desde 1976 à 2016, é possível analisar 5 imagens que mostram a 

modificação na paisagem local, além da falta de cobertura pela formação florestal 
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natural. A área em questão passou por mudanças no decorrer desses 40 anos, 

passando de uso do solo composto de culturas permanentes e pastagens para uso 

do solo de culturas temporárias. 

Na paisagem de 1976 é possível perceber os cultivos temporários e da 

pastagem em meio ao cultivo permanente que, de certa forma, permeiam as 

margens dos rios onde não existia vegetação ripária demonstrando falta de 

qualidade Geográfica. Na década de 86 já é visível o aumento de áreas verdes junto 

às margens dos rios, simbolizando uma melhoria de vegetação em áreas que, 

atualmente são de preservação permanente. Neste período, o cultivo permanente foi 

substituído por pastagens e as áreas urbanas já demonstravam um aumento na 

paisagem geral. 

No ano de 1996, observa-se o aumento significativo das áreas urbanas, 

principalmente dos municípios de Maringá e de Astorga. O cultivo permanente 

praticamente deixa de existir e a pastagem passa a ser recoberta por cultivos 

temporários, além disso, a vegetação de mata densa cresce em relação a 

quantidade, com maior número de manchas isoladas, porém não aumenta em 

tamanho da mancha individual sem conectividade e padrões de qualidade viáveis.  

Outra observação é em relação a silvicultura que começa a aparecer de forma 

evidente na década seguinte. De forma geral, ouve uma melhoria em relação a 

quantidade de áreas verdes, tanto de mata densa quanto de silvicultura. Isso não 

demonstra qualidade, que deve ser estudada, mas demonstra a efetividade de 

projetos e leis que viabilizam a preservação. Ainda assim, a quantidade de cobertura 

da formação florestal natural é baixa. 

O objetivo real da RL é proporcionar a presença de manchas de vegetação 

em meio a matriz totalmente modificada da realidade natural local. A qualidade 

Geográfica desta mancha depende de fatores como formatação, tamanho, 

composição bioecológica e conectividade. 

A matriz, base dominante da área, é, no quadrante de estudo em questão, de 

uso agropecuário num modelo tradicional e monocultural com uso de insumos e 

agrotóxicos, fazendo com que toda diversidade Biogeográfica e a presença de níveis 

tróficos sejam desqualificados e modificados pelo seu uso socioeconômico. Esta 
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situação já desfavorece a qualidade da Natureza local, pois dificulta o avanço, as 

migrações e as funções ecológicas da Natureza. 

De forma geral, a área teve como base natural Biogeográfica, a floresta 

estacional semidecidual, formação dentro do domínio de paisagem da Mata Atlântica 

(Ab‘Saber, 2003). Por este motivo, carrega uma realidade natural de intensa 

diversidade de flora e fauna local, com profunda correlação climática e pedológica 

de desenvolvimento integrado da paisagem. 

As manchas de RL deveriam, para manter qualidade da natureza, estarem em 

conectividade com os corredores Biogeográficos de preservação compostos pelas 

áreas de AAP, no entanto, as manchas de RL, muitas vezes estão desconexas e 

não possuem viabilidade de desenvolvimento florestal, muito menos de qualidade 

Biogeográfica. 

Para manter diversidade e garantir migrações entre as áreas protegidas são 

sugeridas áreas de corredores ecológicos. 

 

Figura 2: Exemplo de Corredor Ecológico. 
Fonte: http://programas.inema.ba.gov.br/sigbiota/iesb/APA  

(imagem parcial adaptada) 
 

Para Brow e Lomolino (2006) o formato e a disposição da mancha de 

preservação, está diretamente ligada à sua qualidade e desenvolvimento. Como 

representado por na figura 3, áreas uniformes (a), sem presença de ângulos retos ou 

acentuados, com disposição centralizada e não linearizada (Figura 3 - c, d), além de 

permitir maior facilidade de troca ecológica, tem menor efeito de borda. Este efeito é 
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a relação de perda que existe entre a parte externa e interna da mancha (Forman & 

Godron, 1986) 

 

Figura 3: Alguns modelos de Manchas (favoráveis em cinza), corredor e matriz 
Fonte: Forman & Godron, 1986 

 

Ao levar estes critérios e conceitos em consideração, é possível perceber que 

a área de estudo, atualmente, não contempla manchas favoráveis, dentro de sua 

matriz e, mesmo havendo a legislação vigente, não existem efetivos corredores, 

demonstrando falha de qualidade Biogeográfica e legal da área em questão. 

5. Considerações Finais 

A qualidadae Geográfica das área de Reserva Legal, APP, ou qualquer 

Unidade de Conservação ou área destinada à preservação deve ser garantida para 

cumprir o objetivo pelo qual foram delimitada. O reconhecimento da qualidade desta 

área ainda está em andamento, no ntanto, já é possível apresentar considerações 

plausíveis e importantes sobre a temática, uma vez que não qalidade entre a relação 

mancha, matriz e conectividade. 

A maioria, porém ainda não quantificada matematicamente das áreas 

averbadas no CAR, são demarcadas, destinadas pelo proprietário à preervação e 

desuso econômico, no entanto, não passam por processo de qualificação 

Biogeográfica, manejo, adequações e melhoria Ecogeográfica. 

A categoria Paisagem, serve aqui como critério e base de estudo, uma vez 

que direciona sua preocupação com a realidade do avanço Geográfico dessas 

áreas. Ou seja, como discutido no início no texto, a categoria Paisagem é palco das 

relações Natureza e sociedade e deve então ser estabelecida dentro do propósito 

para o qual foi destinada. 
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É importante saber que a falta de qualidade Biogeográfica das áreas 

destinadas a proteção é realidade nacional. Uma taxa considerávelmente positiva de 

averbaçoes no CAR ja foram realizadas contemplando uma efetiva porcentagem do 

território brasileiro, espera-se a vericidade e prática de áreas de RL e APP que 

cumpram o devido papel Geográfico e Ambiental. 

Por fim, há a necessidade de debate e estudo sobre a temática para garantir 

objetividade entre o desenvolvimento socioeconômico e  apreservação com 

qualidade da Natureza. 
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RESUMO 
O planejamento e a gestão das áreas naturais protegidas requerem ampla disponibilização 
de dados e informações, que possibilite a elaboração de um diagnóstico contemplando o 
conhecimento aprofundado sobre a área. Dentre estas informações, o levantamento do perfil 
do visitante e de suas visões sobre os aspectos naturais, infra estruturais e turísticos 
contribui para o estabelecimento de diretrizes de planejamento e gestão. Assim, esta 
pesquisa teve como objetivo conhecer a demanda turística da Área de Proteção Ambiental 
Estrada Parque Piraputanga – MS, uma vez que o local apresenta grande potencial turístico, 
pela relevante beleza cênica que possui e pelos recursos naturais existentes.  A pesquisa 
aconteceu em duas etapas, primeiramente um levantamento bibliográfico e em seguida a 
pesquisa de campo para aplicação de questionário com os visitantes da área investigada. A 
pesquisa identificou um público real para as atividades que já são realizadas na Unidade de 
Conservação, que têm o principal elemento motivador da visitação a natureza e as 
atividades de aventura. Também foi constatado que a maioria dos visitantes da Estrada 
Parque são considerados turistas provenientes, em sua maioria, da capital Campo 
Grande/MS. As informações coletadas servirão de base para estratégias de planejamento e 
gestão da área investigada, ampliando as opções de lazer do visitante e contribuindo para o 
desenvolvimento socioeconômico da população local. 
 
ABSTRACT  
The planning and managing of natural protected áreas demand wide data and information in 
order to enable the designing of a diagnosis including a deep knowledge of the area. Among 
this information, the visitors profile assessment and their insights on natural aspects, infra-
structure and tourism, contribute to establish the policy guidelines for the planning and 
managing. Therefore, this research aimed at knowning the touristic demand of the 
Environmental Protection Area Estrada Parque Piraputanga – MS, since the area shows 
great touristic potential due to its outstanding scenic beauty and existing natural resources. 
The research was structured in two stages. Firstly, a bibliographical survey was made and 
secondly, a field survey when visitors of researched area answered a questionnaire. The 
research identified a real public for the existing activities at the Conservation Unit, which 
have the main motivating element of the nature visitation and adveture activities. It was also 
verified that the majority of the visitors of Estrada Parque are considered tourists coming, 
mostly, from the capital Campo Grande/MS. The information collected will serve as a basis 
for planning and management strategies of the investigated area, expanding the leisure 
options for the visitors and also contributing to the social and economic development of the 
local population. 
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1. Introdução 

O Turismo como fenômeno da sociedade moderna desenvolveu-se na 

segunda metade do século XIX, mais especificamente a partir da década de 1950, 

considerado desde então como alternativa na busca por um contato com ambientes 

e comunidades com características distintas dos espaços urbanizados. A 

emergência do Turismo enquanto atividade econômica foi possibilitada pelas 

evoluções tecnológicas nos meios de transportes e comunicações. Não obstante, a 

consolidação do Turismo decorreu da mudança nas relações de trabalho do 

capitalismo, que promoveu a partir das lutas trabalhistas e da gradativa introdução 

da tecnologia nos meios de produção, ampliação do tempo livre e outras conquistas 

sociais.  Posteriormente, a deterioração da qualidade de vida nos centros urbanos 

levou um maior número de pessoas nas férias, feriados e fins de semana a visitar 

lugares de relevante beleza natural e clima agradável; bem como dos avanços 

tecnológicos nas indústrias de ponta, de automação e de informática, que geraram 

um considerável aumento do tempo livre da população mundial. 

Diante disso, o Turismo se configura como atividade típica das sociedades 

urbanas, desencadeado pelo processo de industrialização e de degradação 

ecológica e sociocultural pelo qual vivem as cidades, bem como dos incômodos 

advindos da vida urbana como o estresse e o trabalho sistematizado. Assim, uma 

estreita relação entre Turismo e ambiente natural se consolidou, tendo em vista que 

os espaços naturais são os mais procurados nos momentos de evasão deste 

cotidiano. 

Muito embora se constate o forte poder do Turismo de Massa, uma nova 

versão do Turismo vem imprimindo importância na atualidade, devido a esta nova 

forma de perceber, sentir e desfrutar dos recursos naturais e do patrimônio cultural 

das localidades receptoras. O consumismo não parece mais importante e o homem 

sem qualidade de vida na sociedade da competição industrial está à procura do 

sentido de sua existência. A emergência de um Turismo de Profundidade baseado 

em uma experiência de vivência com as culturas dos lugares e com o ambiente 

natural, como contraponto aos padrões de produção e consumo da civilização atual. 
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Ressalte-se que esta última foi construída sob pilares culturais que cria 

necessidades frequentemente artificiais‖ (ZAOUAL, 2008). 

Diante destas novas realidades a procura por lugares que proporcionem um 

maior contato com os recursos naturais, e com o modo de vida tradicional das 

comunidades receptoras vêm aumento, e as áreas naturais apresentam um 

relevante poder motivador para esta demanda. Por isso, os ambientes naturais se 

constituem como atrativos turísticos. Deste modo, ―as organizações para a 

conservação reconhecem a enorme relevância do Turismo e estão cientes dos 

inúmeros danos que um turismo mal planejado ou sem controle pode provocar no 

patrimônio natural e cultural do planeta.‖ (LINDBERG e HAWKINS, 2005, p.26). 

No entanto, este aumento do fluxo de turistas não vem acompanhado da 

implementação de estratégias de planejamento e gestão de áreas naturais, o que 

pode gerar sérios danos à estas áreas, que em muitos casos são ecossistemas 

frágeis ou locais de fonte de alimento e reprodução de espécies. 

A relação que se estabelece entre o ambiente natural e o Turismo pode 

imprimir duas configurações distintas: o Turismo como fonte degradadora do 

ambiente natural, social e cultural, ou o Turismo como alternativa para o 

desenvolvimento local, fator inclusive que estimula a preservação ambiental.  

Oliveira (2007) afirma que em localidades onde o Turismo apresentou um 

rápido crescimento sem o devido planejamento, sem dotar-se de infraestrutura e 

mão de obra qualificada e sem levar em consideração a comunidade local e a 

demanda turística, ocorreram problemas como degradação ambiental, especulação 

imobiliária, importação e em consequência disto vazamento da renda, inflação, 

ocupação desordenada dos espaços, aumento dos índices de prostituição e do 

tráfico de drogas e entorpecentes.   

Em contrapartida, a emergência de um novo tipo de Turismo, que busca o 

contato com ambientes menos artificializados e mais ricos em diversidade natural, 

assim como, a vivência da experiência do modo de vida das comunidades locais, 

leva a crer que se consolida um novo perfil de demanda turística. Estes turistas têm 

como principal motivação a busca por lugares diferenciados e sua postura imprime 

maior seletividade na escolha do destino, assim como expressa uma maior 
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sensibilidade pelo meio ambiente e valorização da cultura local e qualidade da 

experiência (SAMPAIO e ZAMIGNAM, 2012). 

Deste modo, as novas diretrizes de planejamento e gestão do Turismo 

precisam se pautar em informações consistentes e acessíveis. Segundo Boo (2005), 

que indicou as ―Diretrizes para diagnóstico e planejamento do ecoturismo‖, este 

processo se divide em três fases: Análise da situação atual e da potencialidade 

turística das áreas; Idealização se uma situação de Turismo desejável e a 

Elaboração de um plano com diretrizes para se concretizar à situação desejada. 

Estas informações devem estar analisadas em um diagnóstico que servirá 

como referencial para as estratégias de gestão. Dentre as informações a serem 

levantadas para este diagnóstico, o estudo da demanda turística se caracteriza 

como o estudo de mercado turístico e o levantamento de informações para a 

organização dos espaços, produtos e serviços turístico para otimização da visitação 

turística. Cabe lembrar que a visitação pública em áreas naturais protegidas se 

caracteriza como uma das principais estratégias para geração de aportes financeiros 

e por isso, uma das principais atividades a serem estimuladas nestas áreas para 

valoração ambiental. Por isso, deve ser motivada, de modo a ―potencializar os 

benefícios, sem interferir na implementação de outros programas e atividades de 

manejo e sem ocasionar impacto negativo aos recursos naturais e valores histórico-

culturais‖ (PASSOLD; KINKER, 2010, p.385) 

Assim, este trabalho de pesquisa, fruto da realização do projeto de pesquisa 

intitulado ―Estrada Parque Piraputanga: diagnóstico ambiental e possibilidades de 

utilização turística‖ objetivou realizar estudos de demanda turística real nesta área 

natural protegida, entendendo que este estudo se caracteriza como importante 

ferramenta de gestão de áreas naturais, para a adoção de estratégias que 

contribuam para captação de demanda para visitação, bem como para organização 

de produtos e roteiros turísticos responsáveis com a preservação do ambiente 

natural e com o patrimônio cultural das sociedades locais. 

2. Materiais e Métodos 

O objeto de estudo desta pesquisa é a Área de Proteção Ambiental Estrada-

Parque de Piraputanga e sua área de influência. A mesma Unidade de Conservação 
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(UC) de Uso Sustentável, tipologia de área natural protegida que permite o uso 

direto de seus espaços e de seus recursos naturais de modo ―socialmente justo e 

economicamente viável‖ (BRASIL, 2000). 

A Estrada-Parque Piraputanga localiza-se em áreas dos distritos de Camisão 

e Piraputanga, no município de Aquidauana, e em menor extensão no distrito de 

Palmeiras, pertencente ao município de Dois Irmãos do Buriti. Sendo assim, ela 

perpassa uma área de transição, interligando duas regiões turísticas do Mato Grosso 

do Sul, a região ―Caminho dos Ipês‖, ao qual Dois Irmãos do Buriti faz parte, e a 

região do ―Pantanal‖ que integra Aquidauana. O contexto em que o turismo ocorreu 

na região envolveu a implantação de pesqueiros e meios de hospedagem que 

oferecem opções de lazer ambos utilizando o rio Aquidauana, e as belezas 

paisagísticas da Serra de Maracajú, o que fomentou o turismo cênico. Rosa (2004 p. 

78) afirma que a referida Unidade de Conservação Estadual tem vocação para que 

seja implantado um polo de ecoturismo, devido aos recursos naturais de que dispõe, 

e que possibilitam atividades ligadas aos diferentes segmentos turísticos. 

 

Figura 1 – Rio Aquidauana e formações circundantes. 

 

Fonte: Leandro Tobias Miranda, 2017. 

 



 

1428 
 

A pesquisa se caracterizou como descritiva, uma vez que descreve o perfil e 

os aspectos motivacionais e opiniões da demanda turística da Estrada Parque 

Piraputanga. Foram realizadas pesquisa bibliográfica para elaboração do arcabouço 

teórico da investigação. Também foi realizada pesquisa de campo para aplicação de 

questionário no levantamento de dados primários. A pesquisa ocorreu em diferentes 

estabelecimentos localizados no distrito de Piraputanga (pousadas, restaurante e 

campings), em um dia de carnaval, no feriado da Semana Santa e em um fim de 

semana do mês de março de 2018. Ao todo foram aplicados sessenta questionários, 

com uma amostra aleatória não probabilística, já que não existe cadastro ou outra 

forma institucionalizada que apresente dados concretos de quantitativo de visitação 

na Estrada Parque, o que impossibilita a aplicação de cálculo amostral. 

A aplicação de formulários para levantamento dos dados não está concluída. 

Estes dados são preliminares, pois ainda estão previstas aplicações de formulários 

no âmbito do projeto de pesquisa desenvolvido pelo Curso de Turismo de 

Aquidauana, da UFMS, nos distritos de Camisão e Palmeiras, distritos estes que 

integram a área investigada.  

 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

O levantamento dos dados a partir da pesquisa de campo teve o intuito de 

conhecer a demanda real e potencial que a Estrada Parque Piraputanga recebe, 

conhecendo o perfil dos entrevistados bem como as motivações dos visitantes para 

que haja tal deslocamento até o local. Desse modo, o perfil da demanda turística é 

um dos dados para a elaboração do diagnóstico a ser utilizado para o planejamento 

e a gestão da atividade turística em Piraputanga, um dos distritos que integra a 

Estrada Parque Piraputanga, situada no município de Aquidauana e Dois Irmãos do 

Buriti. 

  

4.1. Perfil do entrevistado 

A categoria perfil do entrevistado, levanta dados a respeito de local de 

residência do entrevistado, bem como gênero, motivação da viagem, dentre outras 

informações. 
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Do total de entrevistados, 49 são turistas, uma vez que permaneceram por um 

período superior a 24 horas na Estrada Parque Piraputanga, 9 são excursionistas, 

os quais passam menos que 24 horas no local visitado, ou seja, não pernoitam, e 2 

NQI (não quiseram informar). Dos entrevistados, 57 residem no Brasil, 2 NQI e 1 em 

outro país.  

Neste sentido, constatou-se que o visitante da Estrada Parque Piraputanga se 

utiliza de diferentes serviços turísticos, tais como alimentação, hospedagem e lazer. 

Isto comprova a importância de organização do local em termos de infraestrutura 

turística para maior qualificação destes produtos e serviços, assim como a 

diversificação da oferta turística, para atender este visitante com vistas a ampliar o 

seu tempo de permanência na Estrada Parque Piraputanga. 

A pesquisa constatou também que a demanda turística em Piraputanga é 

regional, visto que o maior fluxo de visitantes é do estado de Mato Grosso do Sul, 

conforme gráfico 1, provenientes de cidades próximas, em sua maioria da capital 

Campo Grande (38 entrevistados).  

 

Gráfico 1 – Estado brasileiro de origem dos visitantes 
 

 
 

Fonte: pesquisa de campo. Fev/mar 2018 

 

Tais dados comprovam o potencial para o Turismo através dos espaços e 

recursos naturais da Estrada Parque Piraputanga, expresso na diversidade natural e 
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paisagística da região, uma vez que mesmo os entrevistados sendo de municípios 

próximos a Piraputanga, pudemos constatar que estes preferem pernoitar no local, o 

que possibilita maior tempo em contato com o espaço natural. Ressalte-se que na 

Estrada Parque Piraputanga já existem atividades turísticas como rapel, trilhas 

ecológicas, rafting, passeio de barco contemplativo, dentre outras, de modo que o 

visitante precisa pernoitar para realizar tais atividades. Ressalte-se que a oferta 

dessas atividades ampliam as possibilidades do tempo de permanência do turista no 

destino turístico, principalmente quando se trata de áreas naturais, deve ser 

precedido de um planejamento, estabelecendo ―normas e diretrizes para que a 

atividade seja realizada de maneira adequada e compatível com a conservação da 

biodiversidade, um dos principais objetivos do SNUC‖ (NASCIMENTO et al, 2016, p. 

519). 

No que diz respeito a faixa etária dos entrevistados, constatamos que os 

mesmos estão na faixa etária de 26 a 35 anos. Tal informação é um importante dado 

para o planejamento de atividades de lazer na Estrada Parque Piraputanga, uma vez 

que as pessoas nesta faixa etária estão mais propensas a realizarem atividades de 

aventura, ou seja, que refletem uma maior vulnerabilidade ao risco controlado. 

Ademais, se considerarmos a diversidade natural da Estrada Parque Piraputanga, 

que possui recursos naturais como o rio com corredeiras, lugares de altitude mais 

elevada para contemplação e realização de atividades de altitude, constata-se a 

aproximação da demanda com a diversidade natural existente no local.  

Também foi questionado aos entrevistados qual o principal motivo da viagem, 

visualizado no gráfico 2, entendendo que esta pergunta possibilita vislumbrar a 

imagem que a Estrada Parque imprime para a demanda e para o mercado turístico.  
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Gráfico 2 – Motivação da viagem 

 

 
 

Fonte: pesquisa de campo. Fev/mar 2018 

 

Das motivações da viagem respondidas pelos entrevistados, o lazer 

apresentou o maior índice de respostas, com 45 respostas dos 60 entrevistados, 

seguido de evento com 12 respostas. Destes 12 entrevistados que responderam 

evento, A partir destes dados, constata-se que a grande maioria dos entrevistados 

se deslocou para a Estrada Parque Piraputanga em busca de lazer. Para o 

planejamento da área natural, esta informação permite a constatação de que é 

necessário planejar produtos e roteiros turísticos que se utilizem da diversidade 

natural local para a realização de atividades de lazer. Neste sentido, Nascimento et 

al (2016) indica uma série de regulamentações que devem orientar o uso de áreas 

naturais em função de atividades de lazer e turismo, principalmente no que tange ao 

papel do condutor local como agente de utilização direta das áreas naturais. 

 

Percepção quanto ao atrativo mais expressivo na Estrada Parque Piraputanga 

 

Além da motivação da viagem, questionamos também aos entrevistados a 

opinião quanto ao(s) atrativo(s) mais expressivo na Estrada Parque Piraputanga. 

Neste sentido, dos sessenta entrevistados, vinte e cinco responderam a Natureza, 
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seguidos de dezesseis que afirmaram ser a potencialidade do local para o Turismo 

de Aventura, conforme expressa o gráfico 3.  

Deste modo, pode-se constatar que a Estrada Parque Piraputanga tem nos 

seus recursos naturais o principal elemento motivador das visitas e viagens ao local. 

Tais constatações levam a entender que o planejamento e a gestão do local devem 

primar pelo mínimo de artificialização dos ambientes naturais, valorando os 

ambientes naturais e seus elementos, buscando estratégias de utilização das áreas 

através de atividades menos impactantes e mais interativas com o meio. 

 
Gráfico 3 – Principal atrativo da Estrada Parque Piraputanga percebido pelos 

entrevistados 
 

 
 

Fonte: pesquisa de campo. Fev/mar 2018 

 

4.2. Características da Viagem 

Esta categoria levantou dados a respeito da fonte de informação pela qual o 

visitante preparou sua viagem para a Estrada Parque Piraputanga, sua companhia 

de viagem, o meio de transporte utilizado para se locomover ao destino, dentre 

outros aspectos. 

Quando questionados sobre com quem os entrevistados estavam viajando, as 

respostas apresentaram os seguintes resultados: 21 dos entrevistados viajavam com 

amigos, 9 responderam outros, 8 em grupo familiar e 8 são casal com filho. Além 
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desses grupos, 7 afirmaram terem visitado a estrada parque através de grupos 

organizados por agência, 5 casais sem filho, 1 sozinho e 1 não quis informar.  

Estes dados demonstram a importância de que no planejamento da Estrada 

Parque Piraputanga estejam contempladas atividades de lazer e turismo que 

envolvam crianças, adolescentes e adultos, de modo que estas distintas tipologias 

de grupos possam ser atendidas em atividades de lazer e entretenimento. 

Ressalte-se que o estudo realizado pelo Fontoura (2015), que realizou 

estudos comparativos quanto à importância de Parques para a preservação da 

biodiversidade, e o uso público para valoração destas áreas naturais protegidas, 

constatou que a visitação e uso público nestes locais promove a educação ambiental 

em seus visitantes, e neste sentido, as atividades de educação ambiental e turísticas 

precisam ser planejadas através de atividades que integrem todas as faixas etárias.  

Sobre o meio de hospedagem utilizado, dos entrevistados, 30 hospedaram-se 

em campings, 13 em pousadas, seguido de 6 em casa de amigos/parentes.  Tal 

informação também traz uma importante informação para a gestão da Estrada 

Parque Piraputanga, uma vez que a maioria dos entrevistados se hospedaram em 

um meio de hospedagem menos luxuoso e mais próximo do perfil de turista com 

característica de quem busca maior contato a natureza e com ambientes menos 

artificializados. 

Se somados os 30 entrevistados que afirmaram ter se hospedado em 

camping, com os 13 que se hospedaram em pousada, pode-se inferir que existe 

uma demanda real por meios de hospedagem na estrada parque, uma vez que 43 

pernoitaram no local em um meio de hospedagem, fato este que pode motivar 

empreendimentos turísticos de hospedagem a serem implantados ou ampliados 

nesta área natural, fomentando pois a iniciativa privada. 

Por isso, é importante que a gestão local promova possibilidades para a 

comunidade local oferecer os serviços turísticos de hospedagem, alimentação e 

condução de grupos, possibilitando assim geração de renda para as populações que 

vivem na área da estrada parque. 

Outra importante informação para o planejamento e gestão dos destinos 

turísticos diz respeito aos meios pelo qual os visitantes tiveram acesso às 

informações para organizar e decidir sua viagem. Tal dado contribui para que sejam 
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adotadas estratégias de marketing adequadas para atender o público alvo que se 

deseja captar. 

No caso da Estrada Parque Piraputanga, dos entrevistados, 26 responderam 

que já conheciam a Estrada Parque Piraputanga, seguido de 22 que afirmaram ter 

vindo ao local através da indicação de amigos. As demais respostas foram agências 

de viagens (5 respostas), Internet (03 respostas) e outros. Tais dados comprovam 

que a estrada parque vem atingindo as expectativas de seus visitantes, atendendo 

assim o requisito de satisfação dos turistas uma vez que a grande maioria dos 

entrevistados ou estava visitando o local pela segunda vez, ou recebeu indicação 

positiva do local, através da propaganda ―boca a boca‖ de amigos parentes. 

 

4.3. Avaliação dos Aspectos da Viagem 

A categoria de avaliação dos aspectos da viagem mostra a avaliação dos 

visitantes quanto à infraestrutura urbana e os serviços turísticos ofertados na 

Estrada Parque Piraputanga, conforme quadro 1.  

 

Quadro 1 – Avaliação dos entrevistados quanto à infraestrutura urbana da Estrada 
Parque Piraputanga 

 
 Muito bom Bom  Ruim  Muito ruim  NSA 

Limpeza urbana 14 37 02 04 03 

Limpeza dos atrativos 23 26 06 01 04 

Sensação de segurança 21 34 02 00 03 

Comércio  04 32 05 04 15 

Telecomunicações/ internet 01 09 12 22 16 

Vias de acesso 06 31 12 05 06 
 

Fonte: pesquisa de campo. Fev/mar 2018 

 

Observe-se que a infraestrutura da Estrada Parque Piraputanga foi bem 

avaliada, uma vez que o maior número de respostas dos itens avaliados oscilou 

entre ―bom‖ e ―muito bom‖. 

Quanto às telecomunicações e internet, que somados entre ―ruim‖ e ―muito 

ruim‖ ficaram com 34 respostas, ressalte-se que no local existe uma deficiência de 

redes de celulares e de internet que possibilite uma maior conexão do visitante com 

o meio externo.  
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Também a avaliação quanto aos serviços turísticos foi satisfatória, uma vez 

que os indicadores ―bom‖ e ―muito bom‖ apresentaram o maior percentual das 

respostas. 

 

Quadro 2 - Avaliação dos entrevistados quanto aos serviços turísticos da Estada 
Parque Piraputanga 

 
 Muito bom Bom  Ruim  Muito ruim  NSA 

Restaurantes/ alimentação 20 27 08 02 03 

Hospedagem  21 27 08 00 04 

Atrativos turísticos visitados 27 27 03 00 03 

Informações turísticas  15 27 09 03 06 

Preços praticados  13 34 05 03 05 

Guia de turismo  25 16 07 00 12 

Passeios  30 20 05 00 05 

 
Fonte: pesquisa de campo. Fev/mar 2018 

 

Tais dados justificam o fato de que a maioria dos entrevistados ou estava 

visitando o local pela segunda vez, ou porque outras pessoas fizeram a propaganda 

―boca a boca‖ positiva, pois tanto em infraestrutura urbana como em serviços 

turísticos, a Estrada Parque Piraputanga vem atendendo as necessidades e 

expectativas de seus visitantes. 

Deste modo, o plano da gestão da Estrada Parque Piraputanga deve buscar a 

manutenção e a melhoria dos aspectos infra estruturais e turísticos já existentes no 

local, não precisando, a priori, implantar infraestrutura e empreendimentos turísticos 

de maior porte ou com características destoantes e artificializadoras da paisagem 

natural e da cultura local.  

 

4.4. Potencialidade Turística 

Este aspecto da pesquisa teve o objetivo de levantar qual o atrativo, na visão 

dos turistas, mais representativo da Estrada Parque Piraputanga, e quais das 

atividades de desenvolvidas no local são de maior interesse dos mesmos. 



 

1436 
 

Na visão dos entrevistados, os atrativos que mais representam a Estrada 

Parque Piraputanga são o Rio Aquidauana, os mirantes naturais e as trilhas, seguido 

das formações rochosas e pinturas rupestres. 

Das atividades com o maior interesse em serem realizadas, destacam-se as 

trilhas e banho de cachoeira, seguido da prática do rapel. 

Deste modo, constata-se que os recursos e a paisagem natural são os 

elementos mais atrativos e motivadores das visitas realizadas na Estrada Parque 

Piraputanga. Deste modo, podemos inferir que o uso das áreas naturais da estrada 

parque deve primar pela valoração e qualidade ambiental do Rio Aquidauana, sua 

biota e as formações circundantes. 

 

4.5. Expectativas dos entrevistados 

Esta categoria levantou dados de como está sendo a satisfação do visitante 

com relação à sua estadia, atendimentos prestados, atividades desenvolvidas, 

dentre outros aspectos. Deste modo, 31 da demanda entrevistada afirmaram terem 

suas expectativas ―atendidas plenamente‖, seguidas de 16 que apontaram terem as 

sido ―superadas‖, contra 11 que informaram terem as expectativas atendidas ―em 

parte‖, e 2 não quiseram informar. Também, ao serem perguntados sobre voltar ao 

destino, 56 responderam que voltariam, 2 não voltariam, alegando que o serviço 

oferecido não condizia com o da propaganda feita, e 2 não quiseram informar. 

Neste sentido, constatamos mais uma vez que a oferta turística na Estrada 

Parque Piraputanga já acontece à contento, possibilitando o desenvolvimento de 

atividades que atendem as expectativas e necessidades da demanda turística real.  

Finalizando o questionário, os entrevistados poderiam adicionar críticas ou 

sugestões para um melhor aproveitamento ou desenvolvimento da localidade, dos 

quais os comentários mais citados foram: ―melhoria nas vias de acesso‖, ―maior 

incentivo para empresas de atividades de aventura e turismo‖, ―falta de informações 

turísticas‖, ―maior conscientização a respeito do descarte do lixo produzido‖, 

―promoção e propaganda das opções de turismo e lazer, entre outras‖. 

Estas informações contribuem sobremaneira para o planejamento e a gestão 

do Turismo no local, uma vez que sinaliza aspectos a serem considerados para a 

manutenção da demanda turística real e captação de novos segmentos de turistas. 
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5. Considerações Finais 

O Turismo se caracteriza como importante alternativa econômica para as 

áreas naturais protegidas, uma vez que se caracteriza como fonte de renda para a 

manutenção e gestão destas áreas, assim como para a comunidade que vive no 

entorno dos espaços naturais. 

Através dos dados coletados na pesquisa, constatamos que a principal 

motivação da visitação turística na Estrada Parque Piraputanga são os recursos 

naturais alinhados à realização de atividades de lazer na natureza e os esportes de 

aventura, que constituem assim, o seu potencial para o Turismo. 

Deste modo, o Turismo pode trazer benefícios para as comunidades locais, 

desde que seja desenvolvido de forma planejada para que se potencialize os 

impactos positivos, e os negativos sejam minimizados. Dentre as diretrizes para o 

planejamento e a gestão de áreas naturais está a elaboração de um diagnóstico que 

analise todas as características, potencialidades e fragilidades destas áreas.  

Neste sentido, o levantamento do perfil e da percepção da demanda turística 

se caracteriza como relevante instrumento de gestão, pois sinaliza a necessidade de 

estratégias e ações que possibilitem o uso responsável, equitativo e valorativo das 

áreas naturais protegidas pelo Turismo. 

Assim, a partir da pesquisa realizada, constatamos que a melhoraria dos 

atrativos turísticos já existentes, sua infraestrutura principalmente de acesso são 

ações prementes para a manutenção das respostas positivas da demanda turística 

real. Novos fomentos turísticos devem ser focados em atividades que possibilitem o 

atendimento de diferentes grupos de turistas, gerando mais valor para o que já 

existe, e planejando a médio e longo prazo outras opções de atividades que venham 

somar e atender ao perfil do visitante. 
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RESUMEN 
El objetivo de este estudio fue identificar y caracterizar a los diferentes tipos de hogares 
agrícolas del municipio de Tierra Blanca, Veracruz. La información de campo se obtuvo 
mediante una encuesta aplicada a una muestra aleatoria de 253 hogares. La magnitud y el 
patrón de la variación se analizaron mediante componentes principales y la identificación de 
cuatro tipos de hogar con el análisis de conglomerados. La heterogeneidad de los hogares 
está determinada por la actividad agropecuaria a la que se dedican: cría de ganado, 
producción de caña y frijol; la fase del ciclo de vida en que se encuentran los hogares y la 
dotación de recursos productivos: dotación de tierras con cultivos o pastizales, inventario 
ganadero, disponibilidad de riego y posesión de maquinaria agrícola, principalmente 
tractores. La caracterización de los cuatro tipos de hogares rurales aporta elementos que 
permiten diseñar e implementar políticas públicas diferenciadas que consideren la 
heterogeneidad de los hogares rurales, aún en ámbitos geográficos pequeños, como es el 
caso de la demarcación político administrativa de los municipios. 
Palabras clave: tipología, hogares agrícolas, agricultura, Veracruz. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta investigación fue construir una tipología de hogares con 

base en los siguientes criterios: el tipo de actividad agropecuaria que practican, el 

tamaño de los predios, los activos para producir, el nivel tecnológico aplicado en la 

actividad agrícola y o pecuaria, la comercialización, la organización de productores y 

el ingreso. La información de esta investigación se obtuvo con la participación de los 

actores sociales: familias, productores, técnicos, autoridades locales en los ámbitos 

productivos e institucionales del municipio Tierra Blanca, Veracruz. 

Este estudio se basa en el reconocimiento de la heterogeneidad y 

características económicas, sociales, políticas y ambientales de este municipio. Esta 

entidad jurídico-administrativa puede considerarse como una unidad base para el 

diseño de políticas públicas orientadas a promover el desarrollo rural local. A este 

nivel es posible tener mayor certidumbre en el uso de los recursos por los actores 

mailto:apitaduque@gmaill.com
mailto:canov03@gmail.com
mailto:vxjuarezv@gmaill.com
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involucrados en este proceso, gobierno local, instituciones federales y productores 

que obtienen sus medios de vida principalmente de las actividades agropecuarias. 

Una condición para promover el desarrollo local es conocer las características 

de los productores y las actividades productivas a las que se dedican para identificar 

la problemática que enfrentan en esas actividades productivas, en donde se desea 

intervenir a través de la implementación de innovaciones que mejoren la eficiencia 

productiva, el ingreso y el bienestar de los hogares.  

Una forma de caracterizar a los productores rurales es mediante una 

tipología, que de acuerdo con Berdegué y Escobar (1990) es una representación de 

la realidad con diferentes formas presente en una región determinada, la cual ofrece 

e invita a obtener diversos resultados: organizar conceptualmente la diversidad 

presente en la agricultura campesina; hacer planteamientos y recomendaciones con 

autoridad y conocimiento, e inferir cuáles serán los resultados de la aplicación de 

políticas públicas. 

Además, las tipologías tienen como objetivo precisar los requerimientos de 

cada segmento, para de esta manera diseñar políticas y programas diferenciados, 

así como también, métodos de selección positivamente orientados a grupos 

específicos, según su condición y recursos. La aplicación de políticas diferenciadas 

constituye una medida de equidad, y genera, en teoría, un mayor impacto de las 

políticas y recursos públicos. De esta forma, el resultado de la identificación y 

tipificación es un insumo importante para el diseño de proyectos y o planes de 

intervención, enfocados al desarrollo de los hogares agrícolas, ya que al obtener 

unidades representativas éstas pueden extenderse hacia los grupos que 

representan (Borja, 2016). 

El objetivo de este estudio fue identificar los diferentes tipos de hogares con 

base en la posesión de recursos productivos, nivel de tecnología, comercialización, 

ingresos monetarios y organización en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, 

México. 

 

MÉTODO 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el municipio de Tierra Blanca, 

Veracruz, México, el cual se localiza en el centro del estado de Veracruz entre los 
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paralelos 18° 19´ y 18° 45´ de latitud norte y los meridianos 95° 59´ y 96° 38´ de 

longitud oeste. La altitud promedio es de 60 msnm. La superficie del municipio es de 

1362.76 km2 (Figura 1). El clima en la mayor parte del municipio es cálido 

subhúmedo con lluvias en verano con precipitación media anual de 1400 a 2100 

mm; la temperatura anual varía entre 24 y 26.5°C. 

 

 
Figura 1. Localización geográfica del municipio de Tierra Blanca, Veracruz 
 

En noviembre de 2015 se aplicó una encuesta a una muestra aleatoria de 253 

hogares de siete localidades del municipio de Tierra Blanca, Veracruz, con lo que se 

obtuvieron datos de 29 variables, de las cuales se usaron en el análisis estadístico 

las 11 variables anotadas en el Cuadro )135. 

 
Cuadro 1. Variables incluidas en el análisis de componentes principales. 

Clave Descripción Clave Descripción 

edadjefe Edad jefe del hogar cañaha Superficie de caña (ha) 

numinth Integrantes del hogar pastoha Superficie pastizal (ha) 

                                                           
135

 La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin indicó que esas 11 variables tuvieron una aceptable adecuación 
muestral (datos no presentados). 
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inthtnoag Integrantes del hogar en 

trabajo no agrícola 
invganado 

Inventario ganadero (núm 

cabezas) 

remnal Remesas nacionales bombariego Bomba de agua para riego 

progan 
Subsidios recibidos del 

PROGAN† 

tractor Número de tractores 

agrícolas 

frijolha Superficie de frijol (ha)   

†
 Programa de estímulos a la productividad ganadera. 

 

Debido a que los datos usados en el análisis de componentes principales 

(ACP) consistieron de variables discretas y continuas, los datos originales fueron 

estandarizados (media cero y varianza 1) para resolver el problema de dependencia 

de la escala del ACP. El número de componentes principales (CP) a usar en la 

interpretación de los resultados fue determinado bajo el criterio heurístico de 

encontrar la información suficiente para distinguir tipos de hogares (Jolliffe, 1972). 

Subordinado a este criterio se agregó el porcentaje acumulativo de varianza, el 

tamaño de los coeficientes de cada CP (Kaiser, 1960) y la gráfica de sedimentación 

(Cattell, 1966). La interpretación de los PC retenidos para su análisis fue hecha con 

base en los coeficientes de correlación entre las variables y los CP (Bartholomew et 

al., 2008). 

La identificación de los tipos de hogares se hizo mediante el análisis de 

conglomerados con el método de Ward (Everitt et al., 2001). El número de tipos de 

hogar fue definido tomando en cuenta los resultados del ACP y la proporción de 

varianza de Calinski y Harabasz, así como el índice de Duda y Hart (Milligan e 

Cooper, 1985). La preparación de los datos y el cálculo de los estadísticos 

descriptivos se hizo con el programa computacional SPSS Statistics 17 (Spss, 2009). 

Para el ACP y el análisis de conglomerados se usó el programa computacional Stata 

v.10 (Satacorp, 2007). El análisis de varianza fue implementado con el programa 

computacional SAS (Sas, 2001). 
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RESULTADOS 

Determinantes de la variación de los hogares 

El análisis de los resultados del ACP se hizo con base en los primeros cuatro 

CP, que explican el 54% de la varianza total (Cuadro 2). El primer CP separa a los 

hogares con especialización en la ganadería de aquellos en la que esta actividad es 

nula o en baja escala. Por su parte, el segundo componente principal identifica a los 

hogares en fase de expansión, cuyo jefe está en edad productiva y que en su 

mayoría poseen equipos de bombeo. El tercer componente principal identifica a los 

hogares dedicados a la producción de caña, que son los que más poseen tractores. 

Por último, el cuarto componente principal identifica a los hogares en fase de 

expansión con un número de integrantes suficiente tanto para proveer de mano de 

obra a la producción agrícola, como para que algunos de sus integrantes emigren en 

el ámbito nacional para trabajar en actividades diferentes de la agricultura, y envían 

remesas a sus hogares. 

 

Cuadro 2. Primeros componentes principales: correlaciones con las variables 
estandarizadas y la proporción de varianza explicada. 

Variables 
Componentes principales 

1 2 3 4 

edadjefeh -0.2211 -0.6363 0.2059 0.3952 

numinth 0.4501 0.5694 0.1003 -0.2034 

inthtnoag 0.3391 0.3176 0.1928 0.5893 

remnal -0.1940 -0.2759 -0.1841 0.4384 

progan 0.7877 -0.2611 -0.0441 -0.0754 

frijolha -0.0248 0.4340 -0.3611 0.4462 

cañaha -0.0817 0.3278 0.5173 -0.0230 

pastoha 0.5588 -0.2800 -0.2899 -0.0818 

invganado 0.8141 -0.1816 -0.1493 0.1100 

bombariego -0.0455 0.4920 -0.3801 0.1739 

tractor 0.4099 0.0285 0.5697 0.2362 

Proporción de varianza 0.1979 0.1477 0.0999 0.0952 

Varianza acumulada 0.1979 0.3456 0.4455 0.5406 

 

Tipos de hogares agrícolas 

La composición de los cuatro tipos de hogares identificados se indica en el 

Cuadro 3, siendo el tipo 1 el más numeroso (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Número de integrantes por cada tipo de hogar. 

Tipo de hogar n 
Frecuencia relativa 

(%) 
Frecuencia 

acumulada (%) 

1 151 59.68 59.68 
2 46 18.18 77.87 
3 23 9.09 86.96 
4 33 13.04 100.00 

 

Los hogares del tipo 2 se diferencian de los otros grupos por estar 

predominantemente en la fase de disolución; el promedio de edad de los jefes de 

hogar es de 70 años y tienen el nivel de escolaridad más bajo. 

Estos hogares están conformados principalmente por ancianos. Su reducido 

tamaño en términos del número de personas y la edad avanzada del jefe y su 

cónyuge hace que estos hogares tengan en promedio el mayor número de personas 

con edad de más de 70 años (Cuadro 5). A pesar de su relativo menor tamaño, 

estos hogares observan la tendencia a tener el mayor número de personas 

dedicadas a las actividades agrícolas y ningún integrante de estos hogares trabaja 

en actividades no agrícolas fuera de la comunidad (Cuadro 6). 

 
Cuadro 5. Comparación con la prueba de Tukey (p=0.05) de los valores promedio de 

seis variables sociodemográficas
†
. 

Grupo 
Variables

‡
 

Edadj   Escolj   Numinth   Int13   Int13-70   Int+70   

1 54.42 
b 

5.00 
a 

3.74 
a 

0.51 
a 

3.07 
a 

0.15 
b 

2 70.45 
a 

2.43 
b 

2.17 
b 

0.06 
b 

1.32 
b 

0.78 
a 

3 50.82 
b 

5.13 
a 

4.00 
a 

0.60 
a 

3.3 
a 

0.08 
b 

4 58.15 
b 

4.21 
a 

3.72 
a 

0.27 
a 

3.3 
a 

0.15 
b 

†
 Valores con la misma letra en columnas son iguales estadísticamente (p=0.05). 

‡
 Edadj= Edad jefe de hogar (años); Escolj= Escolaridad jefe del hogar (años); Numinth= Número de integrantes del hogar; 

Int13= Integrantes del hogar menores de 13 años de edad; Int 13-70= Integrantes del hogar de 13 a 70 años de edad; 
Int+70= Integrantes del hogar mayores de 70 años de edad. 
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Cuadro 6. Comparación con la prueba de Tukey (p=0.05) de los valores 

promedio de seis variables relacionadas con los ingresos de los hogares
†
. 

Grupo 
Variables

‡
 

Trabag   Trabnag   Remnal   Remext   Procampo   Progan   Totsubsi   

1 0.38 
a 

0.12 
b 

138.41 
b 

491.39 
b 

4183.21 
a 

704.10 
b 

11838.97 
b 

2 0.23 
a 

0 
b 

1128.26 
ab 

315.21 
b 

2233.91 
a 

586.95 
b 

6794.87 
c 

3 0.52 
a 

0.39 
ab 

2608.70 
a 

513.04 
ab 

1926.96 
a 

0 
b 

5512.17 
c 

4 0.45 
a 

0.45 
a 

590.90 
ab 

2666.67 
a 

3444.85 
a 

7503.03 
a 

16689.70 
a 

†
 Valores con la misma letra en columnas son iguales estadísticamente (p=0.05). 

‡ 
Trabag= Integrantes del hogar con trabajo agrícola asalariado; Trabnag= Integrantes con trabajo no agrícola asalariado; 

Remnal= Remesas nacionales recibidas por el hogar ($); Remext= Remesas extranjeras recibidas por el hogar ($); 
Procampo= Subsidios recibidos del Programa de apoyos directos al campo ($); Progan= Subsidios recibidos del Programa 
de estímulos a la productividad  ganadera ($); Totsubsi=Total de subsidios recibidos ($). 

 

Por su parte, los hogares de los tipos 1, 3 y 4 en promedio están en la fase de 

expansión, por lo que son de mayor tamaño y con más niños y adultos en edad 

productiva y con menos personas mayores de 70 años de edad. La escolaridad de 

estos tipos de hogares es mayor que los del tipo 1 aunque en promedio no tienen la 

educación primaria completa (4.2 a 5.1 años). Estos tipos de hogares, comparados 

con el tipo 1, tienen el mayor número de integrantes que trabajan en actividades no-

agrícolas. 

Los hogares tipo 3 destacan por ser los de mayor tamaño y en promedio 

tienen menos integrantes mayores de 70 años de edad. Su mayor tamaño determina 

un mayor número de sus integrantes participen tanto en el mercado de trabajo 

agrícola como no-agrícola. Estos hogares son los que reciben más remesas 

nacionales y tienen una posición intermedia en los montos de remesas recibidas del 

extranjero. 

Los hogares tipo 1 son lo que reciben menos remesas nacionales y, al igual 

que los hogares del tipo 2, reciben menos remesas extranjeras. Los hogares del tipo 

4 son lo que reciben más remesas extranjeras. 

Los subsidios federales dirigidos a la producción agropecuaria en el municipio 

de Tierra Blanca son el Procampo y Progan. Los hogares del tipo 4 son los mayores 

beneficiarios si se considera la suma de las asignaciones monetarias de estos dos 

programas; los hogares tipo 2 y 3 tienen una posición intermedia y los del tipo 1 son 

los menos beneficiados por esos dos programas (Cuadro 6). 



 

1446 
 

Considerando por separado los recursos que reciben los hogares del 

Procampo y del Progan, los hogares del tipo 1 son los que en promedio reciben más 

subsidios del Procampo, mientras que los hogares tipo 4 reciben los mayores 

ingresos del Progan. Destaca el hecho de que los hogares tipo 3 están excluídos del 

Progan pero sí reciben recursos del Procampo. 

La mayor dotación de tierra por hogar la tienen los hogares tipo 4. Estos 

hogares cultivan más caña y, sobre todo, son los que dedican más tierras para 

pastizales (Cuadro 7) para pastoreo y poseen los hatos ganaderos más numerosos, 

aunque la actividad ganadera está presente en los demás tipos de hogar solo que en 

menor escala (Cuadro 8). Los hogares del tipo 4 en promedio tienen la menor 

superficie de tierras sin cultivar, las cuales son tierras en descanso (Cuadro 7). 

La superficie promedio sembrada de maíz es similar entre los cuatro tipos de 

hogar, aunque los hogares tipo 2 tienden a sembrar más maíz. Los hogares del tipo 

3 son los que con mayor frecuencia siembran frijol en superficies de 0.7 ha en 

promedio (Cuadro 7). 

 
Cuadro 7. Comparación con la prueba de Tukey (p=0.05)de los valores 

promedio de seis variables sobre uso de la tierra
†
. 

Grupo 
Variables

‡
 

Totaltie   Maízha   Frijolha   Cañaha   Pastoha   Supculti   Supsicult   

1 11.150 
b 

1.29 
a 

0.15 
b 

3.55 
a 

3.33 
b 

8.34 
b 

2.80 
a 

2 9.885 
b 

0.96 
a 

0.15 
b 

3.01 
a 

3.60 
b 

7.74 
b 

2.14 
a 

3 11.234 
b 

1.26 
a 

0.72 
a 

4.31 
a 

2.69 
b 

8.99 
b 

2.23 
a 

4 26.590 
a 

1.48 
a 

0.06 
b 

5.01 
a 

18.33 
a 

24.89 
a 

1.70 
a 

†
 Valores con la misma letra en columnas son iguales estadísticamente (p=0.05). 

‡ 
Totaltie=Dotación de tierra en el hogar; Maizha=Superficie sembrada con maíz; Frijolha=Superficie sembrada frijol; 

Pastoha=Superficie sembrada con pasto; Supculti=Superficie cultivada; Supsicult=Superficie sin cultivar. 

 

Los hogares del tipo 3 son los que tienen mayores áreas de tierra con riego y 

son los que más invierten en el mejoramiento de sus parcelas, lo cual está vinculado 

con trabajos relacionados al manejo del agua. Destacan los hogares tipo 1 por tener 

el menor promedio de tierra con riego (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Comparación con la prueba de Tukey (p=0.05) de los valores 
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promedio de tres variables relacionadas con activos productivos
†
. 

Grupo 
Variables

‡
 

Supriego 
 

Gastmejp 
 

Invgan 
 

1 0.78 
b
 874.1 

b
 4.82 

b
 

2 1.82 
ab

 282.6 
b
 3.93 

b
 

3 3.47 
a
 36608.7 

a
 6.69 

b
 

4 2.03 
ab 

515.1 
b 

27.15 
a 

†
 Valores con la misma letra en columnas son iguales estadísticamente (p=0.05). 

‡ 
Supriego=Total de superficie con riego (ha); Gastmejp=Gasto utilizado para mejora de la parcela ($); Invgan= Inventario 

ganadero expresado en número de cabezas. 

La posesión de otros activos productivos es diferente entre los tipos de 

hogares identificados. Los hogares del tipo 1 poseen en promedio menos aspersoras 

manuales. En los otros activos productivos destacan los hogares tipo 3 por tener en 

promedio más aspersoras motorizadas, más equipo de bombeo para riego agrícola y 

más camionetas y camiones. Los hogares del tipo 4 poseen en promedio más 

tractores agrícolas (Cuadro 9). 

 
Cuadro 9. Comparación con la prueba de Tukey (p=0.05) de los valores 

promedio de variables relacionadas con maquinaria y equipo agrícola
†
. 

Grupo 
Variables

‡
 

Aspersma   Aspersmot   Bombarie   
Camio-

neta 
  Camión   Tractor 

  

1 1.23 
ab 

0 
b 

0 b 0.19 
a 

0 
b 

0.13 
ab 

2 1.00 
b 

0 
b 

0 b 0.06 
b 

0 
b 

0 
b 

3 1.39 
ab 

0.086 
a 

0.47 a 0.34 
a 

0.04 
a 

0.04 
b 

4 1.42 
ab 

0 
 b 

0 b 0.12 
a 

0 
b 

0.27 
a 

†
 Valores con la misma letra en columnas son iguales estadísticamente (p=0.05). 

‡ 
Aspersma= Aspersora manual; Aspersmot= Aspersora motorizada; Bombarie= Bombara para bombeo de agua para riego. 

 

Con base en la breve caracterización de los tipos de hogares rurales del 

municipio de Tierra Blanca, Ver., identificados en este estudio, los hogares tipo 4 son 

los que están en la mejor condición económica y productiva, seguidos de los 

hogares tipo 3. De entre los dos tipos restantes, los del tipo 2 siguen en ese orden 

decreciente. Los hogares del tipo 1 son los que están en la condición más 

desfavorecida. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
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Los factores que mayormente determinan la heterogeneidad de los hogares 

rurales de Tierra Blanca, Ver., en orden decreciente son: a) especialización en la 

ganadería extensiva; b) fase, tamaño y composición del hogar; c) especialización en 

producción de caña y posesión de tractores; y, d) ingresos por actividades no 

agrícolas en el ámbito nacional y producción de frijol. 

Los cuatro tipos de hogares identificados y caracterizados reflejan un 

gradiente en sus capacidades económicas y productivas. Los hogares del tipo 4, los 

que tienen más recursos productivos, tienen las mayores dotaciones de tierra, lo que 

les posibilita tener más tierras sembradas con cultivos (principalmente caña) y 

pastos. Este grupo de hogares practican la ganadería en mayor escala. Además, 

reciben el mayor monto de remesas del extranjero y con mayor frecuencia poseen 

tractores. Estos hogares ganaderos están en la fase de expansión. 

En el otro extremo están los hogares del tipo 2 en fase de disolución, con 

menores dotaciones de tierra y otros activos productivos como maquinaria y equipo y 

cabezas de ganado. 

La superficie promedio sembrada de maíz es similar entre los cuatro tipos de 

hogar, por lo que este cultivo no es un factor relevante para la diferenciación de 

estos hogares. 

Los resultados de este estudio demuestran la necesidad de considerar la 

heterogeneidad de los hogares agrícolas en el diseño de políticas públicas 

orientadas al fomento agrícola; dicha heterogeneidad debe ser tomada en cuenta 

aun cuando se trate de escalas geográficas relativamente reducidas como lo es un 

municipio. De esta forma la oferta de tecnología y servicios técnicos debe ser acorde 

a las diferentes demandas de los actores locales. 
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RESUMO 

Na contemporaneidade há uma busca crescente por meios alternativos de mobilidade nos 
territórios urbanos, de maneira a assegurar que os deslocamentos de pessoas e cargas nas 
cidades sejam mais seguros, efetivos e sustentáveis, proporcionando melhor qualidade de 
vida para toda a população. Em contrapartida, o uso excessivo de veículos automotores 
individuais (sobretudo o carro) é responsável pela maioria dos problemas encontrados na 
mobilidade urbana atual, gerando engarrafamentos, a grande parte dos acidentes de 
trânsito, poluição sonora e do ar. Dentro desse contexto, a bicicleta se torna uma importante 
ferramenta para melhorar a mobilidade urbana atual e para proporcionar hábitos mais 
ecológicos e saudáveis para a população. Nesse sentido, o Parque Estadual do Prosa 
(PEP) em sua área de influência demonstra diversas dinâmicas envolvendo a população de 
ciclistas da cidade de Campo Grande/MS, tornando-se lugar de passagem, de grupos de 
treinamento, de praticantes do ecoturismo e do lazer em contato com a natureza. 
Palavras-chaves: Ciclismo, Parque Estadual do Prosa, Planejamento Urbano, Campo 
Grande e Educação Ambiental. 
 

RESUMEN 

En la contemporaneidad hay una búsqueda creciente por medios alternativos de movilidad 
en los territorios urbanos, de manera a asegurar que los desplazamientos de personas y 
cargas en las ciudades sean más seguros, efectivos y sostenibles, proporcionando una 
mejor calidad de vida para toda la población. En cambio, el uso excesivo de vehículos 
automotores individuales (sobre todo el coche) es responsable de la mayoría de los 
problemas encontrados en la movilidad urbana actual, generando embotellamientos, la gran 
parte de los accidentes de tránsito, la contaminación acústica y el aire. Dentro de ese 
contexto, la bicicleta se convierte en una importante herramienta para mejorar la movilidad 
urbana actual y para proporcionar hábitos más ecológicos y saludables para la población. En 
este sentido, el Parque Estadual del Prosa (PEP) en su área de influencia demuestra 
diversas dinámicas involucrando a la población de ciclistas de la ciudad de Campo 
Grande/MS, convirtiéndose en lugar de paso, de grupos de entrenamiento, de practicantes 
del ecoturismo y del el ocio en contacto con la naturaleza. 
Palabras claves: Ciclismo, Parque Estatal del Prosa, Planificación Urbana, Campo Grande 
y Educación Ambiental. 
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1. Introdução 

  Este artigo compõe resultados de um projeto de pesquisa desenvolvido na 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que está vinculado ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e está sendo desenvolvido no 

Laboratório de Estudos Regionais e Rurais (LER²), do curso de Geografia.   

O espaço se define como um conjunto de formas representativas de relações 

sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por relações 

sociais que estão acontecendo diante de nossos olhos e tendem a mudar conforme 

o processo histórico. Assim, a interpretação do espaço e sua gênese, seu 

funcionamento e sua evolução, permite desmembrar o todo através de um processo 

de análise, para reconstruí-lo através de um processo de síntese (SANTOS, 2004). 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a relação do ciclismo com a unidade 

de conservação Parque Estadual do Prosa (PEP), situada no perímetro urbano de 

Campo Grande (MS). Este se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

identificar a infraestrutura urbana cicloviária do PEP; conhecer o perfil, 

comportamento e valores dos ciclistas que utilizam a região e levantar as legislações 

existentes que envolvem a bicicleta. 

2. Metodologia 

A metodologia se desenvolve com a caracterização da área de estudo, que 

dispõe sobre o município e a região em que está inserido o PEP. Em seguida é feita 

uma revisão bibliográfica sobre o uso da bicicleta como transporte sustentável e as 

legislações brasileiras atuais que regulamentam o seu uso e planejamento. Por fim, 

são realizadas visitas de campo no PEP, para identificar a sua infraestrutura urbana 

cicloviária e para a aplicação de questionários aos ciclistas que utilizam a região.  

  2.1. Área de estudo 

O presente estudo está em fase de desenvolvimento e abrange o Parque 

Estadual do Prosa (PEP) e sua área de influência, que é definida em seu plano de 

manejo, elaborado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL 

(MATO GROSSO DO SUL, 2011) (Figura 1). O PEP está localizado na zona urbana 

do município de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, que conta com 

786.797 habitantes, desses 98,7% residem na região urbana (BRASIL, 2010). 
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O perímetro urbano do município tem uma área de 357,66 km² (CAMPO 

GRANDE, 2018), apresentando uma densidade demográfica de 2171,25 hab/km². O 

que demonstra que embora o município seja muito populoso, sua densidade 

demográfica ainda não é tão acentuada quando comparada com as principais 

regiões metropolitanas do Brasil e do mundo, devido ao seu grande perímetro 

urbano e sua baixa ocupação vertical, que é restrita à região central. 

Em 1981, a região onde está inserido o PEP, foi inicialmente desenvolvida 

como Reserva Ecológica do Parque dos Poderes, escolhida para receber a sede do 

Governo Estadual de Mato Grosso do Sul, abrigando vários órgãos da administração 

estadual e federal, além de espaços culturais. Em 2002, o parque foi elevado à 

categoria de Parque Estadual, se tornando uma unidade de conservação (UC), com 

cerca 135 hectares de vegetação protegidos, sob regime especial de administração, 

com entrada controlada pelo IMASUL (MATO GROSSO DO SUL, 2011). 

O principal objetivo do parque é a preservação de amostras de ecossistemas 

do Cerrado e Pantanal (espécies de fauna e flora), desenvolvimento de ações em 

educação ambiental, uso para o lazer e ecoturismo, além da proteção das nascentes 

do Córrego Prosa (confluência dos córregos Desbarrancado e Joaquim Português).  

Estas, mesmo protegidas, ainda manifestam impactos antrópicos negativos 

como o assoreamento do seu leito e a qualidade das águas superficiais que 

apresentam concentrações acima do limite, nos parâmetros de E. Coli e de fósforo 

total, em alguns períodos do ano (CAMPO GRANDE, 2016). 
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Figura 1. Localização do Parque Estadual do Prosa. 
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2.2. Ciclismo 

O ambiente se manifesta como "um saber reintegrador da diversidade, de 

novos valores éticos e estéticos e dos potenciais sinergéticos gerados pela 

articulação de processos ecológicos, tecnólogicos e culturais‖ (LEFF, 2001, p. 17). A 

racionalidade econômica transforma a cidade em local de acumulação da produção 

e aglomeração da população, onde se condensam irracionalidades como o tráfico, a 

violência, a insegurança e a poluição, que são resultado de processos de 

superexploração dos recursos naturais e deterioração do espaço urbano e ambiental 

(LEFF, 2001).  

Em contrapartida, a racionalidade ambiental se desdobra em uma análise 

inter e trans-disciplinar, se embasando em valores éticos, conhecimentos 

tradicionais e práticos, para explicar os complexos sistemas socioambientais (LEFF, 

2001). Nesse contexto, o ciclismo está intimamente ligado à racionalidade ambiental 

e acaba por influenciar nas decisões pessoais dos indivíduos que se materializam 

em estilos de vida ecologicamente orientados, levando à incorporação de novos 

hábitos e atitudes em prol da preservação do planeta (CARVALHO; STEIL, 2009). 

A corporeidade surge como uma perspectiva de análise para pensar os 

fenômenos e a experiência humana, considerando o corpo como elemento síntese, 

onde se articulam sujeito e objeto, onde o corpo não é essencialmente biológico, 

mas também cultural, histórico e cognitivo, é aquele capaz de compreender o 

mundo, pois este o constitui, no sentido de ser aquele que sente e é sentido, ou 

seja, o corpo é visto como sujeito do conhecimento, ao levar em consideração que 

os processos perceptivos, a dimensão física e ambiental interferem no processo de 

construção do conhecimento (CARVALHO; STEIL, 2009). 

O incentivo ao ciclismo é recomendável, pois contribui com a melhoria da 

saúde mental e física do usuário, proporciona o bem estar geral da população, 

facilita o acesso a um veículo individual que propicia um alto grau de autonomia e 

possibilita a inclusão social de pessoas com rendas mais baixas à mobilidade 

urbana de qualidade (FRANCO, 2012).  

Além de contribuir com a diminuição do número de engarrafamentos, pois 

apresenta um fluxo por faixa de rolamento muito maior do que se comparado aos 

carros e ônibus, são 2.000 pessoas/hora para os carros, 9.000 pessoas/hora para os 
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ônibus e 14.000 pessoas/hora em bicicletas (BRASIL, 2007). Da mesma maneira, os 

problemas relacionados ao estacionamento de veículos, também poderiam ser 

amenizados com o uso da bicicleta, pois uma vaga de carro pode receber ao menos 

sete bicicletas (CAMPO GRANDE, 2015). 

A criação de vias exclusivas para bicicletas ainda gera controvérsias, pois 

muitas pessoas ainda não consideram a bicicleta um meio de transporte. Na cidade 

de Nova York/USA, após a instalação de mais de 640 quilômetros de vias cicláveis 

durante os anos de 2007-2013, o número de ciclistas aumentou consideravelmente, 

o indicador de uso saltou de 193 em 2007, para 437 em 2014 (NYC, 2009) (Figura 

2). Assim, constata-se que quanto maior o desenvolvimento da rede cicloviária, 

maior será a parcela da população que utilizará a bicicleta nos seus trajetos diários. 

Figura 2. Indicador de uso da bicicleta em Nova Iorque/USA (1986-2014).  

Fonte: (NYC, 2009) 

A Lei nº 12.587 de 3 de Janeiro de 2012, instituiu a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, definindo a criação do Plano de Mobilidade Urbana nos Planos 

Diretores, destacando a prioridade dos meios de transporte não motorizados 

(modalidades que se utilizam do esforço humano, como pedestres e ciclistas) sobre 

os motorizados (carros, motos, caminhões). Seu objetivo é reduzir as desigualdades, 

promover inclusão social e a equidade para a mobilidade e acessibilidade urbana, 

contribuindo na segurança e eficiência nos deslocamentos da população.  

Campo Grande teve seu Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana 

(PDTMU) produzido em 2009 e desde então não foi revisado. É utilizado como a 

principal ferramenta do município para a realização do planejamento e execução das 
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políticas públicas de mobilidade urbana, onde são realizados diagnósticos e 

prognósticos do atual sistema de trânsito, modos de transporte e acessibilidade. 

A revisão do Plano Diretor do município (2017) estabelece propostas de 

planos, programas e projetos de investimentos para os próximos 30 anos, com 

prioridade para as ações planejadas até o ano de 2028. Dentro do eixo de 

Mobilidade, transporte e acessibilidade, está previsto para os próximos 3 anos (até 

2021) a revisão do Plano Diretor de Mobilidade Urbana e a elaboração de estudos 

para promover a intermodalidade. 

As ações previstas de 3 a 5 anos (até 2023), são a implementação de 

intermodalidade entre transporte coletivo, individual motorizado e não motorizado, 

como a instalação de bicicletários (Figura 1). Entre as ações de 5 a 10 anos (até 

2028), estão a implementação de um sistema de cicloviário, priorizando a 

interligação entre as ciclovias existentes e a integração entre os bairros por meio de 

ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas (CAMPO GRANDE, 2017). 

Outro avanço para os ciclistas de Campo Grande (MS) foi alcançado por meio 

da Lei Municipal Complementar nº 258, de 12/03/2015, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de destinação de área exclusiva para o estacionamento de bicicletas 

nos shoppings centers, aeroportos, rodoviárias, bancos, supermercados e seus 

congêneres, sendo que essa área deverá corresponder a 10% do total de vagas 

destinadas para automóveis, custeada pelo empreendedor, devendo ser franqueado 

a todos, sem qualquer distinção, sendo vedada a sua utilização para fins lucrativos.  

Os paraciclos (Figura 3) são suportes onde a bicicleta é apoiada e presa, 

esse suporte deve ser universal permitindo o estacionamento de todo tipo de 

bicicleta, confeccionado em material resistente, fornecendo apoio para o quadro em 

pelo menos dois pontos, possibilitando o uso de cadeados e correntes de maneira 

que seja possível prender a bicicleta pelo quadro e por uma ou ambas as rodas. 

Esses equipamentos devem ser instalados o mais perto possível da entrada 

principal, em lugar iluminado, sob vigília pública, garantindo a segurança da bicicleta 

e do ciclista.   
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Figura 3. Exemplos de paraciclos: Modelo com apoio pelo guidão (à esquerda) e modelo 

com apoio pelas rodas (a direita). 

Fonte: Martins (2017). 

Em casos onde a bicicleta precisa permanecer estacionada por longos 

períodos de tempo, o paraciclo não oferece a segurança necessária, pois algumas 

bicicletas são desmontáveis e cadeados são facilmente rompidos, acarretando o 

risco de furto de equipamentos e da própria bicicleta. Nesses casos é recomendável 

a instalação de bicicletários, que são estacionamentos fechados dotados de 

zeladoria e com controle de acesso, que propicia maior segurança e conforto ao 

ciclista e também pode disponibilizar outros tipos de serviço, como centro de 

manutenção e vestiários. 

2.3. Estudo de campo 

As visitas realizadas ao PEP foram feitas de bicicleta, para melhor 

compreender as necessidades dos ciclistas e se aproximar da população de estudo, 

com o objetivo de identificar e caracterizar a infraestrutura cicloviária da região do 

PEP, as vias interditadas pelo projeto ―Amigos do parque‖, eventuais empresas e 

pessoas que oferecem serviços relacionados ao ciclismo, além de fazer uma 

contagem volumétrica de veículos para dimensionar a demanda criada pelo PEP e a 

aplicação de questionários aos ciclistas que utilizam a região.   

Na área de influência do PEP foram encontradas apenas duas vias exclusivas 

para bicicletas. A ciclovia da Av. Afonso Pena que liga o PEP ao centro da cidade 

está disposta no canteiro central desta avenida e, embora seja fundamental para o 

planejamento cicloviário, ainda apresenta alguns problemas relativos ao seu uso. O 
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excesso de curvas aumenta o trajeto realizado pelos usuários, o cruzamento com 

outros logradouros apresentam falhas na pavimentação ciclovia/rua, com rampas 

muito íngremes que obrigam os ciclistas a fazer várias paradas durante o percurso.  

Um ponto crítico dessa ciclovia é a passagem por um viaduto que sobrepõe 

outra movimentada avenida e oferece grande risco para os ciclistas, pois como 

nesse trecho não existe ciclovia, para atravessá-lo com segurança é necessário 

desmontar da bicicleta e realizar o trajeto como pedestre, não existe guarda corpo 

ou qualquer infraestrutura para proporcionar maior segurança aos ciclistas e 

pedestres. 

Também foi identificada uma ciclofaixa localizada no interior do Parque das 

Nações Indígenas, formando um circuito de 3,64 km e a sua criação possibilitou o 

trânsito de bicicletas dentro do parque. Entretanto, o trânsito deve acontecer 

somente na ciclofaixa, conforme sinalização instalada ao longo da via (Figura 4). 

Figura 4. Sinalização da ciclofaixa do Parque das Nações Indígenas.  

Fonte: Martins (2017) 

O projeto ―Amigos do Parque‖ foi implementado pela Lei Estadual nº 4682, de 

12/06/2015, que dispõe sobre a instalação de ciclovias e a interdição para veículos 

automotores em uma das vias nos logradouros da Av. Desembargador José Nunes 

da Cunha e Av. do Poeta, que fazem o contorno da área de preservação do PEP. As 

ciclovias ainda não foram instaladas e a área interditada funciona somente durante 

os finais de semana e feriados, das 7h às 19h, com o objetivo de promover neste 

local a prática de atividades físicas e esportivas, recreação e ecoturismo.  

Para melhor compreender a eficácia dessa Lei, foram realizadas visitas ao 

PEP durante os finais de semana e feriados, assim constatou-se que a área 
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interditada destinada ao tráfego de não motores estava sendo amplamente utilizada, 

além de diversos pedestres, percebeu-se um fluxo médio de bicicletas muito maior 

do que se comparado aos dias úteis (Tabela 1). Os pedestres e veículos não 

motorizados apresentaram boa compatibilidade de compartilhamento de via, 

inclusive com a presença de crianças tanto de bicicleta quanto a pé.  

A contagem volumétrica de veículos foi realizada em diferentes horários e 

dias da semana, de modo a identificar as diferenças de fluxo durante um dia e as 

diferenças entre os dias da semana (Tabela 1). As contagens foram realizadas nas 

principais vias da região do PEP, em um ponto fixo próximo aos redutores de 

velocidade para facilitar a contagem, utilizando-se um intervalo de tempo de 15 

minutos. Sendo que os veículos foram divididos nos seguintes grupos: 

carro/caminhonete, moto, caminhão, ônibus e bicicleta. 

Tabela 1 - Contagem volumétrica de veículos. 

Dias Horário Carros Motos Caminhões Ônibus Bicicletas 

Quarta-feira
136

 12h40 - 12h55 128 36 5 3 3 

Sexta-feira² 10h00 - 10h15 112 24 4 4 2 

Quarta-feira³ 17h50 - 18h05 390 78 3 4 5 

Segunda-feira
4 

18h15 - 18h30 309 21 1 2 2 

Domingo
5 

17h35 - 17h50 147 30 1 0 37 

Domingo
6 

16h50 - 17h05 50 9 0 0 46 

 

Durante os dias úteis foi observado um grande número de veículos 

automotores, com uma clara diferença para os horários de pico, onde o número 

deles praticamente dobra, em função das viagens pendulares. Nos finais de semana 

e feriados o fluxo de veículos automotores diminui, principalmente ônibus e 

caminhões. Enquanto as bicicletas têm um aumento significativo de utilizadores. 

Foram identificadas iniciativas privadas de aluguel de bicicletas na área de 

influência do PEP, localizadas na área interditada pelo projeto ―Amigos do parque‖ e 

nas entradas do Parque das Nações Indígenas (Figura 1 e 5). O aluguel é cobrado 

                                                           
136

 06/09/2017; ² 15/09/2017; ³ 27/09/2017; 
4 
02/10/2017; 

5 
24/09/2017; 

6
 08/10/2017.  



 
 

1460 
 

por hora e o preço varia conforme a empresa. Em geral são disponibilizadas 

bicicletas de tamanho adulto e infantojuvenil, com e sem cadeirinha de bebê. Essas 

iniciativas possibilitam um maior acesso ao ciclismo como forma de lazer e ainda 

que com limitações estruturais, permitem a promoção do cicloturismo na região. 

 

Figura 5. Iniciativas de locação de bicicletas no entorno no PEP.  

Fonte: Martins (2017, 2018). 

Até o momento foram aplicados 10 questionários aos ciclistas que frequentam 

a região, sendo 5 pessoas do gênero masculino e 5 do feminino e a perspectiva é 

ampliar o número de ciclistas a serem entrevistados. Os questionários têm o objetivo 

de identificar o perfil, comportamento, motivos, opiniões e valores dos ciclistas que 

utilizam a região do PEP, além de verificar as práticas territoriais e ambientais 

desenvolvidas por este público, de maneira a auxiliar na elaboração de projetos de 

planejamento urbano e territorial.  

As questões foram estruturadas em grupos de perguntas, que foram definidos 

como ―1- Caracterização Pessoal‖, ―2- Informações de Acesso ao Parque Estadual 

do Prosa‖, ―3- Grupos de ciclismo‖, ―4- Características do uso da bicicleta‖, ―5- 

Dificuldades relativas ao uso‖, ―6- Características Ambientais Urbanas e Rurais‖. 

 

3. Resultado da pesquisa 

O perfil geral do ciclista do PEP apresenta entre 28-37 anos de idade, 

portador do ensino médio ou superior completo, casado e empregado, com renda de 

3 a 5 salários mínimos. Os principais motivos que trouxeram os ciclistas à região do 

PEP são o contato com a natureza que proporciona tranquilidade, temperatura e ar 

agradável, o trânsito ―leve‖ com pouco movimento de veículos motores e a boa 
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qualidade das vias. Os dias preferidos dos ciclistas para ir ao PEP são nos finais de 

semana, e nas terças-feiras e quintas-feiras (grupos de treinamento nesses dias).  

 

Quadro 1 - Informações de acesso ao PEP 

Modo de transporte para ir "pedalar" no PEP Distância para se chegar ao PEP 

Bicicleta 60% Mais de 5 km 50% 

Carro 40% Entre 1,5km e 5km 40% 

Possui automóvel 90% Menos de 1,5km 10% 

Pontos de melhoria para facilitar o acesso ao PEP Tempo para se chegar ao PEP de bicicleta 

Instalação de ciclovias 70% Até 10 minutos 40% 

Melhoria na infraestrutura viária e nos 
cruzamentos movimentados 20% De 11 - 30 minutos 40% 

Melhoria da sinalização 10% De 31 - 60 minutos 20% 

 

Conforme o quadro 1, 90% dos ciclistas possuem carro, entretanto o principal 

modo para deslocar-se até o PEP é de bicicleta, aqueles que optam ir de carro 

moram longe, ou vão treinar nas vias da região ou alugam a bicicleta no destino. 

Para chegar ao PEP, os ciclistas percorrem médias ou longas distâncias, sendo que 

o tempo gasto de bicicleta é em geral de até meia hora. Os pontos que precisam de 

melhoria para chegar até o parque, são principalmente a instalação de ciclovias e 

melhorias na infraestrutura de mobilidade (vias, cruzamentos e sinalização). 

Quadro 2 - Uso da bicicleta e de equipamentos de segurança 

Principal uso com a 
bicicleta 

Motivação para o uso como 
transporte 

Uso de equipamentos de 
segurança 

Lazer 70% 50% utiliza como transporte, desses: Capacete, luvas e óculos 80% 

Esporte competitivo 20% Melhor Qualidade de vida 80% 
Luzes de sinalização ou 

sapatilhas 40% 

Transporte diário 10% 
Substituição ao veículo 

automotor 20% Não utiliza 20% 

 

O ciclista que relatou utilizar a bicicleta como transporte diário (Quadro 2), foi 

o único que sofreu algum acidente em confronto com outros veículos nos últimos 3 

anos, ele disse ter se envolvido em pelo menos três acidentes com carros, que 
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ocasionaram danos materiais (danificando a bicicleta) e físicos (escoriações leves e 

traumas psicológicos). Ele não utiliza equipamentos de segurança, embora a maior 

parte dos ciclistas faça uso dos equipamentos básicos (capacete, luvas, óculos). 

Apesar da principal prática dos ciclistas do PEP ser para o lazer, metade 

deles também utiliza a bicicleta como transporte, tendo como principal motivação a 

busca por melhor qualidade de vida e a substituição de outros modais. Outro uso 

identificado no PEP é a prática do ciclismo como esporte competitivo, onde os 

atletas desenvolvem treinos de alta intensidade cardíaca e treinos em pelotão. 

 

Quadro 3 - Dificuldades relativas ao uso urbano 

Principais dificuldades encontradas 
nos trajetos urbanos 

Principais problemas no uso de 
ciclovias 

Período do dia mais 
perigoso para os ciclistas 

Motoristas não respeitam 
ciclistas 

45% Pedestres na ciclovia 40% Noturno 80% 

Trânsito intenso de veículos 
motorizados 

25% 
Falta de infraestrutura 

(iluminação, sinalização) 
30% Horários de pico 20% 

Ausência de ciclovias e 
infraestrutura urbana 

30% 
Falta de ligação entre as 

ciclovias e o cruzamento com 
outras vias 

30%   

 

O quadro 3 demonstra a necessidade dos ciclistas terem vias exclusivas, 

segregadas dos demais veículos e pedestres, pois os veículos motorizados 

representam perigo de acidentes e os pedestres atrapalham na circulação da 

ciclovia, principalmente quando não há calçada disponível paralelo a ela.  

Essa necessidade é reforçada com a constatação de que todos os ciclistas 

utilizam a ciclovia quando disponível e que os horários de pico são considerados 

perigosos em função do risco de conflito com os modais motorizados. Ademais, o 

período noturno é perigoso por ter menos pessoas transitando nas ruas e por ter a 

visibilidade da paisagem reduzida, principalmente em trechos que apresentam 

pouca iluminação e vegetação alta. 

Dos ciclistas questionados 60% participam de grupos, como o "Pedal na 

Trilha" que existe a 20 anos e realiza trajetos rurais/trilhas e um grupo de "triatlo" 

que existe a 10 anos, realiza trajetos urbanos e treina na região do PEP. Dentro 

desses e outros grupos, foram identificadas práticas como a preocupação em causar 
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pouco impacto ambiental, não deixando lixo durante os percursos e recolhendo os 

resíduos após paradas de descanso e eventos. Todos os ciclistas disseram realizar 

pelo menos uma boa prática ambiental, como não jogar lixo no chão, realizar a 

coleta seletiva de resíduos, reaproveitamento de água e de resíduos da bicicleta. 

4. Considerações Finais 

Com base nos dados coletados por meio do questionário, foi observado que 

os ciclistas desenvolvem três usos principais com a bicicleta, que são para o lazer, 

para treino de alto rendimento e como transporte. Para eles os principais problemas 

nos trajetos urbanos envolvem o conflito com veículos automotores, que somados a 

falta de infraestrutura, principalmente ciclovias, geram insegurança nos 

deslocamentos e consequentemente desestimulam o uso desse modal. 

Constata-se que a região do PEP é amplamente utilizada pelos ciclistas, que 

procuram proximidade com a natureza, vias com boa qualidade e trânsito de 

veículos motores reduzido. Essas caracteristicas são um atrativo e apesar da 

carência de infraestrutura cicloviária na região, os ciclistas enxergam no local um 

espaço favorável a sua prática, oque corrobora com o desenvolvimento regional de 

iniciativas públicas e privadas, no apoio ao crescimento do uso da bicicleta. 

As legislações existentes sobre planejamento urbano e uso da bicicleta são 

recentes e ainda não são suficientes para garantir um sistema cicloviário eficiente e 

de qualidade. O PDTMU de Campo Grande/MS, embora reconheça a importância 

desse modal como meio de transporte e a necessidade de ampliação da rede de 

ciclovias, não oferece estudos aprofundados para elaboração de um plano 

cicloviário, com metas e prazos para o pleno desenvolvimento desse modal. 

Portanto, para incentivar o uso da bicicleta nos centros urbanos, é primordial 

o aumento da segurança, conforto e eficiência nos deslocamentos realizados pelos 

ciclistas. Esse objetivo pode ser alcançado por meio da elaboração de um Plano 

Diretor Cicloviário, que abranja todo o território do município e que estabeleça uma 

rede de ciclovias estrutural, um sistema de compartilhamento e estacionamentos de 

bicicletas, além de determinar ações suplementares à infraestrutura nas áreas de 

educação, mobilização social, comunicação, entre outros. 
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RESUMEN 
Se presenta un análisis de la dinámica del paisaje y el cambio del uso de la tierra en dos 
microcañadas pertenecientes a la subregión Cañadas de Ocosingo (Selva Lacandona), la cual es 
considerada relevante por su compleja vegetación y orografía y por los acontecimientos sociales que 
se han desarrollado en ella, tal es el caso del Levantamiento Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
en 1994. A partir de este suceso la estructura y composición del paisaje ha sido moldeada por 
diferentes factores tanto naturales como sociales, estos últimos guiados por variados intereses 
internos y externos. Mediante cinco imágenes satelitales Landsat de los años 1990, 1994, 2000, 2011 
y 2017, se hizo un análisis espacial multitemporal para evaluar los cambios de la vegetación óptima 
(índice de vegetación NDVI) y los cambios en el paisaje, para que, apoyados con revisión 
bibliográfica, recorridos en la zona, entrevistas a sujetos clave y pláticas informales, dar una 
explicación social a dichos cambios. De forma general se observa una fragmentación de la 
vegetación natural y un cambio en el uso de la tierra, sin embargo, en el año 2000 la cobertura de 
vegetación natural y su densidad (NDVI) mostraron los valores más bajos y el cambio en el paisaje es 
más evidente. En el año 2011 se presenta una recuperación en la cobertura vegetal, pero es en el 
año 2017 donde los índices de vegetación (NDVI) muestran valores altos, aunque en pequeñas y 
fragmentadas proporciones con respecto a los otros años. En las imágenes en color natural se 
observa más definida y con mayor longitud la carretera principal y un incremento en la mancha 
urbana de las poblaciones. Las dinámicas en el cambio de uso de suelo se explican de forma distinta 
entre microrregiones. En Avellanal se gestó el zapatismo y gran parte de las poblaciones fueron o son 
zapatistas, hubo recuperación de tierras, divisiones internas y nuevas poblaciones. La iglesia católica 
es una pieza fundamental en la microrregión respecto a la participación de agentes externos en la 
toma de decisiones internas. En Taniperlas hubo pocas poblaciones nuevas posteriores a 1994 y 
desde hace casi 20 años recibe apoyos gubernamentales para la conservación de su biodiversidad 
debido a que colinda con la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, hubo pocos grupos zapatistas 
y hace más de 30 años parcelaron sus tierras. La composición actual del paisaje ha sido moldeada 
por distintos factores naturales y sociales y la disminución de la cubierta vegetal natural y el cambio 
del paisaje es resultado no solamente de la deforestación y del crecimiento poblacional. Entender la 
relación entre la dinámica del paisaje y los procesos sociales actuales considerando su antecendente 
histórico, nos ayuda a establecer el papel que las poblaciones actuales juegan así como la lógica que 
emplean en el manejo de la tierra, para poder visibilizar la conformación de paisajes futuros y posibles 
propuestas, considerando un contexto en que las influencias externas ejercen cada vez mayor 
presión sobre las poblaciones locales en términos económicos y biológicos y donde cada población 
de forma diferenciada responderá a estos agentes, considerando su contexto histórico, su memoria 
colectiva y sus perspectivas de reproducción. 
 
 

1. INTRODUCCION. 

Las dinámicas del cambio del uso de la tierra y la perdida de la biodiversidad 

actual, es el resultado de diversos procesos que han ocurrido en el tiempo; procesos 

de transformación, de construcción y de reconstrucción derivados de procesos 
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naturales, pero, principalmente de la acción de los seres humanos que han creado 

modos de relación social con ese medio, impulsados por lógicas que reflejan la 

visión que tienen sobre él (cultural, económico, político, biológico, etc.). En este 

sentido, el paisaje es una representación social (Mateo, 2005) de las relaciones 

humanas que pululan en distintas escalas y que se han manifestado históricamente 

dentro de él.  

Comprender lo que observamos para incidir en propuestas direccionadas al 

desarrollo regional sustentable demanda del conocimiento de las condiciones 

ambientales y sociales (su relaciones y sus formas de organización, su cultura, los 

valores colectivos, las reglas, las percepciones, la memoria colectiva, las 

perspectivas de reproducción y los modos de apropiación de los recursos naturales y 

del territorio) de las sociedades locales en las que el cambio del uso de la tierra se 

expresa, así como de los actores y las escalas que intervienen, ya que la lógica del 

uso de la tierra no está sólo en función de sus referentes locales que les aporta su 

experiencia de vida y sus formas de producción, sino también de las influencias, 

presiones y tensiones de escalas regionales, nacionales y trasnacionales que se 

manifiestan en las dimensiones que se interrelacionan (sociales, políticas, 

económicas, históricas, biológicas, etc.,) y en las cuales intervienen diversos actores 

con variados intereses, es decir, que necesitamos mirar el espacio, como lo retoma 

Lefebvre (2013), como un producto social, resultado de una combinación de 

múltiples elementos físicos y humanos en una trayectoria histórica, es decir, el 

paisaje más las relaciones humanas. El paisaje entonces está definido por un grupo 

de formas de los objetos y elementos que definen ese espacio geográfico (Mateo, 

2005), elementos que se van posicionando a través del tiempo, que van siendo 

reemplazados, articulados y/o modificados, por lo tanto, es la morfología o la 

representación social de las relaciones humanas que se han manifestado dentro de 

él.  

1.1. Mirando el paisaje desde la historia social. El caso de las microcañadas de la 

Selva Lacandona: Avellanal y Taniperlas. 

La Selva Lacandona Chiapas es considerada un sitio bioculturalmente 

importante, ocupa el 0.16% de la superficie de México, pero alberga 20% de las 
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especies de flora y fauna mexicana (Levy et al., 2002), por lo que es considerado 

uno de los 35 host pot a nivel mundial, la habitan diversos grupos indígenas como 

tseltales, tsotsiles, tojolabales, choles, mayas lacandones, etc., sin embargo, se 

estima que se ha perdido más del 50% de la superficie de vegetación natural.  

La región Selva Lacandona se divide en 6 subregiones, una de ellas es la 

subregión Cañadas de Ocosingo, la más amplia de las seis subregiones y 

considerada el área biológica y ecológica más compleja de esta región (Toledo y 

Carrillo, 1992), posee un accidentado relieve principalmente en el centro y noroeste, 

generando un mosaico topográfico que otorga variaciones climáticas, edáficas (9 

tipos de suelo) y de vegetación (11 tipos de vegetación con sus variantes) (Martínez 

et al., 1994), (Ortiz-Espejel y Toledo, 1998). Las tierras se ubican desde unos 200 

msnm hasta los 2 400 msnm en sus crestas más elevadas. Su diversidad biológica, 

así como los periodos de colonización y de construcción de caminos de acceso y la 

importancia de la cafeticultura o de la ganadería, propició otras seis micro 

regionalizaciones, siendo Avellanal y Taniperlas dos de ellas, las cuales se 

colonizaron en los años 50 y los pobladores provenían de los Altos de Chiapas y de 

los municipios cercanos a Ocosingo. 

Después de un tiempo de estabilidad económica, agraria y política, a 

mediados de los 50, comenzó el movimiento de peones acasillados de casi todas las 

haciendas de la región y de municipios cercanos y también la migración masiva 

hacia la selva de colonos provenientes de los pueblos próximos, en este proceso se 

pronuncian cambios en la estructura económica y en el uso de la tierra, 

reemplazando la producción de caña que entonces era de gran importancia y 

comenzaron a incursionar en la ganadería (Legorreta, 2016). De 1950 a1970 

comenzaron las solicitudes para la dotación de tierras, en la microcañada Avellanal 

fueron 11 poblados y en Taniperlas 19, pero fue hasta 1997 cuando concluyó el 

proceso legal agrario. Para 1991 la población de las Cañadas alcanzaba unos 96000 

habitantes bajo un sistema agrario de ejidos y comunidades, los cultivos principales 

eran maíz y frijol y como fuente de ingresos económicos la comercialización de 

puercos.  

De 1970 a1994 hubo un cambio estructural en la subregión Cañadas de 

Ocosingo, desaparecen las relaciones de servidumbre y se hicieron nuevas 
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solicitudes de dotación agraria, en Avellanal fueron 2 y en Taniperlas 6 (Legorreta, 

2016), en este periodo las familias continuaban con el modelo de producción familiar 

que tenían en las haciendas, 12 hijos o más si era posible. En 1974 el gobernador 

del estado de Chiapas Manuel Velasco Suárez realizó el Congreso Indígena 

apoyado en la Diócesis de San Cristóbal y en el Obispo Samuel Ruiz, este último 

había propiciado que la comunidad religiosa (monjes, catequistas y thuneles) tuviera 

presencia y arraigo en las comunidades indígenas y con ello comenzaron a tener 

gran influencia en los Altos y en las Selvas de Chiapas. En 1980 se formó la Unión 

de Uniones Quiptic Ta Lecubtesel integrado por las poblaciones de las 

microcañadas de Avellanal, Taniperlas y Valle de Amador Hernández. Como 

medidas para frenar la colonización en 1971 se decreta la Comunidad Lacandona 

(les otorgaron a 66 familias lacandonas 614 321 ha) y en 1978 se creó la Reserva de 

la Biosfera Montes Azules. Los estudios respecto a la importancia de la 

biodiversidad de esta porción de la Selva Lacandona comenzaron en los años 80 y 

en los 90 en las Cañadas (Martínez y Ramos, 1989), (Toledo y Carrillo, 1992). La 

delimitación de la Comunidad Lacandona propició la reubicación de pobladores 

tseltales y choles (que ya vivían en ese sitio antes de dicho decreto), provocando 

una lucha agraria que mediante la organización Unión de Uniones lograron impedir 

la reubicación y el reconocimiento legal de las tierras que ya les pertenecían. Desde 

1980 se gestaba uno de los movimientos que ha tenido gran impacto en la historia 

de Chiapas y ha tenido resonancia en varias partes de América Latina, el 

Levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que, apoyado 

por la iglesia católica, logró movilizar a gran parte de las poblaciones de las 

Cañadas. En 1994 en sus primeros días, el ejercito zapatista recuperó cerca de 60 

000 ha, los cuales eran predios privados en su mayoría ranchos ganaderos y 

cafetaleros de propietarios ladinos. Se registraron 1 700 tomas de tierra hechas por 

zapatistas y no zapatistas, lo que representa 148 000 ha (Villafuerte et al., 1999). 

Este movimiento armado desencadenó nuevos procesos sociales que 

desestabilizaron la estructura social y la lógica del manejo de los recursos naturales 

y el uso de la tierra, cambiando de forma significativa el paisaje. 

Comprender la lógica que articula y estructura la vida social, lo que la 

organiza y le otorga sentido, sobre la cual se desenvuelven todas sus relaciones 
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sociales, sus dinámicas, modos de organización en torno a los recursos naturales 

(Osorio, 2016) y que explican el paisaje actual, nos permitirá ver en qué momento de 

la sociedad nos encontramos, el devenir de la sociedad rural actual, las nuevas y 

diferentes formas de acción de los individuos, las variadas trasformaciones que 

ocurren entre y dentro de un espacio social, como los procesos locales se 

constituyen en y con los procesos globales en todas sus aristas (económico, político, 

tecnológico, etc.,) y con ello visibilizar el alcance que tenemos para construir 

alternativas de desarrollo rural manteniendo la biodiversidad, que sean apropiados 

por los sujetos sociales, considerando sus condiciones particulares y articulando el 

conocimiento (científico y local), la Selva Lacandona siendo uno de los reductos 

bioculturales más importante en México demanda de dicho esfuerzo.  

 

2. OBJETIVO. 

Conocer las dinámicas del paisaje y las tendencias de cambio del uso de la 

tierra en las microcañadas Avellanal y Taniperlas, pertenecientes a las Cañadas de 

Ocosingo, Chiapas, considerando el contexto sociopolítico cultural e histórico de los 

últimos 24 años. 

3. METODOLOGIA Y MATERIALES. 

3.1. Zona de estudio. 

Siendo las microcañadas espacios diferenciados entre sí por sus condiciones 

biológicas y sociales, retomamos esta delimitación para la observación de un 

proceso a escala regional. Las microcañadas Avellanal y Taniperlas, tienen entre 

sus tipos de vegetación selva alta perennifolia y bosque mesófilo de montaña, sus 

tipos de clima es cálido húmedo (Am), cálido subhúmedo (Aw2) y semicalido 

húmedo ((A)C(m)), sus habitantes son principalmente de origen tseltal. Se 

encuentran en la porción occidental de la Selva Lacandona (Fig. 1), la microcañada 

Taniperla se localiza en la zona de influencia de la Reserva de Montes Azules y la 

microcañada Avellanal es sitio donde se gestó el EZLN. Para hacer el análisis 

espacial multitemporal, la investigación se hizo mediante tres procesos: 

procesamiento de imágenes satelitales, revisión de literatura y trabajo de campo. 
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3.2. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES. 

Para el análisis espacial multitemporal se buscaron imágenes satelitales 

Landsat en la época de secas cada cinco años (1990,1995,2000,2005,2010,2017), 

las cuales se obtuvieron del sitio Glovis administrado por la USGS. Las imágenes 

fueron descargadas del archivo histórico Landsat. Se utilizaron estas imágenes 

debido a que están diseñadas para la observación de los recursos terrestres, son de 

libre acceso, tienen bandas multiespectrales y poseen una resolución temporal (16 

días) y espacial (30 metros).  

Fig.1. Ubicación geográfica de la zona de estudio. 
3.2.1. Índice de vegetación NDVI. 

 

Para calcular la vigorosidad de la vegetación en el tiempo, se empleó el índice 

de vegetación NDVI (Normalized Difference Vegetation Indez), en cada imagen. Este 

índice es usado para estimar la cantidad, la calidad y el desarrollo de la vegetación 

con base a la medición de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del 

espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja, por lo que su valor es 

calculado a partir de los valores de reflectancia a distintas longitudes de onda y es 

particularmente sensible a la cubierta vegetal y a la radiación fotosintética, los 

valores más bajos indican poca presencia de vegetación (agua y suelo desprovisto 

de vegetación) y los valores altos indican zonas con una cubierta vegetal en buen 

estado de salud (vegetación natural). El rango de los valores va entre -1 y 1. 
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3.2.2. Imágenes multitemporales de los cambios del paisaje. 

Con las imágenes corregidas se hará una combinación de colores RGB para 

una aproximación a los colores naturales del espacio, a fin de identificar los cambios 

en el paisaje en el tiempo. 

3.3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Se hizo una revisión de los trabajos en los que se han referido a la Selva 

Lacandona, las Cañadas y en particular de las microrcañadas, desde su contexto 

social, político, geográfico, biológico, económico, cultural e histórico.  

3.4. TRABAJO DE CAMPO. 

El trabajo de campo se desarrolló con base en la facilidad de ingreso a las 

comunidades, quienes mediante reuniones aceptaban nuestro acercamiento o no. 

3.4.1. Entrevistas a sujetos clave. 

Se entrevistaron a sujetos clave que tienen conocimiento de las dinámicas 

sociales en las microcañadas y aquellos que en diversas escalas intervienen en 

dicha dinámica. 

4. RESULTADOS O EXTENSION DE LA INVESTIGACION. 

El trabajo de campo inició en el año 2017, la espera en el acceso a las 

comunidades, así como de la confianza de las personas hacia nosotros para 

compartir sus experiencias históricas, ha hecho el proceso más lento, así como la 

búsqueda de imágenes satelitales adecuadas, motivo por el cual, lo que se expresa 

en este documento es una extensión de los resultados de la investigación.  

4.1. Imágenes de satélite. 

La resolución de las imágenes y el porcentaje de cobertura de nubes 

impidieron obtener el mapa para el año 1995 y 2005. Se obtuvieron escenas Landsat 

en la época de secas para los años 1990 (Landsat 4), 1994 y 2000 (Landsat 7), 2011 

(Landsat 5) y 2017 (Landsat 8). El sensor de las imágenes Landsat 4 y 5 es TM 

(Thematic mapper), de Landsat 7 es ETM (Enhanced Thematic Mapper Plus) y el 
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sensor de Landsat 8 es OLI (Operational Land Imager). Las imágenes elegidas 

pasaron por procesos de correcciones para eliminar cualquier anomalía detectada 

en los niveles de los valores radiométricos de los píxeles que los componen. 

4.1.2. Índice de vegetación NDVI. 

De acuerdo con los resultados del índice de vegetación NDVI se observa una 

diferencia en la cubierta vegetal en el tiempo. El rango de los valores va de -1 a 1 

siendo el 1 el valor que indica una mayor vigorosidad en la vegetación (color verde) 

mientras que los valores cercanos a -1 (color rojo y naranja) indican menos 

vigorosidad de vegetación y se interpretan como agua y suelo desprovisto de 

vegetación respectivamente. En los años 1990, 1994 y 2017 se presentan los 

valores más altos (0.82, 0.80, 0.89), pero, la proporción del suelo con alta vegetación 

(la cual asumimos como natural) se presenta en el año 1990, mientras que en el 

2017 es más reducida y fragmentada. En el año 2000 se observa la mayor 

disminución en los valores establecidos para la vegetación vigorosa y es clara su 

disminución en la superficie (Fig. 2). 
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Fig. 2. Análisis multitemporal de los índices de vegetación NDVI. 

4.1.2. Imágenes multitemporales de los cambios del paisaje. 

Se observa un notable cambio en el uso de suelo en el año 2000, los caminos 

ya se visibilizan, así como las nuevas manchas urbanas, incrementaron las zonas 

agrícolas y hay varias zonas desprovistas de vegetación en la parte plana y en la 

montaña. En el año 2017 se visibiliza una ligera recuperación en la densidad de la 

cubierta vegetal, aunque es más fragmentada, incrementó la mancha urbana en las 

poblaciones cercanas a las carreteras, los caminos presentan mayor longitud y 

conectan con las otras microcañadas y a las partes más cercanas a las montañas 

donde se establecieron más poblaciones (Fig. 3). 

Fig.3. Cambios multitemporales en el paisaje de las microcañadas Avellanal y 

Taniperlas. 

4.2. TRABAJO DE CAMPO. 

Se efectuaron visitas previas en las poblaciones para comunicar nuestro 

trabajo de investigación y solicitar a las autoridades ejidales nuestro acceso. 



 
 

1474 
 

Actualmente tenemos acercamiento a las poblaciones San Caralampio (microcañada 

Taniperlas) y Nueva las Tacitas (nueva población), Avellanal (población ex zapatista) 

y San Francisco (sitio donde comenzó el zapatismo) en la microrregión Avellanal.  

Se entrevistó a integrantes de movimientos religiosos, de organizaciones 

locales, ex-zapatistas, no zapatistas, con cargos ejidales, al director de la CONANP 

en Ocosingo, Chiapas, a la empresa rural Ilhuicanemi, etc., a ejidatarios, hijos de 

ejidatarios, pobladores, , al comisariado ejidal y al líder de la organización de 

palmeros en la población San Caralampio y Nueva las Tacitas, al agente de 

Avellanal y está por confirmar la entrevista con un habitante de San Francisco, 

actual líder religioso, ex zapatista y formó parte de la ARIC Unión de Uniones.  

De acuerdo con las entrevistas, recorridos de campo y revisión bibliográfica 

obtenemos los siguientes avances: 

Las microcañadas son delimitaciones reconocidas por sus pobladores como 

uno de los niveles máximos de organización en él se toman decisiones que 

competen a todos sus integrantes y que mediante sus usos y costumbres han 

establecido estrategias para la organización. Cada microcañada se dividió por zonas 

(con cierto número de poblaciones), cada una tiene su representante, el cual se 

encarga de compartir en la asamblea general los acontecimientos importantes que 

ocurren dentro de cada zona. Para la resolución de algún asunto inicialmente se 

busca resolverlo dentro de la comunidad que dependiendo del tipo de problema 

(agrario, accidentes, robo), será la autoridad que interviene (el comisariado, el 

consejo de vigilancia o los agentes municipales) y son ellos los que se dirigen con 

los representantes de la zona si no pueden resolver la situación, y si es aún más 

grave, se reúne la región. A la par, el gobierno ha regionalizado el municipio de 

Ocosingo en 25 microrregiones que ha definido como Subcopladem, en la 

microcañada Avellanal hay tres Subcopladem y en Taniperlas tres, sin embargo, las 

poblaciones se rigen por la zonificación basada en los usos y costumbres y no 

intercede el gobierno.  

Los actores externos que se han podido visibilizar en las dinámicas regionales 

y locales hasta ahora son: a nivel nacional el CNI (Consejo Nacional Indígena) a 

nivel estatal la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), la 

CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), la SEMARNAT (Secretaría del Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales) y NUEVO CONSTITUYENTE, los tres primeros son 

instituciones direccionadas a la conservación de la biodiversidad y el ultimo es 

dirigido por la iglesia católica. A nivel municipal LA EMPRESA RURAL 

ILHUILCANEMI, CONANP, 23 REGIONES, ARIC INDEPENDIENTE, ARIC 

HISTORICA, LU´UM COTAN. Aunque todas están presentes o son conocidas por 

los pobladores, la intensidad de su incidencia varía entre microcañadas.  

4.2.1. MICROCAÑADA AVELLANAL. 

Durante la época de Porfirio Díaz (1876-1910) se asentaron varias fincas en 

Chiapas, en esta microcañada se estableció la finca Tecojá. También se impulsó la 

explotación de maderas preciosas en la Selva lacandona y el gobierno otorgó 

concesiones a varias compañías norteamericanas, inglesas y españolas. En 1950 

comenzó su proceso de colonización por peones que vivían en las haciendas 

(Legorreta, 2016). En1991 ya había 11 poblaciones reconocidas y tres fincas: 

Tecojá, Jordán y Monte Limar. La finca Tecojá y Jordán se encontraban en la 

primera porción de Avellanal y cercano a estas había 4 poblaciones en 1991, 

posterior a 1994 se recuperaron las tierras de esas fincas y surgieron varias 

poblaciones grandes cerca de la carretera (13) y varias pequeñas a su alrededor, 

que mencionan son algunas rancherías (Fig. 4). Esta zona es completamente 

zapatista. Las condiciones de vida de estas poblaciones son más limitadas, las 

casas son de madera y los techos de palma en su mayoría, se observan algunos 

remanentes de las fincas como el casco de la finca Jordán. En la segunda parte de 

la microcañada (Fig. 5), no había haciendas, pero si surgieron nuevas poblaciones 

(Santo Tomas y Nueva las Tacitas) resultado de la división interna de los no 

zapatista de los zapatistas, quienes no los expulsaron completamente del ejido, solo 

les permitieron vivir en las orillas y de la formación de nuevos asentamientos 

humanos como Santa Elena integrado por varios grupos indígenas (tojolabales y 

choles), que cuando abandonaron el ejército ya no se les fue permitido regresar a 

sus poblaciones iniciales y tuvieron que conformar uno nuevo, estas localidades se 

concentran en la última porción de la microcañada. En el año de 1998 surgieron 

varios acontecimientos por parte del gobierno como respuesta al levantamiento 

armado, se construyó la carretera principal, entró la energía eléctrica y se 
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establecieron las escuelas de nivel básico y medio superior y mediante proyectos, 

nuevos cultivos y variedades de especies, apoyos económicos y construcción de 

casas, impulsó que gran parte de las poblaciones abandonaran el ejército. En ese 

año hubo un incendio masivo que abarco la montaña que comparten ambas 

microcañadas, varios aseguran fue resultado de un descuido de la quema para 

cultivo. La iglesia católica continúa siendo el eje que articula la vida tseltal, tienen 

trabajos en mancomún para las necesidades de la iglesia y es el agua, el único 

motivo por el cual toda división se diluye, ya sea para ir a agradecer y pedir por agua 

y una buena siembra mediante la visita a los manantiales el 3 de mayo y para la 

limpieza de las tuberías. Existen negativas a diversos programas del gobierno 

principalmente a los proyectos de CONAFOR, ya que piensan que les quitaran sus 

tierras. Hasta hace tres años varias poblaciones no aceptaban el ingreso de partidos 

políticos ni otras religiones, pero comienzan a ceder y desde hace 8 años comenzó 

el parcelamiento de tierras. Hace 5 años llegó la plaga que acabó con el café y el 

ganado y están comenzando con las repoblaciones de palma como una alternativa 

de ingreso económico, la cual cobra interés no solo por su remuneración económica 

continua (cada tres meses), sino por la facilidad de manejo y el mínimo de inversión 

económica comparado con el ganado, además por su ubicación en una zona de 

escasez de agua y la lenta recuperación del ganado a la enfermedad, este sistema 

de producción comienza a perder interés. Respecto al café el gobierno les obsequió 

plantas de la variedad catimor y son las que han comenzado a sembrar ya que el 

bourboun que es el que sembraban no resiste, aunque aún lo cultivan en menor 

proporción para consumo local. El cultivo de caña, de plátano y hortalizas son para 

consumo local y los cerdos para venta. 

1. MICROCAÑADA TANIPERLAS. 

En Taniperlas se asentaron los pobladores provenientes de los municipios de 

Yajalón y Bachajón (Legorreta, 2016). En 1996 se instalaron bases militares durante 

6 años, algunas se retiraron, pero otras se quedaron asentadas en ese lugar. Se 

observan algunas comunidades más pobladas sobre todo las que están sobre la 

carretera, las construcciones de las casas son en mayor proporción de concreto con 

techos de lámina y algunos con loza. Al estar en la zona de influencia de la reserva, 
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las instituciones direccionadas a la conservación (CONANP, SEMARNAT y 

CONAFOR), han focalizado su apoyo en ellos, mediante programas productivos, 

pagos por servicios ambientales y apoyos económicos para la formación de 

organizaciones para la venta de la palma cola de pescado, motivo por el cual existen 

empresas rurales que brindan la asesoría técnica para la obtención de dichos 

recursos económicos. Esta situación ha limitado el acceso a estas poblaciones que 

esperan siempre un apoyo de esta magnitud a cambio. Esta interacción ha 

propiciado una reconversión en el uso de suelo ya que, a través de la obtención de 

dinero vía pagos por servicios ambientales y cultivo de palma, les permite comprar 

maíz, frijol o ganado (este último cuando es mancomún) y dejar crecer la montaña 

en los sitios que anteriormente estaban dedicados a estas labores y obtener más 

ingresos económicos. El café la gente cultiva la variedad catimor desde hace más de 

10 años ya que la plaga de la roya acabó con sus plantaciones de café que eran de 

otras variedades. El parcelamiento de tierras ocurrió hace 30 años, la presencia de 

la religión católica es mínima y las relaciones entre poblaciones y dentro de una 

población es más dispersa. En el año 2014 se desencadenó un nuevo conflicto 

agrario, 155 hijos de ejidatarios respaldados por la ARIC INDEPENDENTE bajo el 

argumento de la carencia de tierras y el descontento de las tierras que les fueron 

asignadas en Palenque, han invadido la zona suroeste de la Reserva de Montes 

Azules, esperan el reconocimiento de 310 ha.  

De acuerdo con el mapa y los datos del INEGI, surgieron varias poblaciones 

posteriores a 1994, sin embargo, en esta zona no hubo rancherías y fue poca la 

influencia zapatista. Actualmente hay 23 poblaciones grandes que se encuentran en 

la carretera la cual mencionan que ya estaba antes del 94 pero posterior a él se 

delimitó más y aún están en la apertura de caminos, las escuelas ya estaban, así 

como la luz eléctrica.  
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Fig. 4. Cambios de los asentamientos humanos en el tiempo en la primera porción 

de las microcañadas. 

Fig. 5. Cambios de los asentamientos humanos en el tiempo en la segunda 

porción de las microcañadas. 

5. CONSIDERACIONES FINALES. 

Aún faltan resultados y argumentos para otorgar una conclusión, sin embargo, 

podemos decir que el levantamiento zapatista generó un impacto significativo en la 

composición del paisaje, en las relaciones sociales internas, en la incidencia de los 

actores que posteriormente se insertaron así como en las acciones del gobierno. 

Aunque el movimiento zapatista se dispersó en las Cañadas, en Taniperlas tuvo 

poco impacto mientras que en Avellanal gran parte de las poblaciones existentes 

fueron bases de apoyo zapatista y la presencia de fincas propició la invasión de esas 

tierras y la formación de nuevos centros de población. En el presente gran parte de 

las bases de apoyo abandonaron el ejército pero continúan con estrategias de 

organización como forma de contrafuerte ante agentes externos, rechazando la 

intervención de algunas instituciones conservacionistas, partidos políticos y 

religiones. En Taniperlas por el contrario, fueron los apoyos focalizados por parte de 

las instituciones ambientalistas, el mecanismo más importante que representó una 

fuente de ingresos económicos y en función de ella comienzan a modificar su 

paisaje. En el contexto político y social en el que se encuentran las poblaciones 
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indígenas de las microcañadas (y no solo ellos), las fuerzas externas que buscan 

incidir en la dinámica territorial bajo diversos intereses (gobierno, políticas de 

conservación, organizaciones civiles, mercado, luchas de poder, religión, partidos 

políticos, etc.), han propiciado una desestabilización en la estructura social y en la 

lógica del manejo de los recursos naturales y el uso de la tierra, como lo fue el 

levantamiento zapatista y el apoyo focalizado de las instituciones ambientalistas. A 

24 años de 1994, la cubierta vegetal se ha ido recuperando junto con las 

poblaciones que ya se hayan establecidas y que han ido amoldando sus actividades 

productivas a las condiciones biológicas que su espacio les presenta y optando por 

reemplazar actividades principalmente económicas (ganadería por palma). Aunque 

no hay datos aun que sustenten lo dicho, no se observa en este momento, diferencia 

entre micro cañadas respecto a la cubierta forestal, aun cuando sus antecedes 

históricos las diferencian. 

La disminución de la cubierta vegetal natural y el cambio del paisaje es 

resultado no solamente por la deforestación y el crecimiento poblacional, también 

son los antecedentes históricos, las influencias de actores internos y externos y las 

perspectivas de reproducción de las personas que la habitan. Entender la relación 

entre la dinámica del paisaje y los procesos sociales actuales considerando su 

contexto histórico, nos ayuda a comprender el papel que las poblaciones actuales 

juegan así como la lógica que emplean en el manejo de la tierra, para poder 

visibilizar la conformación de paisajes futuros y propuestas, considerando un 

contexto en que las influencias externas ejercen cada vez mayor presión sobre las 

poblaciones locales en términos económicos y biológicos y donde cada población 

de forma diferenciada responderá a estos agentes, considerando su contexto 

histórico, su memoria colectiva y sus perspectivas de reproducción. 
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RESUMEN  
Las formas de apropiación que los indígenas tseltales de las micro cañadas de Ocosingo, 
Chiapas ejercen sobre los recursos naturales de sus territorios, está determinado por sus 
necesidades locales y por sus perspectivas de reproducción (alimento, medicina, 
económico, etc.), tal es el caso de la palma cola de pescado (Chamaedorea ernesti-augustii 
H. Wendl.), la cual anteriormente se recolectaba su hoja del medio silvestre para la venta al 
extranjero, su demanda propicio la intensificación de su aprovechamiento provocando la 
disminución de la población silvestre, impulsando a las poblaciones humanas que hacían 
uso de ese recurso, a la extracción de la planta del medio silvestre para llevarla a sus 
parcelas, generando una nueva forma de apropiación del recurso, nuevas formas de 
relaciones sociales entre familias y dentro del ejido y una reconfiguración del paisaje. En dos 
ejidos de Las Cañadas, Ocosingo, se registró el proceso de apropiación de la palma cola de 
pescado, así como sus implicaciones en las relaciones sociales y en la modificación del 
paisaje mediante visitas a los cultivos y entrevistas semiestructuradas a los productores de 
palma. Existe una diferencia entre los ejidos en cuanto a la apropiación de la palma 
determinado por el tiempo cuando se comenzó esta apropiación.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Una realidad natural (objetos de la naturaleza) no es de por sí un recurso para 

el hombre, pero se convierte en ello, cuando puede satisfacer directa o 

indirectamente una necesidad humana (medios de subsistencia, medios de trabajo o 

medios para producir las aspectos materiales de sus relaciones sociales), poseer 

una utilidad dentro de una forma de vida social y después que el hombre disponga 

de los medios técnicos para separarla del resto de la naturaleza y utilizarla para sus 

fines (Godelier, 1989). 

La forma para acceder y usar una realidad natural es a través de la 

apropiación, Márquez (2002) menciona que ―Apropiación territorial se entiende como 

el proceso en el que una sociedad, o grupo social establece la ocupación y control 

de una porción del espacio para hacerlo suyo, con el fin de usufructuar y aprovechar 
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sus recursos, definiendo modalidades de acceso a los mismos y organizando las 

actividades económicas que le permitan satisfacer sus necesidades‖. Esta 

apropiación da como resultado a lo que Godelier (1989) le llama territorio. “Se 

designa por territorio la porción de la naturaleza, y por tanto del espacio, sobre el 

que una sociedad determinada reivindica y garantiza a todos o parte de sus 

miembros derechos estables de acceso, de control y de uso que recae sobre todos o 

parte de los recursos que allí se encuentran y que dicha sociedad desea y es capaz 

de explotar‖. 

Tal fue el caso de la colonización en las microcañadas de Ocosingo, Chiapas 

que empezó en la segunda mitad del siglo XX por campesinos indígenas sin tierras 

que buscaron condiciones y medios para su subsistencia, constituyeron territorios 

(ejidos) condicionados por la legislación agraria mexicana y por la necesidad de 

agruparse para disputar y defender el territorio ocupado durante los primeros años 

posteriores a la fundación del poblado frente a otros grupos de campesinos 

(Márquez, 2002). 

Dentro de estos territorios construidos, el hombre ha inventado formas para 

apropiarse de los recursos naturales disponibles, las cuales se dan en tres 

dimensiones de acuerdo con Márquez (2002) son la subjetiva, concreta y abstracta. 

La primera es referida a las representaciones que el grupo social tiene del territorio 

ocupado y sus recursos, estas representaciones lo constituye el sentido de 

pertenencia y de apego a la comunidad local y al territorio como espacio de 

identidad y a las posibles modalidades de utilización, acceso y distribución de dichos 

recursos (incluida la tierra), las cuales son consideradas legítimas, con base en sus 

conocimientos, experiencia previa, sistema de valores y su cultura en general; la 

segunda forma de apropiación adquiere una dimensión concreta en los usos que la 

población le da a los recursos, en las prácticas sociales de apropiación y en la 

organización del trabajo mediante los cuales se realiza el aprovechamiento de 

dichos recursos; y la tercera es la dimensión abstracta, referida a las normas, reglas 

e instituciones que la colectividad local establece para acceder y preservar los 

recursos del territorio, para la distribución de los mismos y de los beneficios que se 

derivan de su explotación y para legitimar el usufructo y propiedad entre sus 

miembros, constituyendo un sistema de derechos de propiedad. 



 
 

1483 
 

Las primeras formas de apropiación concreta que se visibilizó en los territorios 

(ejidos) fue de los usos que se empezó a dar a la tierra principalmente actividades 

como la milpa (roza-tumba-quema) un sistema de subsistencia y la ganadería y el 

café como sistemas productivos destinados al mercado. Estas formas de 

apropiación ponen en juego un derecho de exclusividad sobre los recursos 

apropiados principalmente la tierra, ya que no se puede ser propietario de algo sin al 

mismo tiempo marcar una exclusividad y, por tanto, sin excluir (Linck, 2006), la 

exclusión marca niveles de propiedad sobre el recurso apropiado dentro de una 

propiedad comunal como el ejido.  

Los ejidos en un principio se constituyen como una propiedad comunal, es 

decir, que hay un grupo de dueños definidos con obligaciones y derechos de 

propiedad que son los ejidatarios reconocidos por la asamblea, ellos poseen 

derechos de exclusión de otros usuarios potenciales, derechos de acceso y/o uso, 

derechos de regulación y derechos de enajenación de los recursos de la propiedad 

comunal (Bray; Merino, 2007). Por lo tanto, todos los recursos que están dentro del 

ejido son de todos los ejidatarios, estos recursos se conocen como recursos de uso 

común, las cuales tienen las características de tener alta rivalidad (alto nivel de 

disposición de unidades de recurso, una vez que los usuarios se han apropiado 

parcial o totalmente de dichas unidades) y difícil exclusión (posibilidad de excluir 

usuarios potenciales) (Bray; Merino, 2007) por ejemplo la tierra, agua, recursos 

maderables, fauna silvestre, etc.  

Los ejidos tuvieron que crear normas, reglas e instituciones para regular la 

apropiación de sus recursos, principalmente del acceso a las tierras, esto para 

legitimar la propiedad de la tierra apropiada. La apropiación de un recurso de uso 

común deriva múltiples formas de relaciones sociales dentro de los territorios. Se 

tienen que tener acuerdos sobre las reglas para el acceso, quienes tienen derecho 

de uso, sanciones para los que no cumplen, quien tendrá el derecho de vigilar y 

sancionar, etc.  

Las formas de apropiación concreta de los recursos dan como resultado una 

modificación en el paisaje. Entendiendo que el paisaje está definido por un grupo de 

formas de los objetos y elementos que definen un espacio geográfico (Mateo, 2005), 

elementos que se van posicionando a través del tiempo a veces reemplazados o 
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modificados, por lo tanto, es la representación de las formas de apropiación de los 

recursos y de las relaciones humanas que conlleva la apropiación.  

La apropiación de un recurso de uso común, donde la única forma de 

apropiarse es mediante la extracción del medio natural como el caso de la palma 

cola de pescado, genera diferentes formas de relaciones sociales al institucionalizar 

las reglas y normas de acceso y uso de este recurso, además, tiene repercusiones 

en el paisaje. Se quiere conocer cuáles han sido las nuevas relaciones sociales a 

nivel familiar y ejidal en dos ejidos de las microcañadas de Ocosingo, resultado de la 

apropiación de la palma cola de pescado, además, como esta apropiación 

restructura el uso del suelo por lo tanto la modificación del paisaje.  

 

2. OBJETIVOS 

Conocer y describir las relaciones sociales familiares y dentro del ejido del 

proceso de toma de decisiones para institucionalizar acuerdos para la apropiación 

de la palma cola de pescado, así como la modificación en el uso del suelo y 

reestructuración del paisaje en dos ejidos de las microcañadas de Ocosingo, 

Chiapas.  

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Zona de estudio 

La investigación se hizo en dos ejidos de las microcañadas de Ocosingo, 

Chiapas: San Caralampio y Las Tacitas.  

1) El ejido San Caralampio está en la subcuenca del rio Perlas, su clima es 

cálido húmedo (Am), donde la vegetación natural predominante es selva alta 

perennifolia. El ejido colinda con la Reserva de la Biosfera de Montes Azules 

(RBMA), por lo tanto, está dentro de la zona de influencia y recibe apoyos de 

programas por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP). Sus habitantes son indígenas tseltales.  

2) El ejido Las Tacitas está situada en la subcuenca del rio Jataté, el clima 

predominante es cálido subhúmedo (Am2), la vegetación natural predominante es 

selva alta perennifolia aunque en la parte Este del ejido se puede encontrar 

vegetación de bosques mesófilo de montaña con la característica de la presencia del 



 
 

1485 
 

genero Pinus. Este ejido no se encuentra cerca de ninguna Área Natural Protegida. 

Sus habitantes son indígenas tseltales.  

 

3.2. Enfoque metodológico  

Se hizo un análisis cualitativo basado en la revisión de literatura y el trabajo 

de campo. En la recopilación de información se hizo una revisión documental de la 

historia de la constitución de los ejidos y sobre la historia de la apropiación de la 

palma cola de pescado. La información de campo se obtuvo de las entrevistas 

semiestructuradas a 15 productores de palma en San Caralampio y 20 productores 

en Nueva Las Tacitas (ejido Las Tacitas). También se hizo un recorrido de campo en 

los ejidos y en las parcelas de las plantaciones de palma para visualizar el cambio 

de uso de suelo y modificación del paisaje con esta actividad.  

 

4. AVANCES DE RESULTADOS 

4.1. Apropiación territorial de los ejidos  

A partir de la década de los 50 se impulsó la ganadería en las zonas 

tropicales lo que hizo que en Chiapas se diera un proceso de reconversión 

productiva de fincas autosuficientes y diversificadas a fincas especializadas en la 

ganadería donde se requiere menor cantidad de fuerza de trabajo, esto y las 

solicitudes agrarias de los peones de las haciendas aceleró la ―despeonizacion‖ e 

incrementó la emigración hacia la Selva Lacandona, donde en un inicio se permitió 

la colonización en las grandes propiedades de las empresas madereras pero 

posteriormente con los decretos de expropiación declarando las propiedades de las 

empresas madereras a terrenos nacionales se sentaron las bases legales para el 

poblamiento (Legorreta, 2016). Así es como se empezó con la colonización de las 

microcañadas, el ejido San Caralampio y Las Tacitas se formaron a partir de este 

fenómeno. 

El ejido Las Tacitas se constituyó de los campesinos que salieron de las 

haciendas de San Antonio, El Rosario, Santa Rita y del ejido la Garrucha, estos 

campesinos formaron una población en 1961 pero hasta 1968 se decreta como ejido 

reconociendo las tierras apropiadas con una dotación de 1,890.0 ha para un total de 

27 ejidatarios, en años posteriores los hijos de los ejidatarios solicitan más tierras, lo 
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cual en 1989 se reconoce la ampliación del ejido con un total de 1,099.87 ha para un 

total de 78 nuevos ejidatarios. Caso similar pasó con el ejido San Caralampio donde 

campesinos originarios de Guaquitepec, Bachajón y Yajalón empezaron a formar 

una población en 1965, pero fue hasta 1968 cuando se reconoció como ejido con 

una dotación de 770.0 ha para un total de 29 ejidatarios, en ese mismo año nuevos 

integrantes y los hijos de los primeros ejidatarios solicitaron más tierras, la cual fue 

resuelta hasta el año 1985 con una ampliación de 553.91 ha para 30 nuevos 

ejidatarios (Legorreta, 2016, p. 258; RAN, 2018). 

Esta forma de apropiación territorial se sustenta en la Ley Agraria del país, 

donde se reconoce la personalidad jurídica del ejido y su propiedad sobre la tierra. 

Reconoce la existencia de tierras parceladas y de uso común, las primeras 

corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo, 

mientras que en las segundas, el reglamento interno regulará su uso, 

aprovechamiento, acceso y conservación de estas tierras, lo que incluye los 

derechos y obligaciones de los ejidatarios respecto a las mismas. La misma Ley 

establece que los ejidos operan de acuerdo a su reglamento interno, este 

reglamento contiene las bases generales para la organización económica y social 

que se adopten libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios y las reglas 

para el aprovechamiento de las tierras de uso común (Procuraduría Agraria, 1993 

citado por Tejeda, 2002, p. 183).  

Dentro de los ejidos, los ejidatarios empezaron diferentes formas de 

apropiación concreta de los recursos disponibles. Para apropiarse de las tierras 

empezaron a establecer la milpa, la ganadería y plantaciones de café, estableciendo 

un derecho de propiedad sobre ellas. La propiedad la entendemos como lo define 

Godelier (1989) que es ―el conjunto de reglas abstractas que determinan el acceso, 

control, uso, transferencia y la transmisión de cualquier realidad social‖. Por lo tanto, 

los ejidatarios tuvieron que definir las reglas y normas de acceso y uso de las tierras, 

tratando de que todos tuvieran los mismos derechos de acceso y uso. 

En el ejido San Caralampio desde la década de los 80, los ejidatarios tomaron 

el acuerdo de dividir el territorio en partes iguales, para los ejidatarios de dotación 

les tocó una superficie de 20 ha a cada uno, dejando superficies para la zona 

urbana, terrenos escolares y un predio de 20 ha de conservación para obtención de 
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leña de las madres solteras. Con la resolución de la ampliación del ejido, los nuevos 

ejidatarios decidieron repartir esta superficie, cada ejidatario de ampliación le tocó 

18.46 ha.   

En el ejido Las Tacitas, desde la constitución del ejido en el año 1968 hasta el 

año 1989 que fue cuando se reconoció la ampliación, los 27 ejidatarios de dotación 

tenían muchas tierras (1 890.0 ha) pero solo se apropiaban de poca superficie con el 

establecimiento de la milpa, ganadería y el café. Con la ampliación del ejido (1 

099.87 ha) se resuelve la presión de 78 personas que empezaban la apropiación de 

las tierras de dotación. Entre este tiempo, en la década de los 80, los ejidatarios 

forman parte de la base del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), antes 

del año 1994 varios ejidatarios decidieron ya no formar parte de la base del ejército, 

la consecuencia de esta decisión fue la expulsión de la población, esto provocó que 

se formará una nueva población en otra área del ejido (Nueva Las Tacitas). Esta 

ruptura entre los ejidatarios provocó que ya no se respetaran las reglas y normas de 

acceso a los recursos del ejido, además, ya no se definieron nuevas reglas.  

Después del conflicto zapatista seguía una apropiación individual-familiar de 

las tierras, la cual iba en aumento donde las familias con mayor número de 

integrantes tenían una mayor capacidad de tumbar la selva y establecer milpa o 

ganadería, lo que conlleva a apropiarse de las tierras. Esto fue el detonante que hizo 

que los ejidatarios decidieran parcelar el ejido como una medida para el acceso a las 

tierras. El reparto de las tierras empezó en el año 2013, los ejidatarios de dotación 

se repartieron 20 ha a cada, dejando superficies para dos zonas urbanas y los 

terrenos escolares, sin embargo, queda superficie que falta que se reparta. Los 

ejidatarios de ampliación les tocó una superficie de 15.7 ha.  

El reparto de las tierras en los dos ejidos ha sido de forma interna, este 

proceso no es reconocido por el Registro Agrario Nacional, por lo tanto se ha podido 

repartir áreas que de acuerdo a la Ley Agraria no es permitido, como la selva 

(vegetación natural). 

 

4.2. Apropiación de un recurso de uso común, la palma cola de pescado 

En el ejido San Caralampio, las reglas y normas (apropiación abstracta) para 

el acceso y uso de un recurso como la tierra quedo definido con el reparto de las 
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tierras. Esto hace que un ejidatario tenga el derecho de propiedad sobre todos los 

recursos que están dentro de las tierras que le tocó, además, le da un sentido de 

mayor propiedad cuando realiza un trabajo sobre estas tierras estableciendo la 

milpa, ganadería o café, sin embargo, existen recursos que no son producto del 

trabajo del hombre como la flora y fauna silvestre y son susceptibles a la 

apropiación, Weber y Reveret (2006) dicen que estos recursos de uso común solo 

se pueden apropiar mediante la extracción del medio natural en el que se 

encuentran y por su uso. En este caso hay que tener reglas claras sobre el acceso y 

uso de estos recursos de uso común.  

En San Caralampio cuando se repartieron las tierras, a los ejidatarios les tocó 

superficie de selva (vegetación natural), en teoría el ejidatario es el dueño de todos 

los recursos que están dentro de sus tierras, pero también los recursos naturales 

siguen siendo bienes naturales que solo se puede establecer un derecho de 

propiedad sobre ellos haciendo una apropiación al hacer uso de ellos o extraerlos 

del medio natural, incluso para el dueño de las tierras donde se encuentran. Por lo 

tanto siguen siendo recursos de uso común, ya que es difícil hacer exclusión de 

usuarios potenciales y más cuando no hay reglas claras de acceso y uso de estos 

recursos. 

Este es el caso de la palma cola de pescado, una palma nativa que sus 

poblaciones silvestres se desarrollan en las selvas de las microcañadas. En San 

Caralampio no se dio importancia ya que no tenía ningún uso local, fue hasta 

mediados de la década de los 90 cuando llegaron compradores de esta palma al 

ejido e influenciaron en la apropiación concreta de la especie al utilizar el follaje para 

comercializar. Toledo (2008) describe este proceso como la primera forma básica de 

apropiación, ya que solo se hace uso del follaje de la palma, sin provocar cambios 

sustanciales en la estructura, arquitectura, dinámica y evolución de los ecosistemas 

y paisajes que se apropian, para el caso de la palma se apropia el follaje sin afectar 

la capacidad intrínseca o natural de la planta de automantenerse, auto-repararse y 

autoreproducirse. 

El follaje de la palma se usa como complemento de arreglos florales y desde 

el inicio solo se aprovechó para la comercialización al extranjero como Estados 

Unidos y Europa (Buda et al., 2014). La apropiación de un nuevo recurso del 
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territorio del ejido supondría la constitución de reglas y normas para el acceso y uso 

de este recurso, sin embargo, no existió un esfuerzo de manejar el recurso o planear 

para el futuro a través de acuerdos comunitarios que regulen el aprovechamiento y 

se consideró un recurso de acceso abierto y por lo general el aprovechamiento se 

hizo con poca experiencia, cortaban todas las hojas de la planta que están en estado 

de madurez no importando si se regeneran, provocando la muerte de individuos y la 

reducción de las tasas de crecimiento y reproducción de las poblaciones (Trench; 

Buda, 2007). En San Caralampio se tomó el acuerdo que no solo los ejidatarios 

podían acceder a este recurso, lo podían hacer también los propietarios y 

avecindados, pero no se definieron acuerdos sobre el manejo y cantidad que podían 

aprovechar cada persona.   

En Las Tacitas, esta forma de apropiación de la palma cola de pescado fue en 

los años 2000, después del zapatismo donde el ejido ya estaba dividido en dos 

poblaciones, pero las tierras seguían siendo parte de las áreas de uso común, 

principalmente las áreas de selva, este recurso no fue considera importante por 

parte de los ejidatarios, por lo tanto no se definieron reglas para el acceso y uso, lo 

cual fue un recurso de acceso libre tanto para los ejidatarios como para los 

propietarios y avecindados (hijos de ejidatarios) llevando a una sobreexplotación de 

las poblaciones silvestres de la palma y en pocos años después se abandona esta 

actividad.  

En los dos ejidos se dio el deterioro de las poblaciones silvestres, por un lado 

las que se encuentran cercanas a los centros de población tienen muchos individuos 

juveniles con pocas hojas para cosechar o individuos maduros sobreexplotados sin 

hojas comerciales, entonces, las poblaciones con mayores hojas para aprovechar se 

encuentran en lugares lejanos e inaccesibles (otros ejidos o en la zona núcleo de la 

Reserva), lo cual implica que las jornadas de trabajo son más largas y la 

productividad cada vez menor, porque el número de hojas que se cortan al día son 

cada vez menos, además de los riesgos de accidentes para los cortadores (Trench; 

Buda, 2007, p. 22). Esta situación impulsó que algunos cortadores de palma 

empezaran a hacer repoblaciones (plantaciones) en sus parcelas con plantas 

extraídas de las poblaciones silvestres. 
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Toledo (2008) describe este proceso como la segunda forma básica de 

apropiación, se trata de actos de apropiación donde la acción humana desarticula o 

desorganiza los ecosistemas que se apropia, para introducir conjuntos de especies 

domesticadas o en proceso de domesticación, tal y como sucede con todas las 

formas de agricultura, ganadería, forestaría de plantaciones y acuacultura. En esta 

forma de apropiación requiere de energía externa (humana) para mantenerse, en 

ausencia de la acción humana estos ―ecosistemas artificiales‖ o bien se regeneran y 

retornan mediante los mecanismos de restauración ecológica a las formas originales 

de las cuales surgieron, o bien derivan en formas bizarras, atípicas e impredecibles.  

Hacer una plantación de una especie silvestre como la palma cola de pescado 

implica modificar el esquema genético resultante de procesos de selección natural a 

otro adaptado a condiciones manejadas por el ser humano y otros propósitos 

antropocéntricos (Hernández X, 1985), lo cual se podría considerar como el principio 

de un proceso de domesticación. Este proceso deriva diversas implicaciones pero 

principalmente: biológica, social y política.  

Desde el sentido biológico, extraer una especie de su sitio natural a otro implica 

una serie de adaptaciones de la planta y un esmero humano para conocer su 

dinámica de vida, las condiciones idóneas de humedad, luz, temperatura, así como 

conocer sus competidores, depredadores, polinizadores, dispersores, sus 

enfermedades y plagas, etc. En la parte social implica nuevas relaciones sociales 

dentro del ejido y de las familias ya que esta forma de apropiación requiere de tierras 

para poder llevar a cabo las plantaciones. En la parte política implica el seguimiento 

que hay que llevar para que estas plantaciones estén dentro de las leyes mexicanas 

que regulan el aprovechamiento de los recursos naturales.  

En San Caralampio se empezó esta nueva forma de apropiación de un 

recurso común alrededor del año 2002 y lo empezaron a hacer las personas que ya 

dependían de esta actividad para su ingreso económico, la productividad con solo la 

recolección del follaje era cada vez menor por las poblaciones silvestres 

deterioradas, por lo tanto, la forma de asegurar un ingreso económico a través de la 

comercialización del follaje de la palma fue apropiarse de la planta completa para 

llevarlas a sus tierras (parcelas). 
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Las primeras plantaciones de palma se hicieron bajo el estrato de la selva, 

tratando de que la planta tenga casi las mismas condiciones ambientales para que 

se pudiera desarrollar. Esto provocó que estas personas le dieran un sentido de 

mayor propiedad a la selva que tenían en sus superficies al hacer la plantación 

(producto de un trabajo) ya solo ellos podían hacer el aprovechamiento de las hojas 

de estas palmas.  

Esta actividad la empezaron a replicar otras personas del ejido, ya que cada 

vez las poblaciones silvestres iban decreciendo y la demanda de la palma iba en 

aumento. Esto condujo una mayor presión sobre las palmas silvestres, ya que se 

hizo una extracción completa de la planta para confinarlo en una parcela y hacerla 

de su propiedad.  

Esto hizo que como ejidatarios tomaran el acuerdo de que las personas solo 

podían hacer extracción de palmas silvestres que están dentro de sus superficies de 

selva, sin embargo, este acuerdo no se respetó ya que no hubo una forma de 

vigilancia ni de sanción a quien no respetaba el acuerdo. La única forma de tener 

propiedad sobre la palma es haciendo una plantación, ya que esta forma es 

respetado por lo demás por el trabajo que se ha realizado como en la milpa, 

ganadería o café.  

Con las plantaciones de palma se empezó a darle otro sentido de valor a la 

selva, ya que solo teniendo superficie de selva se puede hacer la plantación de 

palma. Una de las nuevas relaciones sociales que derivo la plantación de la palma 

es la compraventa de las superficies de selva, antes de la palma solo se compraban 

superficies de selvas que tenían condiciones (suelos negros, poca pendiente) para la 

plantación de café, pero la palma la única condición es que debe ser bajo sombra, 

por lo tanto otras superficies de selvas se pueden comprar o vender. Esto lo 

empezaron a hacer las personas que no tenían tierras, principalmente los 

avecindados. Dentro de las familias también se dieron nuevas relaciones sociales, 

ya que los hijos de ejidatarios que empezaron a establecer plantaciones de palma de 

alguna manera presionaban al ejidatario para que le reconozca esta parte de la tierra 

como de su propiedad.  

La extensión de las plantaciones de palma fue posible por el apoyo de un 

vivero para la producción de palma cola de pescado por parte de la CONANP en el 
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año 2008, fueron beneficiados 60 personas. Todas las plantas producidas fueron 

repartidas entre los beneficiarios, pero muchas de las personas no establecieron la 

plantación, vendieron sus plantas a los que ya tenían sus plantaciones, esto hizo 

que actualmente 15 productores de palma son los que tienen mayores superficies de 

plantación. Este proyecto se buscó reducir la presión sobre las poblaciones 

silvestres en el ejido pero principalmente de las poblaciones silvestres en la RBMA, 

en el año 2015 y 2018 los 15 productores de palma son beneficiados por nuevos 

viveros para la producción de palma, esto hizo que aumentarán sus superficies de 

plantaciones. 

De los 15 productores, 53% son ejidatarios y 47% son propietarios, el 33% de 

los propietarios compró superficies de selva para hacer sus plantaciones.  

Actualmente de todos los productores de palma en promedio tienen 1.75 ha 

de plantación de palma, pero en total tienen 24.7 ha de palma, esto quiere decir que 

están conservando esta superficie de selva. La meta de cada productor es llegar 

mínimo a 4 ha que el total serian 60 ha que representaría el 4.5% del total de la 

superficie del ejido (1 323.91 ha), sin embargo, no solo estos productores son los 

únicos que están haciendo la plantación de palma, existe alrededor de otras 50 

personas que están empezando con las plantaciones, lo que reflejaría en mayor 

porcentaje de selva conservada. 

Las plantaciones están generando modificaciones en el uso del suelo, por lo 

tanto modifican el paisaje. Con el crecimiento de la población dentro del ejido, los 

hijos de los ejidatarios tendrán menor superficie de tierras de las cuales 

desarrollarían actividades para vivir pero también para obtener un ingreso 

económico. Actualmente los productores de palma coinciden que esta actividad 

demanda menos mano de obra respecto a otros sistemas de producción (milpa, café 

y ganadería), por lo tanto menos horas de trabajo y menor cansancio, además, el 

54% de los productores no tienen ganadería y mencionan que con la actividad de la 

palma les basta para obtener los ingresos económicos para mantener a su familia, 

los que tienen ganadería mencionan que la palma es más redituable que el ganado.  

Esto hará que a futuro al tener menos superficie de tierras sea más difícil 

optar por la ganadería y se opte por las plantaciones de palma, contribuyendo a 

conservar mayor superficie de selva, modificando el paisaje actual, ya que también 
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se harían conversiones de suelos perturbados (potrero, acahual) a zonas con 

vegetación de selva, este proceso el 7% de los productores de palma ya lo está 

haciendo, pensando que después este terreno lo pueda ocupar para la plantación de 

la palma.    

Actualmente hay un grupo de 155 personas que no son ejidatarios, la mayoría 

de ellos sin tierras que están buscando una forma de obtener un ingreso económico 

y lo están encontrando empleándose para algunas de las actividades de manejo de 

la palma, es otra de las relaciones sociales que está generando las plantaciones de 

palma, con la extensión de mayor superficie se generaran mayores empleos y serán 

fuentes de ingresos para varias personas dentro del ejido. 

En el ejido de Las Tacitas, la apropiación por el uso del follaje de la palma 

cola de pescado empezó en los años 2000, sin embargo, en esos años las tierras se 

consideraban como tierras de uso común, por lo tanto, nadie quiso dar paso a la 

apropiación de la planta para establecer plantaciones, ya que esta actividad 

principalmente lo realizaban avecindados (hijos de ejidatarios) que no podían hacer 

una apropiación permanente de las tierras. En el año 2013 se empezó a parcelar el 

ejido y ese mismo año un ejidatario que vive en la población Nueva Las Tacitas junto 

con sus hijos empezó a hacer la apropiación de la planta silvestre para empezar con 

las plantaciones de palma. En este proceso, la plantación de palma fue administrada 

de forma familiar, pero después el ejidatario tuvo que empezar a repartir las 

superficies donde los hijos iban extendiendo sus plantaciones de palma.  

Un año después otras dos personas de la misma población siguieron este 

paso y establecieron sus plantaciones de palma. Las plantaciones actuales en esta 

población son con puras plantas extraídas de las poblaciones silvestres, por lo tanto, 

la extensión de las plantaciones ha sido muy poca. Actualmente todos los que tienen 

superficie de palma tienen un promedio de 1,000 m2 es decir 0.1 ha, esta superficie 

es 17 veces menor al promedio de superficie que tienen los productores del ejido de 

San Caralampio.  

La población Nueva Las Tacitas no está cerca de una ANP, por lo tanto, no es 

de interés a apoyar por parte de las instituciones de gobierno para generar 

alternativas económicas a la población, sin embargo, del ejemplo de las familias que 

empezaron a hacer las plantaciones de la palma cola de pescado, otras familias se 
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interesaron en empezar a trabajar este sistema de plantación de palma cola de 

pescado y en el año 2017 en la población Nueva Las Tacitas se forma un grupo de 

20 personas y con el apoyo de la Universidad Autónoma Chapingo se estableció un 

vivero para la producción de plantas.  

De las 20 personas, el 30 % son ejidatario, el 5% propietario y el 65% son 

hijos de ejidatarios. Con las plantaciones de palma generará nuevas formas de 

relaciones sociales dentro de la población, se tendrían instrumentar reglas de 

acceso tanto a las plantas silvestres como a las plantas establecidas dentro de las 

parcelas de las personas, ya que si no se tienen reglas claras de acceso y sanción a 

quienes no cumplen con las reglas se tendrá más presión sobre las plantas 

silvestres, ya que es posible que se extiendan las plantaciones y la producción de 

planta en vivero será menor que en San Caralampio. A nivel familar, los hijos de 

ejidatarios de alguna forma presionaran para que el ejidatario reconozca su derecho 

de propiedad sobre las tierras donde establecerá su plantación de palma, también es 

posible que se den compraventa de las tierras con selva para que los hijos de 

ejidatarios puedan extender sus plantaciones de palma. Con la consolidación de las 

plantaciones de palma generará consigo un cambio en el uso de la tierra por lo tanto 

modificará el paisaje del ejido principalmente en las tierras de los ejidatarios de la 

población Nueva Las Tacitas. 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

La apropiación de la palma se da como un complemento de un ingreso 

económico por parte de las personas, cuando incremento su demanda y también su 

precio el recurso sufrió más presión ya que su aprovechamiento fue más intensivo. 

Las personas que dependían de la comercialización de la palma para obtener su 

ingreso económico, vieron que cada vez es menor la productividad de la recolección 

de las hojas, por lo tanto deciden extraer la planta para llevarlas a sus parcelas y 

asegurar una propiedad sobre la planta pero a la vez tratando de asegurar su 

ingreso económico a través de la comercialización del follaje de la palma.  

Esta forma de apropiación de la palma implica que los productores aprendan 

como manejar la planta para que se desarrolle y sea productiva, tienen que conocer 

de las condiciones ambientales que necesita para su óptimo crecimiento. También 
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genera nuevas relaciones sociales dentro de la población al establecer reglas de 

acceso y uso de las palmas que están en las plantaciones, pero también a nivel 

familiar para el reparto de las tierras para que los hijos puedan hacer plantaciones o 

que parte de los beneficios le pertenecen a los hijos si es de un trabajo familiar, así 

como de los empleos que genera dentro de cada población.  

Con las plantaciones de palma bajo la selva, se está revalorizando la selva 

aunque en un sentido económico, ya que se empieza a conservar las superficies de 

selva pensando en hacer plantación de palma o vender esta superficie a los que se 

dedican a la plantación de palma. La conservación de la selva genera un cambio en 

el paisaje y este cambio se visibilizará en un futuro cuando se extiendan las 

plantaciones tanto de las personas que ya lo están haciendo como de las que 

apenas empezaran a hacerlo.  
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Resumo:  
O presente trabalho versa sobre a temática Rota de Integração Latino-Americana (RILA) ou 
Rota Bioceânica, fomentando como tal rota pode contribuir para o desenvolvimento local de 
Mato Grosso do Sul e, consequentemente, dos países que permeiam o trajeto completo do 
corredor, no olhar voltado ao desenvolvimento turístico. O estudo almeja tecer 
considerações iniciais acerca da representatividade da rota como benefício para 
transportadoras (escoamento de grãos e logística) e turismo. Para tanto, a pesquisa a partir 
de entrevistas semiestruturadas de gestores que participaram da caravana de teste da Rota 
de integração Latino-Americano (denominada Rila). Por se tratar de uma pesquisa 
preliminar e exploratória, estimada até o ano de 2019, infere-se que este trabalho abre 
possibilidades para estudos mais aprofundados reforçando a importância desta Rota como 
forma de integração econômica, social cultural e turística. 
Palavras-chave: Rota bioceânica. Logística. Turismo. Desenvolvimento local.  
 
Abstract:  
The present work deals with the theme Route of Latin American integration (RILA) or 
Bioceânica Route, encouraging as such a route can contribute to the local development of 
Mato Grosso do Sul and, consequently, of the countries that permeate the path complete the 
Hall, in looking back on the development of tourism.To this end, the research from semi-
structured interviews of managers who participated in the caravan Route test of Latin 
American integration (named Rila).As a preliminary and exploratory research, estimated by 
the year 2019, infers that this work opens up possibilities for deeper studies reinforce the 
importance of this route as a means of economic, social and cultural integration of tourism. 
Keywords: Bioceânica route. Logistics. Tourism. Local development. 
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1. Introdução 

 A Rota Bioceânica ou corredor bioceânico hoje denominada Rota de 

integração latino-americana (RILA) é tema de discussão no Brasil e especificamente, 

em Mato Grosso do Sul desde meados de 2006 (mesmo que em menor escala), 

porém só em 2017, houve uma maturação do tema e mais especificamente nesse 

ofício, a ênfase volta-se às potencialidades da efetivação da rota para Mato Grosso 

do Sul. Este enfoque ocorre inicialmente movido por um viés para a atividade de 

logística e transporte, como alternativa para escoar grãos e fomentar uma 

distribuição mais acelerada da produção, e, em segundo plano, com conotação 

turística. 

A partir de sua concretização, a rota terá como vetor ligar Mato Grosso do 

Sul, na fronteira de Porto Murtinho com a República do Paraguai, por meio de uma 

nova ponte (o trecho é feito há mais de duas décadas via balsa), interligando Brasil, 

Paraguai, Argentina e Chile. Tal concretização pode viabilizar melhorias para a 

economia local sul-mato-grossense, em relação às empresas de logística e como já 

mencionado, também enviesado para o fortalecimento de novas (e velhas) 

potencialidades turísticas. 

Pretende-se, com este trabalho, tecer considerações iniciais acerca da Rota 

de integração latino-americana (RILA) como uma alternativa de potencializar o 

turismo entre os países que formam a rota. Para tanto, estabeleceu-se o seguinte 

roteiro de pesquisa: 1. Mapeamento das cidades que permeiam a rota; 2. Principais 

atrativos turísticos nessas cidades; 3. Potencialidades turísticas a serem 

diagnosticadas.  

A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental, 

com entrevistas semiestruturadas em material fornecido pela Associação Comercial 

de Campo e Industrial de Campo Grande (ACICG-MS), entidade responsável por 

conduzir representantes comerciais em uma caravana de reconhecimento do trajeto 

como um todo.  

A pesquisa bibliográfica norteou-se inicialmente, a partir de periódicos 

encontrados na plataforma Capes por meio das palavras chaves ―rota bioceânica‖ e 

―corredor bioceânico‖. 



 
 

1500 
 

 

Ademais, procurou-se com tal iniciativa, discorrer sobre a importância da rota 

para o desenvolvimento local e fortalecimento da integração entre os países 

pertencentes ao corredor da Rota de integração latino-americana (RILA) 

 

2. A Rota de integração latino-americana (RILA): O urbano e a infraestrutura 

logística 

Tema relativamente novo em Mato Grosso do Sul, a tônica ‗Rota de 

integração latino-americana (RILA)‘ tem apenas correlacionado no meio acadêmico 

uma monografia e uma dissertação de mestrado no estado de MS. Há necessidade, 

portanto, que simultaneamente à intensificação das ações voltadas à Rota, sejam 

realizadas pesquisas mais aprofundadas que venham atender às interfaces 

históricas, culturais, econômicas sociais e turísticas. 

Tal corredor rodoviário terá cerca de 2,2 mil quilômetros de percurso entre 

Campo Grande até Antofagasta no Chile e o início dos trabalhos relativo à abertura 

da Rota intensificou-se a partir da segunda expedição realizada entre empresários 

do estado e poder público, no período de 25 de Agosto a 02 de Setembro de 2017, 

sendo que a  primeira expedição ocorreu em meados de 2013. Houve ainda outras 

três viagens isoladas por caminhos que pudessem viabilizar (e encurtar) a rota, 

como um trecho pela Bolívia, porém a falta de infraestrutura nas estradas não pôde 

viabilizar a continuidade da rota por aquele país. Para ilustrar as cidades que 

permeiam o trajeto, conforme primeiro objetivo ocorre mapeá-las. Dessa forma, em 

conformidade com a figura 1, norteada por setas considera-se saída e retorno desde 

Campo Grande.  

Ao mapear o roteiro por completo, denota-se a passagem por 12 cidades ao 

longo de todo o corredor supracitado. O primeiro tratado internacional já firmado diz 

respeito à construção de uma ponte ligando Porto Murtinho (2) à Carmelo Peralta 

(3), no Paraguai, ilustrado na forma de numeração conforme mapa (Figura 1), obra 

que deverá ser financiada pelos dois países. Estima-se que a ponte terá 500 metros 

de prolongamento. 
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          Figura 1. Mapa da Rota de Integração Latino-Americana (Rila). 

 
      Fonte: G1/MS (2017). 

 

Com o rompimento dessa barreira geográfica, além da redução de rota 

marítima para exportação de produtos para outros continentes, avaliam-se, pelo lado 

paraguaio, trâmites que facilitem a pavimentação de rodovias (cerca de 500 km), e 

outros 24 km na Argentina, no intuito de facilitar a logística, e em segunda ordem, 

potencializar o turismo ao longo de todo corredor. No trecho paraguaio, que é mais 

delicado, já existe um processo de licitação em andamento, para em seguida, iniciar 

os projetos de via de fato.  

Segundo o Secretário Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Econômico, Produção e Agricultura Familiar de MS (SEMAGRO), a viabilização 

dessa rota possibilitará ao turista visitar o Pantanal e a cidade de Bonito, seguir para 

o Chaco Paraguaio, conhecer a região de Salta na Argentina, finalizando o roteiro no 

Deserto do Atacama, no Chile. A ressalva é o fato de que é necessário desenvolver 

primeiramente a rota, para que todos os países sejam beneficiados, em suma, tirar o 

projeto ―do papel‖ e levá-lo a prática. 

Alguns pressupostos para a facilitação do desenvolvimento de infraestrutura 

do trajeto e desburocratização resumem-se em: i) simplificação dos processos 

alfandegários nas divisas entre os países; ii) pavimentação de cerca de 530 km em 
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trechos de estrada na Argentina e Paraguai; iii) promoção de meios de sinalização 

turística; iv) capacitação de pessoas com relação aos atrativos que permeiam a rota, 

desde os que já existem até outros que possam ser viabilizados com a abertura da 

rota, assim como v) a integração cultural que envolve o corredor, por estabelecer 

trajeto e relações entre quatro países da América do Sul.  

Uma problemática inicial que ocorre é na passagem da fronteira de Porto 

Murtinho, no Brasil, para Carmelo Peralta, no Paraguai, que é feita em uma pequena 

balsa e dependendo do modelo do veículo e peso, dá-se a passagem de apenas 

quatro veículos por vez. Numa eventual viagem de grupo, dependendo do número 

de pessoas, tal trecho praticamente inviabilizaria esse tipo de viagem, daí a 

necessidade extrema da ponte, como ponto de partida para esse corredor 

bioceânico. Na atual conjuntura, não há logística para que haja passagem de ônibus 

(inviabilizando o turismo de grupos maiores) e de caminhões (dificultando o 

transporte de mercadorias em maior escala).  

Estima-se a partir da construção da ponte, segundo o presidente do Sindicado 

das Empresas de Transporte e Logística de MS (SETLOG), um dos idealizadores da 

Rila, uma redução de cerca de até 12% do preço do frete, com ressalvas de que a 

produção no estado pode aumentar e gerar mais divisas entre os países da rota.  

Ao resumir os resultados da última caravana empresarial de estudo de 

viabilidade da rota, o presidente menciona pontos positivos que vão além da vontade 

política dos quatro países, como a seguinte percepção: 

 

Foi percebido ao longo do caminho as manifestações de apoio da 
população das cidades por onde o corredor vai passar, 
demonstrando a esperança de que junto com a rota chegue também 
desenvolvimento, emprego e renda. Isso foi o mais marcante de toda 
a viagem. (CAVOl,  2017). 

 

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da 

Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul (FIEMS, 2017), além do ganho de 

tempo e redução de custos com transporte e logística há novas possibilidades de 

negócios na rota. ―Será necessário construir todo o aparato de suporte, como postos 



 
 

1503 
 

 

de combustível, serviços relacionados á manutenção e reparação de veículos, 

alimentação, hospedagem etc‖.  

O projeto conta ainda com a aprovação de comunidades menonitas 

(imigrantes alemães cristãos), que povoam parte da rota em trecho paraguaio e 

argentino. A característica cultural intrínseca a cada comunidade que engloba o 

contexto da rota é mais um dos pressupostos a serem explorados pelo turismo. 

Além de tornar-se mais um acesso ao pacífico, ocorre mencionar o fomento à união 

dos povos integrantes do corredor de integração latino-americana (RILA). 

 O trecho chileno é considerado o mais preparado por conta da infraestrutura 

das rodovias e pela alta capacidade de carga dos portos de Iquique e Antofagasta, 

sem necessidade de reformas ou maiores reparos. Ocorre apenas a necessidade de 

uma retificação em relação à aduana (órgão público que fiscaliza entrada e saída de 

mercadorias) que faz divisa com a Argentina. Tal órgão abre às 08:00 e fecha às 

18:00 horas por questões de segurança, como o fato do frio intenso, ausência de 

pontos de apoio e sinal de telefonia, o que dificulta a chamada em casos de 

emergência.  

Outro aspecto positivo a ser enfatizado é o turismo de contemplação, 

presente em grande parte da rota, com destaque para o deserto de sal de Salinas 

Grandes, próximo a San Salvador de Jujuy, na Argentina, numa extensão de 12 mil 

hectares, além de trecho da Cordilheira dos Andes e o Deserto de Atacama, no 

trecho Chileno.  

 

3. Potencialidades Turísticas e Desenvolvimento Local  

A rota de integração latino-americana (RILA) é capaz de ligar o Oceano 

Atlântico ao Pacífico, principalmente a partir da viabilidade logística que compreende 

a construção da ponte entre Porto Murtinho (Brasil) e Carmelo Peralta (Paraguai), 

agilizando as exportações brasileiras aos países asiáticos e a costa oeste 

americana. A partir dessa viabilização logística, dá-se a potencialidade de alavancar 

o turismo por toda a região. 
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Como sumarizam Taussig, Hoeyer e Helmreich (2013) o potencial é um 

conceito orientador nas práticas médicas, objeto de políticas de nomeação e 

enquadramento (naming e framing). Segundo os autores, são três os significados de 

potencialidade:  

 

The first denotes a hidden force determined to manifest itself – 
something that with or without intervention has its future built into it. 
The second refers to genuine plasticity – the capacity to transmute 
into something completely different. The third suggests a latent 
possibility imagined as open to choice, a quality perceived as 
available to human modification and direction trough which people 
can work to propel and object or subject to become something other 
than it is (TAUSSIG; HOEYER; HELMREICH, 2013, p. S4).  

 

Assim, interessa ainda abordarmos o potencial do turismo da região por meio 

de reportagens da mídia jornalística e academia dos países participantes do 

corredor, considerando como interlocutores deste trabalho, vista a ocorrência de 

pouquíssimos trabalhos científicos nesse quesito. Por exemplo, citando como fonte 

jornalística, o G1, no Brasil, pode-se observar um total de 24 reportagens sobre a 

rota bioceânica em 2017. A mídia Argentina ressalta muito a evidência da 

exportação do vinho entre os países coparceiros da rota, fato que será ponderado 

neste trabalho.  

O lado paraguaio poderá se beneficiar de forma dupla, primeiro, com a 

construção da ponte em Carmelo Peralta, divisa com Porto Murtinho, trazendo maior 

desenvolvimento na cidade fronteiriça com o Brasil e todo o aporte duplo binacional, 

na construção eventual da ponte, que proporcionará mais geração de emprego e de 

divisas, além da facilitação do turismo rodoviário rumo a San Pedro do Atacama, 

destino principal da rota, no Chile.  

Em segundo plano, dá-se também o desenvolvimento de uma segunda rota, 

nesse caso fundamentalmente econômica e comercial, o chamado corredor em 

massa (em espanhol chamado de ―corredor granelero‖), que se trata de um acordo 

desenhado entre o governo paraguaio e de Mato Grosso do Sul, no Brasil. O acordo 

gira em torno da permissão de tráfego de caminhões bitrens por todo território 

paraguaio, levando maior competitividade ao setor de transportes nesse país. 
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Segundo reportagem do jornal paraguaio La Nación (2018), tal determinação 

remonta o transporte de um milhão de toneladas de grãos, que é 10% de tudo o que 

o Paraguai já produz, ou seja, é uma quantidade adicional do que é produzido até 

fim de 2017, e que os caminhões paraguaios já transportam.  

Há de se mencionar também a participação da academia (universidades), 

com menção de projetos de pesquisa celebrados em Agosto de 2017, com visão de 

futuro para a integração entre universidades dos países do corredor, conforme 

reportagem do G1 (2017): 

 

A equipe da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) 
que participou da rota, com o reitor, Fábio Edir, com o assessor de 
relações internacionais Ruberval Maciel e o coordenador do Grupo 
de Estudos em Fronteira, Turismo e Território, Roberto Paixão, 
formalizou parcerias com duas instituições da região, a Universidade 
Nacional de Jujuy e Universidade Nacional de Salta.  

 

Ademais, cabe ressaltar a descoberta de lugares ainda pouco conhecidos 

como atrativos de massa, mas que a partir da iniciativa de parceria entre os países, 

despontam como potencialidades reais de destinação turística, ao menos 

complementar as já conhecidas (destaque para o deserto de Atacama), como 

Antofagasta, no Chile, quinta maior população do país. 

O turismo cultural é destaque para a região de Salta, no norte da Argentina, 

cidade conhecida pela produção de vinhos, carne e feijão e que será beneficiada 

com a abertura da rota de integração latino-americana (RILA). No local, são 

relevantes os patrimônios históricos como museus, igrejas, praças e casas no estilo 

europeu.  

Por turismo cultural, segundo parecer de Silberberg (1995, p. 361) entende-se 

―visitas de pessoas de fora da comunidade receptora motivadas completamente ou 

em parte por interesses na oferta histórica, artística, científica, ou no estilo de vida, 

tradições da comunidade, religião, grupo ou instituição‖.  

O município (Salta) tem referência ainda pelos patrimônios históricos como 

praças e museus, além de balneários municipais, parques, praias e o porto, dentre 

outros pontos de menor atratividade. Para efeito de conhecimento, a região ainda é 
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conhecida como um dos pioneiros na criação da ―saltenha‖, uma iguaria típica 

conhecido na Argentina e também na Bolívia.  

No que diz respeito aos vinhos argentinos, segundo Andrés Krom (2018), a 

assinatura do acordo com os outros países da rota, principalmente o Chile, permitirá 

um melhor trâmite de extração dos vinhos (ver figura 2), com trens para os portos 

chilenos. A Argentina e o Chile, aliás, além da rota, discutem também outra rota, 

chamada de ―Corredor Ferroviário Binacional‖, que segundo Ehuletche (2018), resta 

um trecho de aproximadamente 300 km de via férrea, que permitirá mais transporte 

de carga, de forma mais sustentável. Esse corredor aumentaria o desenvolvimento 

da região da Patagônia, além da ligação entre Bahia Blanca, no Atlântico, até 

Talcahuano, no oceano pacífico do Chile.  

 

Figura 2. Ruta del vino (Rota do Vinho), em Salta, na Argentina. 

 

  Fonte: Governo de la Provincia de Salta (2018). 

 

Voltando ao turismo de massa, deve-se ressaltar como referência turística na 

rota de integração latino-americana (RILA) a cidade de San Pedro do Atacama, em 

pleno deserto do Atacama, cidade histórica de 1.550, com cerca de 3 mil habitantes. 

Na discussão de resultados parciais, será referenciado um mapeamento das 

principais informações acerca da rota, no que diz respeito a destinos turísticos 



 
 

1507 
 

 

principais e secundários; além de considerações acerca de sinalização turística e 

projetos de médio e longo prazo para o desenvolvimento do referido corredor.  

Tendo como ponto alto o turismo, San Pedro do Atacama revela ainda ares 

místicos, pela aridez e meteoritos encontrados no local. A arquitetura também é 

intrínseca ao território, onde prédios e casas tiveram como matéria-prima o barro do 

deserto, e nada mais, há de se mencionar, porém, que nem sempre foi assim. A 

característica cultural da região e fluxo emergente de turistas tiveram algumas 

rupturas a partir de 2002, como alguns atentados de cunho religioso, conforme 

avalia Gundermann (2004, p. 222): 

 

En un sentido esto se ve confirmado por el radical cambio de pueblo, 
de un oasis del desierto nortino, a destino turístico emblemático para 
los chilenos y para extranjeros que se dirigen a Chile. Apunta en la 
misma dirección el desarrollo de proyectos de inversión públicos y 
privados importantes en la comuna homónima que, junto con lo 
anterior, acarrean una avalancha de gentes moviéndose por la zona, 
aumentando así las posibilidades de hurtos o "actos vandálicos". 

 

Tais acontecimentos, elucidados pelo autor, acarretam reflexões sobre 

necessidades de ordenamentos na região, que passa pelo adequado planejamento 

turístico, algo que se propõe avaliar ao longo deste trabalho, sobre o que há de 

concreto de elementos turísticos e o que pode ser potencial turístico a ser explorado, 

à medida que a rota faça parte de um corredor turístico internacional. Pressupõe-se 

que aumentando a divulgação acerca da rota, haverá um crescimento na demanda 

(e na oferta) dos destinos que fazem parte desse corredor, e com o aumento do 

fluxo, mais necessário serão os estudos de planejamento hoteleiro, pontos de apoio, 

desburocratização de processos alfandegários, padrão de atendimento ao turista, 

assim como a importância do intercâmbio cultural, dentre outras demandas. 

Ressalta-se ainda que este trabalho trata-se de um estudo apenas inicial.  

Nesse discurso, a médio e longo prazo, a partir das obras da ponte na ligação 

Brasil e Paraguai e das obras de pavimentação nos trechos que ligam Paraguai e 

Argentina, é grande a possibilidade de fortalecimento de divulgação da rota para o 

turismo, principalmente pelos atrativos que não existem no Brasil, caso do deserto 
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(do Atacama, no Chile), e a região da Cordilheira, que fatalmente despertarão 

interesse dos brasileiros. Do lado contrário, certamente haverá uma crescente de 

turistas estrangeiros desses países da rota, com interesse nos destinos turísticos 

brasileiros, com evidência para Bonito e Pantanal. Ocorre ainda a ressalva para a 

facilitação no trâmite de logística para produtos como os vinhos chilenos e 

argentinos, que devem ser importados a preços inferiores, com a viabilidade da rota 

de integração latino-americana (RILA). 

 

4. Discussão de resultados 

A Rota pode contribuir para o avanço logístico e turístico de Mato Grosso do 

Sul, e, por conseguinte, das cidades que contemplam todo o corredor, por ora, trata-

se de um estudo pautado inicialmente em potencialidades, enquanto alternativa de 

desenvolvimento turístico, para tanto, inicialmente a partir dos atrativos turísticos nas 

cidades do corredor, e não do que poderá vir a ser, pois se entende que há muito 

que se fazer até a construção da ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Em 

outras palavras, será pautada aqui uma reflexão sobre a rota como alternativa viável 

que complemente o turismo de todos os países do corredor. 

Para efeito de ilustração, julgou-se oportuno dividir a rota considerando as 

cidades de cada país, contemplando inicialmente os principais atrativos turísticos e 

as potencialidades acerca de incremento desses atrativos. Outros dados de turismo 

local como quantidade de visitantes/ano, meio de transporte utilizado, e demais 

considerações serão explicitados apenas de forma parcial, como complemento da 

tese supracitada.  

Se tomar por base a RILA, o ponto de partida da rota tem Campo Grande, 

capital do estado de MS, como cidade-base introdutória da rota no Brasil. De acordo 

com o Relatório - Base (dados de 2016) da Agência Estadual de Regulação de 

Serviços Públicos (AGEPAN), na modalidade Fretamento, Campo Grande (com 

42.725 passageiros) e Bonito (23.813 passageiros) representam 52,7% da 

movimentação de passageiros transportados nessa modalidade em todo o estado de 

Mato Grosso do Sul. Não está computada nesses dados, a movimentação de 
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passageiros na modalidade ―Fretamento Contínuo‖, que compreende o transporte de 

funcionários de empresas, trabalhadores rurais, estudantes e pessoas em 

tratamento de saúde.  

Em relação ao comportamento do turista que chega a Campo Grande no 

quesito ―Meio de transporte utilizado‖, a pesquisa de Sondagem do Consumidor da 

FGV/Indicadores de Turismo de 2016 aponta que 38,8% vêm ao estado de avião, 

mesma porcentagem para automóvel (38%); seguido de ônibus (15%).  

A partir da construção da ponte na divisa Porto Murtinho - MS (Brasil), e 

Carmelo Peralta (Paraguai), abrir-se-ão novas possibilidades de rotas terrestres que 

contemplem não só os dois países, mas também ida e volta desde o ponto final da 

rota, no caso o Chile, seja para viagens de turismo científico (pesquisas 

acadêmicas), turismo cultural e ecológico (Corumbá e Bonito), aos turistas que 

vierem dos outros países da rota ao Brasil, e da mesma forma, o contrário, daqueles 

de origem brasileira com destino principal o Deserto do Atacama, e secundários 

(Salta, na Argentina), por exemplo. Há de se fazer menção também a Assunção, no 

Paraguai, e Antofagasta, no Chile, como destinos indutores.  

 

A composição terrestre, com o término da obra da ponte binacional 

Brasil/Paraguai fomentará a conjugação dos destinos turísticos entre esses países 

(leem-se os quatro países que pertencem a rota). Possibilidades de ―rotas dentro da 

rota‖, como a conjugação de Salta versus Deserto do Atacama e Antofagasta, em 

roteiro de 10 dias e 9 noites, de forma terrestre ida e volta desde Campo Grande, e 

para os que disponibilizarem de mais dias, conjugar a volta por Assunção, no 

Paraguai.  
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           Figura 3. Chá de folha de Coca, usado para amenizar os efeitos da altitude 

 
Fonte: G1/MS (2018)  

 

As particularidades do Deserto do Atacama, como o Chá de Coca (Figura 3) 

são típicas de países de altitude. O trecho de cordilheira que compreende Argentina 

e Chile, pelas belezas naturais da vegetação, fomenta o turismo de contemplação. 

Ocorre mencionar que mesmo antes da construção da ponte, será necessário 

adequar infraestrutura nas estradas, com: pontos de apoio, postos de combustível, 

oficinas automotivas, rede hoteleira e devida sinalização turística. Os trâmites 

aduaneiros serão revisados para agilizar a logística do transporte de cargas, um filão 

que também impulsionará o turismo de negócios, estimando um aumento 

considerável de veículos á medida que as rodovias estiverem pavimentadas e 

prontas para o tráfego de todo tipo de veículo.  
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Figura 4. Trecho Chileno de Cordilheira dos Andes. 

 
Fonte: G1/MS (2018). 

 

De acordo com os Indicadores de Turismo da Pesquisa Caracterização e 

Dimensionamento do Turismo Internacional do Brasil, o Estado de Mato Grosso do 

Sul, localizado na fronteira com o Paraguai e Bolívia, nas respectivas cidades de 

Ponta Porã e Corumbá, está entre as 10 Fronteiras Terrestres que representam 

cerca de 90% do Fluxo Internacional Terrestre (FIPE. EMBRATUR/MTUR/2016). 
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Figura 5. Chegada de turistas estrangeiros no Brasil via terrestre 

 

.Fonte: FIpe e Embratur/MTur (2016)  

 

A potencialidade da rota para o aumento de fluxo de turistas entre os países 

componentes do corredor é uma realidade de médio prazo, estimada para término 

até meados de 2021. Estatísticas sobre oferta de hotelaria e gastronomia, principais 

hospitais, centros de atendimento ao turista (que serão criados a partir da finalização 

da infraestrutura de estradas) serão instrumentos de novas pesquisas, que julgamos 

complementares para a dinâmica da rota.  

 

5. Considerações Finais ainda que parciais  

 A rota bioceânica contribuirá para o desenvolvimento econômico local de 

Mato Grosso do Sul e dos países que fazem parte de seu corredor, pela facilidade 

logística, com a construção da ponte em Ponto Murtinho, ligando Brasil ao Paraguai, 

e aos demais países da rota. Facilitando a logística, emergem as potencialidades 

para o turismo, pois há uma vontade política desenvolvimentista de ambas as 

fronteiras para que o processo de sinalização e acordos de transportes de 

mercadoria e demais trâmites sejam facilitados.  

 O fortalecimento do turismo ocorrerá de forma gradativa, pois o nome 

―Rota de integração latino-americana (RILA)‖ tem um peso e já é uma referência, 

pois há mais de 10 anos fala-se em diminuir as fronteiras entre esses países sul-
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americanos na forma desse corredor, ora denominado bioceânico, mesmo que no 

início contemplasse a passagem pela Bolívia (descartada, pela falta de condições de 

suas estradas) e antes mesmo dos acordos firmados entre Brasil e Paraguai, o 

empresariado (transportadoras e entidades de classe) demonstrou interesse nas 

visitas in loco, e pelo conhecimento de causa e representatividade, tiveram ―voz‖ na 

alavancagem do projeto.  

 A comunidade acadêmica, por meio de convênio entre universidades 

brasileiras e argentinas, merece menção ao projeto de demandar estudos de 

viabilidade ambiental, social e turístico, com ações coordenadas entre os demais 

países participantes. 

 Outro aspecto relevante com relação às comunidades acadêmicas é a 

formação de grupos de estudos e pesquisas já existentes e que envolvem 

universidades do estado de Mato Grosso do Sul como os países envolvidos na Rota: 

Paraguai, Argentina e Chile, interessados em aprofundar estudos voltados às 

diferentes interfaces temáticas possibilitadoras de potencialidades turísticas e 

voltadas ao Desenvolvimento local, impactos sociais e relações interacionais.   

 Ademais, é pertinente afirmar que a rota poderá trazer externalidades 

positivas que vão além do progresso e dinamismo, mas também de um crescimento 

atrelado a uma integração cultural, educacional, geradora de renda e que maximize 

a qualidade de vida da população do entorno desses países correlacionados.  

 Por fim, é importante que algumas reflexões sejam evidenciadas com relação 

a esta temática: a necessidade de um planejamento turístico que envolva demandas 

de ordem social, cultural, hoteleira; de ordem logística com a criação de pontos de 

apoio para atendimento ao turista e principalmente a desburocratização dos 

processos alfandegários.  
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RESUMO  
O mapeamento de dissertações e teses defendidas sobre ―turismo‖ em diversas 
universidades brasileiras é apresentado neste trabalho. O recorte do período analisado 
contempla os anos de 2014 a 2016 e foi realizado no Banco de teses e dissertações da 
CAPES. Observa-se nesta pesquisa sobre o estado do conhecimento do referido tema a 
dinâmica da produção do conhecimento, bem como se localizam cronologicamente autores, 
temáticas privilegiadas e programas das universidades pesquisadas. Objetiva-se identificar 
não só as interfaces temáticas que emergem da palavra turismo como também o panorama 
da produção científica em Programas de Pós-graduação  stricto sensu considerando que as 
instituições do levantamento são oriundas de várias regiões brasileiras. Infere-se a dinâmica 
da produção de conhecimento e a oportunidade de se viabilizar uma melhor compreensão 
dos processos de produção e veiculação do conhecimento sobre o turismo como vetores 
potenciais das atividades territoriais.  
PALAVRAS CHAVE – Turismo. Território. Mapeamento de dissertações e teses.  
 
ABSTRACT 
El mapeo de disertaciones y tesis defendidas sobre "turismo" en diversas universidades 
brasileñas es presentado en este trabajo. El recorte del período analizado contempla los 
años 2014 hasta 2016 y fue hecho en el Banco de tesis y disertaciones de la CAPES. Se 
observa en esta investigación sobre el estado del conocimiento del referido tema la dinámica 
de la producción del conocimiento, así como se localizan cronológicamente autores, 
temáticas privilegiadas y programas de las universidades encuestadas. Se pretende 
identificar no sólo las interfaces temáticas que emergen de la palabra turismo como también 
el panorama de la producción científica en Programas de Posgraduación stricto sensu 
considerando que las instituciones del levantamiento provienen de varias regiones 
brasileñas. Se infiere la dinámica de la producción de conocimiento y la oportunidad de 
viabilizar una mejor comprensión de los procesos de producción y difusión del conocimiento 
sobre el turismo como vectores potenciales de las actividades territoriales. 
PALABRAS CLAVE - Turismo. Territorio. Mapeo de disertaciones y tesis. 

 

1. Introdução  

O conceito de turismo de acordo com a Organização das Nações Unidas 

(ONU) e a Organização Mundial de turismo (OMT) volta-se à atividade do viajante 

visitante de uma localidade fora do seu entorno habitual e com propósito principal 

diferente do exercício de atividade remunerada por entidades do local visitado. 

mailto:acdorsa@ucdb.br
mailto:joaootavioalves@live.com
mailto:a841772@ucdb.br
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O crescimento contínuo e a diversificação do turismo, em nível mundial, estão 

intimamente relacionados ao desenvolvimento segundo a OMT e têm abrangido um 

número cada vez maior de novos destinos além de se transformar em um fator-

chave para o progresso socioeconômico de um país.  

Ao se tornar um dos principais agentes no comércio internacional e nacional, 

o turismo se transformou em uma das principais fontes de rendimentos para muitos 

países em desenvolvimento. Em 2017, o turismo mundial superou as expectativas 

de crescimento de acordo com o secretário geral da OMT, atingindo um total de 

1,322 bilhão de viajantes internacionais.    

A importância científica desta temática relaciona-se à discussão nos meios 

acadêmicos acerca das interfaces temáticas que se relacionam à palavra turismo, 

tema este de grande importância para o nosso país por envolver diferentes enfoques 

de desenvolvimento: econômico, social, cultural, gastronômico e por entendermos 

ser relevantes para a comunidade científica em razão de poder propiciar um 

panorama do que se produz em nível de pós-graduação stricto sensu  em nosso 

país.  

O delineamento do pano de fundo dessas produções, a partir do 

levantamento do título das dissertações e teses, ano de publicação, universidade e 

programa inserido, palavras chave e resumos das dissertações e teses podem ser 

pesquisados ou estudados por meio do chamado estado da arte ou estado de 

conhecimento.   

Objetiva, portanto, analisar as interfaces temáticas relacionadas à palavra 

turismo nas dissertações e teses referentes aos anos de 2016-2014, e para a 

consecução deste objetivo pretende: conceituar o estado da arte e ou conhecimento, 

elaborar um mapeamento das teses e dissertações e enfim verificar as diferentes 

temáticas encontradas nesses trabalhos científicos.   

Diante do exposto, é possível reconhecer os avanços, limites, interfaces 

temáticas da palavra turismo, por meio de temas que se assemelham, que 

demonstram tendências metodológicas utilizadas e aprofundam conhecimento sobre 

os aportes teóricos utilizados.  
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 Assim, discutir e apontar indicações para a realização de estudos dessa 

natureza a partir do mapeamento de teses e dissertações defendidas no ano de 

2016-2014 nas universidades brasileiras e pesquisadas no Portal de teses e 

dissertações da CAPES, tendo por descritor principal a palavra ―turismo‖ é o 

propósito científico em destaque. Portanto, este artigo aborda inicialmente breves 

considerações metodológicas para, posteriormente, fazer uma pequena análise do 

―estado da arte‖ das produções científicas voltadas às interfaces temáticas.  

2. Breves conceituações metodológicas 

Ao possibilitar as percepções discursivas, que em um primeiro momento se 

apresentam como descontínuas ou contraditórias, Ferreira (2002) afirma que o 

interesse dos pesquisadores que se voltam para a realização de mapeamentos é a 

sensação do não conhecimento acerca da totalidade de estudos e pesquisas e seu 

crescimento qualitativo e quantitativo. Alguns questionamentos emergem e segundo 

a autora pode-se perceber ― de que formas e em que condições têm sido produzidas 

certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e 

comunicações em anais de congressos e de seminários. ‖ 

Neste contexto, o desafio para os pesquisadores consiste a partir do estado 

da arte ou conhecimento, em conhecer o já construído e produzido, com o objetivo 

não só de dar conta de determinado saber como também de buscar aquilo que ainda 

poderá ser feito.  

Neste artigo, o que desafia os autores, é a possibilidade de construção de 

uma contextualização sobre as temáticas abordadas assim como análise das 

possibilidades presentes para a concepção de um novo referencial teórico.   

Há que se considerarem dois eixos estruturantes dando sustentação aos 

estudos do tipo estado da arte ou conhecimento: o aspecto quantitativo, ou seja, ―o 

significativo crescimento numérico das produções e/ou a variação dessas produções 

num lapso específico de tempo sem que se considere, nessa vertente de atuação, a 

qualidade dessas produções‖ (SLONGO, 2004, p.14)  

Com relação à temática, objeto deste artigo, foi utilizado o Banco de teses e 

dissertações da CAPES. No primeiro refinamento realizado, foi inserida a palavra-
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chave ―Turismo‖, obtendo-se de imediato: 43465 (quarenta e três mil e quatrocentos 

e sessenta e cinco) dissertações e teses.  

Um segundo refinamento foi realizado, selecionando as dissertações e teses 

relacionadas entre os anos de 2014 e 2016, tendo o número reduzido para 10.215 

(dez mil e duzentas e quinze). 

Em seguida foram feitos os seguintes refinamentos:  

i) Grande área de conhecimento - ―multidisciplinar‖,  

ii) Área de conhecimento – foram encontrados:  ―sociais humanidades‖, ―meio 

ambiente‖, ―saúde‖, ―engenharia e tecnologia‖;  

iii)  Área de avaliação – Interdisciplinar –obtendo-se 130 trabalhos.  

Posto isto, foi estabelecida como filtro final, a presença da palavra ―turismo‖ 

no título das dissertações e teses, obtendo como resultado: 48 dissertações, sendo: 

12 no ano de 2016, 22 no ano de 2015 e 14 no ano de 2014. Quanto às teses, 

apenas 1 no ano de 2016 e 3 no ano de 2015. 

  

3. Resultados obtidos 

Conforme a finalização do processo de refinamento, para entender melhor do 

conteúdo apresentado, buscou-se organizar as dissertações e teses por região, a 

fim de compreender melhor o enfoque de suas áreas e linhas de pesquisa sobre o 

tema em busca. Segue o Quadro 1 abaixo: 
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Quadro 1: Dissertações e teses na região Sudeste 

Região Sudeste 

Instituição Programas Quantidade 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ITAJUBÁ 

Desenvolvimento, tecnologias e 
sociedade 

3 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO CENTRO-OESTE 

Desenvolvimento comunitário 3 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO 

Políticas Públicas Sociais 3 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
FRANCA 

Desenvolvimento Regional 1 

UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

Mudança Social e Participação Política 6 

UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

Estudos Culturais 1 

UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

Integração com a America Latina 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS 

 Estudos do Lazer 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS 

Ambiente construído e Patrimônio 
Sustentável  

2 

FACULDADE VALE DO 
CRICARÉ, SÃO MATEUS 

Gestão social, Educação e 
Desenvolvimento regional  

2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Memória Social  2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO 

História das Ciências e das Técnicas e 
epistemologia.  

1 

FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 
Rio de Janeiro 

Avaliação 1 

UNIVERSIDADE VEIGA DE 
ALMEIDA 

Psicanálise, Saúde e Sociedade  1 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

NACIONAL 

Preservação do Patrimônio Cultural 1 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações CAPES. Adaptação: dos autores (2018). 

 

Nota-se que na região Sudeste há cerca de 30 trabalhos publicados no Banco 

de Teses e Dissertações da CAPES. A Universidade de São Paulo (USP) é a 

instituição que mais obteve trabalhos relacionados à temática em tela, (08) mas, o 

mapeamento chama atenção pela variedade de programas/cursos que discutem a 

temática sobre ―turismo‖ como objeto de pesquisa, seguido da Universidade Federal 

de Minas Gerais com 02 Programas e 04 dissertações.  
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Com relação às dissertações pesquisadas na USP, uma análise sobre os 

resumos dos respectivos trabalhos podem ser observadas por meio dos programas:  

i) Programa Mudança Social e Participação Política.  

A dissertação ―Do sal e do sol: práticas turísticas e conflitos sociais na 

construção de um espaço turístico: Boa Viagem-PE (1950)‖, de autoria de Solange 

Lopes de Alencar, recuperou os conceitos de turismo, turista, setor turístico, 

prestação de serviços turísticos e atrações turísticas, com o objetivo de relacionar o 

turismo com o Estado, as elites e trabalhadores, uma vez que este foi praticado por 

meio de imposições e exclusões, que geraram atraso econômico no cenário de Boa 

Viagem, em Recife, durante a década de 1950. 

Ainda com olhares no desenvolvimento e política de turismo, a dissertação 

intitulada ―Do passado que insiste em persistir: conflitos e possibilidades para um 

desenvolvimento do turismo de base comunitária na Vila de Barra do Una em 

Peruíbe (SP) ‖, de autoria de Paulo Tacio Aires Ferreira, também do referido 

Programa, explorou a gestão de áreas protegidas brasileiras e a participação social, 

com enfoque nos impactos socioculturais oriundos do turismo.  A referida 

dissertação trata sobre o histórico de criação e gestão de áreas protegidas 

brasileiras, configurado como experiências antidemocráticas, pouco estimuladoras 

da participação social. Busca avaliar as possibilidades de desenvolvimento do 

turismo de base comunitária na Vila de Barra do Una, localizada no município de 

Peruíbe, São Paulo, e também inserida na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Barra do Una (RDSBU). 

Analisando a mudança social ocorrida no litoral norte de São Paulo voltada ao 

crescimento do turismo a autora da dissertação ―O turismo no litoral norte de São 

Paulo: o caso de Camburi”, Tatiane de Moraes Ferreira apresenta o estudo 

realizado na praia do Camburi com o intuito de analisar a mudança social dos 

eventos lá ocorridos assim como as consequências relativas ao aumento do turismo 

nos dias atuais.  

Com a dissertação ―O papel do APL da opala de Pedro II, Piauí, na 

estruturação do turismo mineral do município‖, a autora Carmen Adriana Carvalho 
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apresenta uma análise do turismo mineral a partir de uma nova dinâmica territorial 

por meio do Arranjo Produtivo Local (APL) da Opala de Pedro II – Piauí. Conclui que 

há necessidade de um planejamento urbanístico e turístico adequados, por possuir 

atrativos suficientes para fomentar um crescimento econômico baseado na cadeia 

produtiva da opala. 

Tendo como base o turismo comunitário como alternativa de trabalho e renda 

de comunidades tradicionais, a dissertação ―A experiência de turismo do Quilombo 

Ivaporunduva, Eldorado, São Paulo: análise dos elementos responsáveis pelo seu 

desenvolvimento‖ de autoria de Alessandra Blengini Martins reafirma o papel 

fundamental da gestão democrática local assim como a adoção de estratégias 

inclusivas, históricas, identitárias para a construção de uma vida digna para os 

moradores.  

ii) Programa Estudos Culturais 

O autor Rafael Chequer Bauer, em sua dissertação ―Movimento Slow Travel 

no contexto cultural do turismo no Brasil: desafios e perspectivas‖, direcionou seu 

trabalho à ascensão e consolidação do turismo e suas relações com os processos 

de mercantilização, massificação e urbanização.  

A dissertação defendida por Denise Scotolo de Oliveira, intitulada ―Das 

canoas às voadeiras: identidade cultural, turismo e desenvolvimento local na 

comunidade do Bonete de Ilhabela – SP‖, estudou as perspectivas culturais por 

intermédio das representações sociais e os discursos dos sujeitos pertencentes a 

comunidade, usando as palavras-chave ―identidade cultural‖, ―desenvolvimento 

local‖ e ―turismo‖.  

É notória a preocupação de grande parte dos pesquisadores quanto ao 

processo de desenvolvimento do turismo decorrente de transformações ocorridas no 

cenário estudado em cada dissertação, uma vez que tal desenvolvimento é tido 

como um processo multidimensional, territorial, social e cultural. O mesmo 

aconteceu nos trabalhos da Região Sul, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 2: Dissertações e teses na Região Sul 

Região Sul 

Instituição Programa Quantidade 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PELOTAS 

Memória Social e Patrimônio Cultural 2 

CENTRO UNIVERSITÁRIO LA 
SALLE, Canoas 

Memória Social e Bens Culturais 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA MARIA 

Patrimônio Cultural 2 

UNIVERSIDADE FEEVALE Inclusão Social e Acessibilidade 1 

UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA FEDERAL DO 

PARANÁ 

Tecnologia Social 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ 

Políticas Públicas 2 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações CAPES. Adaptação: dos autores (2018) 

 

Os trabalhos da região Sul evidenciaram o turismo e sua relação cultural, no 

sentido de recuperação e preservação de memórias sociais que contribuem para a 

construção da história e desenvolvimento local. 

Da Universidade Federal de Pelotas, de autoria de Michel Constantino 

Figueira a tese intitulada como ―O espetáculo turístico do patrimônio cultural da 

humanidade: preservar para atrair os consumidores de passado‖, teve como escopo 

descobrir quais os elementos que contribuem para o processo de espetacularização 

turística do Patrimônio Cultural da Humanidade e seus resultantes econômicos, 

culturais, sociais e políticos.  

Do Centro Universitário La Salle - Programa Memória Social e Bens Culturais, 

a dissertação de Luciana Rodrigues Gransotto, tem por  título ―Itinerário histórico-

cultural dos becos de Porto Alegre no final do século XIX‖ e objetivou  recuperar os 

aspectos culturais da cidade, tendo como foco principal da pesquisa o estudo da 

história e dos imaginários sociais e urbanos dos becos de Porto Alegre no final do 

século XIX propondo ao final um itinerário histórico-cultural possibilitando a 

recuperação de aspectos da memória da cidade 

Outro exemplo de recuperação da memória cultural da cidade vem da 

Universidade Federal Santa Maria –RS –Programa Patrimônio Cultural, é a 
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dissertação de autoria de Marcia Della Flora Cortes, intitulada ―Turismo cultural: 

contribuições para a preservação da memória do acervo raro da Biblioteca Pública 

Pelotense‖. Tem como preocupação os possíveis impactos ocasionados pelo 

desenvolvimento do turismo no âmbito do acervo de obras raras. Como produto 

dessa dissertação, criou-se uma caixa lego e um vídeo para promover o turismo 

cultural e literário na instituição a partir de seu patrimônio bibliográfico. 

Na região Norte, foram encontradas apenas duas dissertações de Mestrado, 

que, embora sejam de programas diferentes, ambas se relacionam com o turismo 

cultural, de acordo com o quadro abaixo. 

Quadro 3: Dissertações e teses na Região Norte 

Região Norte 

Instituição Programa Quantidade 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS 

Sociedade e cultura na Amazônia 
 

1 

NIVERSIDADE DA 
AMAZÔNIA 

Comunicação, Linguagens e Cultura 1 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações CAPES. Adaptação: autores (2018). 

 

Na dissertação, referente ao Programa ―Comunicação, linguagens e cultura‖, 

da Universidade da Amazônia, o autor Herivelto Martins Silva, analisou os fatores 

para a transformação do ―Bangu-ê-bumbá‖ num produto de turismo cultural em 

Belém, e ainda, evidenciou um plano de marketing para tal cortejo.  

Ainda com olhares no patrimônio cultural, a autora Naia Maria Guerreiro Dias, 

em sua dissertação intitulada ―Sítio Arqueológico São Paulo, Valéria – AM: turismo e 

patrimônio cultural‖, da Universidade Federal do Amazonas, pontuou sobre a 

inserção do turismo como atividade econômica, bem como suas representações 

socioculturais e a complexidade da efetivação do turismo em áreas arqueológicas. 

Da Região Nordeste, foram filtrados quatro trabalhos, sendo todos de 

programas diferentes, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 4: Dissertações e teses na Região Nordeste 

Região Nordeste 

Instituição Programa Quantidade 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
BAHIA 

Cultura e Sociedade 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
BAHIA 

Desenvolvimento e Gestão social 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
BAHIA 

Difusão do conhecimento IFBA - 
SENAI/CIMATEC - LNCC - UNEB – UEFS 

1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARÁ 

Avaliação de Políticas Públicas 1 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações CAPES. Adaptação: autores (2018). 

  

A dissertação intitulada ―Olhar do Instituto Brasileiro de Turismo sobre os 

traços identitários brasileiros: estudo da publicidade turística institucional‖, de autoria 

de Patricia de Souza Figueiredo, relacionado ao Programa Cultura e Sociedade da 

Universidade Federal da Bahia, analisa a cultura midiática e o discurso publicitário 

turístico como ferramentas importantes para a construção da imagem referente aos 

destinos turísticos, que, consequentemente, refletiu na representação da realidade 

brasileira quanto aos aspectos sociais. 

Também da Universidade Federal da Bahia – Programa Desenvolvimento e 

Gestão Social, a dissertação “Governança em território turístico: uma análise 

comparativa entre a Costa das Baleias/BA e o município de Bento Gonçalves/RS”, 

de autoria de Alex Silva de Brito, enaltece que os desafios dos destinos turísticos, 

das empresas e das organizações neles inseridos, estão relacionados com o tema 

governança em territórios turísticos, sua sistematização e processo de intervenção 

nos espaços públicos (territórios turísticos). 

Com relação à região Centro-Oeste, no período analisado foi encontrada 

apenas uma única dissertação, conforme quadro 5: 
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Quadro 5: Dissertações e teses na Região Centro Oeste 

Região Centro Oeste 

Instituição Curso Quantidade 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL 

Estudos Fronteiriços 1 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações CAPES. Adaptação: autores (2018). 

  

A dissertação mapeada é de autoria de Rosa de Barros Ferreira de Almeida, 

da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul- Programa Estudos Fronteiriços, 

intitulada como ―Free Shop na fronteira Brasil-Bolívia: potencialidades para o turismo 

e para os empreendimentos econômicos solidários‖, teve como escopo analisar a 

autorização de instalação de um Free Shop no município de Corumbá como 

possibilidade de fortalecimento ao turismo e à economia solidária. Os resultados da 

pesquisa permeiam a necessidade de readequações que particularizem a fronteira 

Brasil/Bolívia como por exemplo, a redução da cota estabelecida pela Portaria 

440/2015.  

4. Reflexões finais ainda que parciais 

As nossas reflexões iniciam-se a partir das seguintes considerações: todo 

estado de conhecimento abre diferenciados olhares de estudos, visões, 

possibilidades, desafios, perspectivas, quando o foco deste trabalho volta-se ao 

tema turismo. Como vislumbramos, a partir das breves análises realizadas, a visão 

global das dissertações traz em seus atributos territoriais e temáticos, dimensões 

política, cultural, econômica e natural, de transformação do espaço manifestadas 

nos territórios, constituindo assim a sua individualidade como também 

estabelecendo assim a sua singularidade.   

Desta maneira, intencionalmente, passa a ocorrer a apropriação coletiva do 

ambiente de vida e assim a coletividade produz seu próprio território. Nessa 

coletividade, se levarmos em conta a territorialização há não só o reforço da 

identidade como também o sentimento de pertença ao território produzido.  
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As análises realizadas dadas à amplitude do tema turismo, indicam que as 

discussões priorizadas nessa produção acadêmica não são suficientes para se 

compreender a dinamicidade desses fenômenos em distintas realidades.  
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RESUMEN.  
Esta ponencia busca mostrar la manera cómo el origen del turismo en Alta Amazonia está 
relacionado directa e indirectamente con el desarrollo de la industria petrolera. Es uno de los 
resultados de la Tesis Doctoral en Geografía ―Les problematiques et les enjeux de la mise 
en tourisme du patrimoine culturel immatériel en Amazonie‖ realizada por el autor entre 2009 
y 2014, en la Universidad de Angers, Francia. La metodología es cualitativa de carácter 
descriptivo-explicativo, basada en la etnografía, la geo-historia y la cartografía.    
 

1. Introducción 

El pueblo indígena Sápara fue uno de los más importantes de la Amazonia, 

siendo integrado por alrededor de 100 mil personas, divididas en 28 grupos 

etnolingüísticos (TRUJILLO, 2001), que fueron mermadas durante la colonización, la 

evangelización y la explotación del caucho, la esclavitud y el desplazamiento forzado 

a los cuales los miembros de ese pueblo se vieron sometidos. Su territorio ancestral 

se extendía entre los ríos Napo y Tigre, desde el pie de monte andino hasta el rio 

Marañón. En 1941, la guerra fronteriza que terminó gracias a la firma del Protocolo 

de Río de Janeiro, dividió el territorio Sápara entre Perú y Ecuador.  

En Ecuador, los Sápara permanecieron confundidos culturalmente con las 

etnias Kichwa y Achuar, siendo considerados extintos en 1970 (COSTALES; 

COSTALES, 1975), siendo olvidados por sus enemigos tradicionales pero 

beneficiándose de los avances de su organizaciones políticas (BILHAUT, 2007). En 

los años 90, reaparecieron reclamando su etnicidad y su jurisdicción sobre un 

territorio de 370 mil ha, localizado en la provincia de Pastaza entre las parroquias de 

Río Tigre, Montalvo y Sarayaku, en una zona mega biodiversa y de difícil acceso. La 

ruta más cercana se encuentra a 120 km -siete días de marcha- (PÉREZ, 2005); los 

ríos Conambo y Pindoyaku, los cuales representan los limites del territorio, no son 
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navegables y su unión que da nacimiento al río Tigre en la frontera con el Perú, 

sigue siendo controlada por los ejércitos de ambos países. Este espacio permanece 

hipotéticamente cerrado y al margen de la economía de mercado. Se accede por vía 

aérea después de un vuelo de 45 minutos, de un costo de 500 dólares en promedio.  

A pesar de la complejidad del terreno, las incursiones de turistas iniciaron a 

mediados de la década de 1990 y con más fuerza a partir del año 2001, cuando los 

Sápara fueron proclamados por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Inmaterial de la Humanidad. Desde entonces, y a pesar de las dificultades 

experimentadas por los organizadores de viajes, -distancia, movilidad, precio-, 

grupos de turistas de 2 a 8 personas recorren este espacio. En ese contexto, se 

buscó entender el origen y los fundamentos de la apertura espacial y cultural de los 

Sápara que permitió la llegada de turistas a su territorio. La hipótesis planteada es 

que este evento representa para los Sápara, no sólo una nueva actividad económica 

que generar ingresos y diversifica las actividades existentes (DUHAMEL, 2003), sino 

también, es una estrategia para preservar su territorio, reafirmar su presencia y 

autoridad y, en consecuencia, garantizar la recreación -la conservación, transmisión, 

incluso, la reinvención- de su cultura. 

 

2. Metodología y materiales 

     Se trata de un estudio cualitativo descriptivo-explicativo, dividido en dos 

fases. En la primera se realizó la revisión de información secundaria (se destacan 

los trabajo desarrollados por VIATORI, 2005; y BILHAUT, 2007). La segunda 

consistió en un trabajo de campo realizado entre julio y octubre de 2010, basado en 

la observación participante. Inicialmente, se intercambió con los miembros de la 

organización política en la ciudad de Puyo y otros actores involucrados con los 

Sápara. Luego, se realizaron dos incursiones en el territorio, una en solitario y la otra 

con un grupo de turistas, logrando recopilar información en formatos audio y 

fotográfico, además de georeferenciar los eventos y llevar un diario de campo. El 

resultado se presenta como un estudio geohistórico, etnográfico y con un aporte 

cartográfico importante. 
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3. El pueblo Sápara: una cultura en recreación 

 

En el territorio Sápara viven alrededor de mil habitantes que descienden de 

tres etnias: Sápara, Achuar y Kichwa, distribuidos en 23 comunidades multiétnicas e 

interculturales, reagrupadas en la organización política Nacionalidad Sápara de 

Ecuador (NASE). Aunque persistan aún fricciones interétnicas, la mayor parte de los 

habitantes del territorio es reconocida en esta Nacionalidad:  

Aunque los Sápara hayan crecido por la unión con gente Kichwa, 
Achuar y Shiwiar, las comunidades se identifican como Sápara y sin 
importar la cantidad de sangre Sápara en cada persona, todas han 
abrazado su cultura y la manera de vida, y agregan a ella su parte 
también (Bartolo Ushigua, ex-presidente de NASE. Citado por 
RODRÍGUEZ, 2007).  

 

En el discurso de Bartolo, puede corroborarse que, una cultura, como lo 

señala CLAVAL (2012), esta hecha en gran medida de palabras que traducen lo real 

estructurándolo y organizándolo. Según el autor, esos signos describen los lugares, 

la vida, los seres o las técnicas, pero también prescriben, no indican lo qué es, sino 

lo que debe ser. En este sentido, el sentimiento de identidad o de conexión entre los 

habitantes del territorio Sápara, si este existe, no es el resultado de una relación 

histórica compartida ni enraizada en la práctica y la transmisión de una cultura 

común sino del apego o arraigo al espacio geográfico. No obstante, al haber una 

cohabitación, inevitablemente ocurren intercambios entre los habitantes: prácticas y 

saberes particulares se comparten.  

En efecto, cuando los habitantes recrean practicas y saberes que les han sido 

transmitido por su etnia de origen y que posteriormente deben transmitir, los adaptan 

al mismo tiempo a las necesidades de su tiempo y a las características del entorno 

ambiental y social que los rodea. Como tal, todos los habitantes de las comunidades 

juegan un papel preponderante durante la recreación, la transmisión, la producción, 

en resumen, la revitalización de una cultura que se vuelve común entre ellos. Lo que 

hoy conocemos como el pueblo Sápara, es aquel que logró recuperar no solo 

referentes socioculturales ancestrales Sápara sino también introducir, adaptar y 
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crear otros nuevos referentes. En consecuencia, los habitantes del territorio 

ancestral Sápara no son solamente los representantes de la suma de elementos 

culturales Sápara, Kichwa y Achuar, sino que son los representantes de esa suma y 

de algo más, su sinergia. 

 

4. Una mirada al territorio ancestral Sápara 

 

Un territorio ancestral es el lugar que habitaron desde siempre los ancestros 

del pueblo que actualmente lo habita y que ejerce sobre este una autoridad y una 

jurisdicción. Este lugar no responde, en principio, a las fronteras político-

administrativas modernas, sino que se delimita y define por la presencia de una 

sociedad tradicional y por la manera como esta sociedad lo habita, es decir, en la 

tradición137. Si bien la tradición es inherente a cualquier sociedad, el termino se 

utiliza para diferenciar, lo que se ha llamado una ―sociedad tradicional‖ de una 

sociedad occidental o moderna138. 

Anteriormente, los habitantes del territorio ancestral Sápara eran todavía 

seminómadas. Sus movimientos a lo largo de su territorio podían durar períodos 

bastante significativos por lo que los lugares habitados eran difíciles de localizar. Su 

territorio comenzó a consolidarse frente a los ojos del Estado cuando, al verse 

afectados por los proyectos de exploración y explotación de petróleo, se dieron 

cuenta de que la capacidad de influir en la política petrolera dependía, primero, del 

grado de organización política (FONTAINE, 2003), y segundo, del hecho de estar 

presentes en los lugares de interés para las compañías petroleras. 

En cuanto al primer punto, hasta la creación de la Nacionalidad Sápara de 

Ecuador (NASE) en 2009, los habitantes del territorio Sápara pertenecieron a 

                                                           
137

 La tradición puede definirse como el conjunto de mensajes políticos, religiosos, históricos y 
técnicos, recibidos del pasado y perpetuados en el tiempo, transmitiéndose de generación en 
generación (GÉRAURD et al. 2002), 

138
 La ausencia de escritura es un rasgo particular que permite diferenciar las sociedades 

tradicionales de las modernas. La oralidad significó una dificultad de acceso a su pasado para su 
estudio. 
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diferentes organizados políticas (Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza, 

Asociación Indígena Evangélica del Pastaza para la Región Amazónica, Unión de 

Centros del Territorio Zápara del Ecuador, Organización de la Nacionalidad Zapara 

del Ecuador, Organización de la Nacionalidad Záparo del Ecuador, Asociación de la 

Nacionalidad Zápara de la Provincia de Pastaza y Nacionalidad Sápara de Pastaza), 

y mantuvieron disputas territoriales internas y pugnas de poder más o menos 

violentas. No obstante, consolidaron alianzas estratégicas con organizaciones 

políticas nacionales (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y 

Confederación de nacionalidades indígenas de la Amazonia Ecuatoriana) y 

regionales (Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), 

para el reconocimiento de sus derechos, la educación bilingüe y la legalización de 

sus territorios. 

En cuanto al segundo punto, los habitantes se dispersaron sobre el territorio 

afianzando una red de casas y otras edificaciones construidas a lo largo de los ríos 

Conambo y Pindoyaku, haciendo que sus límites fueran menos fluidos. La primera 

comunidad fue Conambo, fundada a principios de los 70, cuando algunas familias 

Achuar y Kichwa, motivadas por las oportunidades de trabajo y el acceso al dinero 

proporcionado, se reunieron alrededor de la primera pista de aterrizaje que la 

petrolera Western construyó, generando cambios importantes a nivel sociocultural: 

Las petroleras produjeron cambios sustanciales en la vida de los 
habitantes del territorio Sápara. Fue terrible porque todos se 
engancharon a la compañía y el manejo del dinero para el mundo de 
las nacionalidades, es muy diferente al nuestro, todo lo que ganaban 
compraron grabadoras, estaban a la moda, ósea, el concepto de 
ahorro no existe. […] Yo trabajé en esa compañía (Western) cuando 
era guambra (adolecente). En ese tiempo era el que se compraba las 
grabadoras más grandes, y empieza a cambiar sus formas 
identitarias, como hoy la globalización. Hubo una mini globalización 
en el sentido de que ya se introdujo la grabadora, la moda, tener la 
grabadora era genial, como anteriormente tener la escopeta, era un 
símbolo de poder en el tiempo de la evangelización (Extracto de 
entrevista realizada a Carlos Duche. Puyo, 5 de octubre de 2010). 

  

A inicios de 1980, durante los intentos de entrada de otras compañías 

petroleras al occidental del territorio Sápara, se fundaron nuevas comunidades, entre 
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ellas Alto Corrientes, Jandiayaku y Masaramu, luego, las comunidades de 

Cuyacocha, Chuyayaku, Pindoyaku, Pumayaku y Wiririma al oriente, cerca de pozos 

identificados y marcados por las compañías petroleras en la década de 1970.  

Este proceso de apropiación territorial se destacó en 1992, cuando el Estado 

ecuatoriano legalizó a los Sápara 251.503 hectáreas bajo el nombre ―Titulo de 

asentamiento tradicional Záparo‖, lo que proporcionó la primera mirada geocultural y 

geopolítica de su territorio ancestral, ahora dividió entre un espacio reconocido y 

legalizado por el Estado y un espacio no reconocido de 124.526 hectáreas (Figura 

1). El espacio no reconocido estaba dividido a la vez en dos: el territorio ancestral 

Kichwa y la Franja de seguridad (Tabla 1). 

 

Figura 1. Situación geopolítica de los Sápara 1990-2000. Fuente: Mejía, 2014. 
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Tabla 1. Organización del territorio ancestral Sápara 

Ensamble 
social 

Superfi
cie (ha) 

Localización 
Estado 
legalizació
n 

Ascendencia 
étnica 
dominante 

Comunidades 

Territorio 
ancestral 
Kichwa 

50.000 Al occidente 
del territorio 
ancestral  

No 
legalizado, 
en disputa 

Sápara  Llanchamacocha, Ripano, 
Jandiayaku, Masaramu et 
Cuyacocha 

Asentamien
to  
tradicional 
Zaparo 

251.000 En el centro 
del territorio 

Legalizado 
en 1992 

Sápara 
Kichwa 
Achuar 
Mestizo 

Ayamu, Nima Muricha, 
Conambo, Torimbo, 
Imatiño, Suraka, Alto 
Corrientes, Lupuna, 
Pumayaku, Pindoyaku et 
Chuyayaku 

Franja de 
seguridad 

70.500 Al oriente del 
territorio 

Legalizado 
en 2011 

Achuar Shiona, Espejo, Nuevo 
Amazonas, Garsayacu, 
Wiririma et Balsaura 

Fuente: MEJÍA, 2014. 

 

El primero es un espacio de 54,000 ha ubicado dentro de lo que el Estado 

reconoció igualmente en 1992 como ―Territorio ancestral de la población Kichwa de 

Sarayaku‖ y, es por esta razón que, este espacio está sujeto a conflictos territoriales 

entre los pueblos Kichwa y Sápara. Por su parte, la ―Franja de seguridad‖ es un 

espacio de 70,000 ha, en principio, deshabitado, ubicado dentro del área que el 

Estado estableció como de seguridad luego del conflicto fronterizo de 1941 con el 

Perú. Fue legalizado y fusionado en 2011 con el ―Titulo de asentamiento tradicional 

záparo‖, no obstante, desde la fundación de Wiririma, Garza Yaku y Nuevo 

Amazonas, fue un espacio controlado por habitantes originarios de la cultura Achuar.  

Esto se explica porque la superficie del territorio Sápara se encuentra 

distribuida principalmente entre dos Parroquias (división administrativa más pequeña 

del estado ecuatoriano): 1. Montalvo, creada en 1911, durante la fiebre del caucho 

en el Amazonas, donde confluyen los territorios Achuar, Shiwiar, Andoa y Sápara; 

controlada desde siempre por los pueblos Andoa y Sápara; y 2. Río Tigre, creada en 

1921, al final de la época de la explotación del caucho, encierra parte de los 

territorios Shiwiar, Sápara y Kichwa, y Achuar (Figura 2). Los representantes de este 

último pueblo, al verse excluidos de cargos importantes en la nueva organización 
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política Nacionalidad Sápara de Ecuador (NASE), fundaron sus comunidades dentro 

de la ex-Franja de Seguridad, haciéndose al poder, al lograr convertirse en la se 

sede de la Parroquia Río Tigre (MEJÍA, 2014).  

 

 
Figura 2. Superposición territorios indígenas-parroquias Fuente: Plan de desarrollo y OT de la 

provincia de Pastaza al año 2025. 
 

Una Parroquia reúne comunidades sin tomar en cuenta su afiliación cultural, 

étnica, política y territorial:       

Para mi concepto, el bloque Sápara no debe definirse en formas 
político-administrativas del estado. La razón principal es que un 
pueblo no puede ser comandado por otra nacionalidad. Eso en 
términos culturales e identitarios es garrafal […] Siempre ha existido 
rivalidad entre las nacionalidades Shuar y Achuar, Huaorani y 
Taragaeri-Taromenanis; los Sáparas tan guerreros que fueron que 
solo para saludar se mataban a veces. Hay rivalidades, y las formas 
territoriales siempre han sido momentos de guerra, pugnas de poder 
por su territorialidad. Eso ha permitido que hasta ahora se dé. La 
constitución dice que los territorios que estaban con asentamientos 
ancestrales deben ser recuperado por su nacionalidad, que es lo más 
duro (Extracto entrevista realizada a Carlos Duche, Director 
Ministerio de Cultura de Provincia de Pastaza. Puyo, agosto 5 de 
2010). 
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La Parroquial se constituye dentro de un territorio tradicional, como una 

herramienta de poder político importante. Si bien, las comunidades y las 

organizaciones políticas representan la unidad y la primera forma de organización 

indígena independiente, una Parroquia es todo lo contrario, provoca conflictos al 

interior y al exterior de un territorio, poniendo en riesgo la autonomía y las fronteras 

de los territorios tradicionales. 

5. Los límites del territorio 

Sin bien la Nacionalidad Sápara de Ecuador representa los intereses de los 

habitantes fuera del territorio, en la selva, al no existir límites ecológicos marcados o 

un tipo particular de paisaje que diferencie el territorio Sápara de los territorios de 

sus vecinos, los ríos son las únicas fronteras visibles y las comunidades, la única 

garantía de que estas existen y se respeten. En vista de que las comunidades se 

encuentran separadas unas de otras, por horas o días de caminata o navegación en 

canoa, se puede afirmar que en el territorio ancestral Sápara hay un espacio 

habitado y otro no-habitado. Este último representado por la profundidad de la selva 

amazónica que si bien esta desprovista de habitantes humanos, no está realmente 

deshabitada, puesto que en ella se encuentran no-humanos, es decir, animales, 

plantas y espíritus, por lo que es considerada por el pueblo Sápara, como un 

espacio de reserva y renovación biológica y espiritual (Figura 3). 
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Figura 3. Espacio habitado y espacio no-habitado del territorio Sápara. 

Fuente: Mejía, 2014. 
 

El espacio habitado, a su vez, consiste en una red de comunidades, que se 

entienden como unidades espaciales, las cuales son delimitadas a partir de las 

prácticas de quienes habitan en ellas. La enciclopedia LAROUSSE (2007) define 

una práctica como la implementación de reglas o de principios de una técnica, una 

actividad, un conocimiento adquirido a través de la experiencia o por un hábito 

profundo de cualquier cosa. En esta dinámica, el término se refiere a una forma de 

vida, en el sentido de que una práctica puede ser habitual, relacionada con la vida 

cotidiana. De acuerdo con RUBY (2003), es una acción humana que se inserta en 

un ambiente constituido por otras prácticas y así lo transforma en un espacio 

habitado. Para LAZZAROTTI (2006), una práctica es geográfica, es decir, puede ser 

considerada en términos de su localización y su orientación en relación con el lugar 

en el que se implementa: ―es una acción geográfica orientada‖ (p. 42)139.  

En consecuencia, habitar el espacio, lejos de significar simplemente el hecho 

de residir, significa la manera en que una sociedad se desarrolla, se realiza, o se 

explaya, más que en actos (STOCK, 2004), en prácticas. De esta manera, el 

territorio ancestral Sápara, se establece como un territorio apropiado, donde, como 

lo señala BRUNET (1991), apropiado se lee en dos sentidos: como una propiedad 

                                                           
139

 Traducción del autor. 
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del pueblo Sápara y como un espacio que posee las características apropiadas a 

una forma particular de habitarlo (adaptándose a este o adaptándolo).  

Con el paso de una vida seminómada a una vida sedentaria, se puede 

observar que las prácticas de sus habitantes están asociadas a varios lugares: 

casas, jardines, escuelas, pistas de aterrizaje, radios de telecomunicaciones, 

chacras, ríos, lagunas, circuitos de cacería y recolección y tambos140. En 

consecuencia, la superficie de una comunidad se puede calcular a partir de la 

ubicación de estos lugares y de las trayectorias que realizan los habitantes para 

alcanzarlos. Así, podemos considerar que una comunidad ocupa una extensión 

circular o más o menos semicircular si se establece en las orillas de un río fronterizo, 

con un radio de 7 km, de los cuales los primeros 3 km están destinados a un uso 

más o menos intensivo y los siguientes 4 km, destinados a un uso extensivo (Figura 

4). 

 

 

                                                           
140

 ―Tambo‖, palabra kichwa que significa albergue, es una extensión de las zonas de cacería que 

permite el acceso a áreas más distantes no frecuentadas. Sirvieron como refugios durante las guerras 

(DESCOLA, 1986). Dado que se construye en un ambiente frágil (no-habitado), solo se permanece 

ahí unas pocas semanas, las vacaciones escolares normalmente. Los Sápara consideran estos 

lugares como de re-creación porque les permiten interrumpir la rutina de la vida en comunidad, un 

"segundo hogar", una segunda residencia. 
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Figura 4. Representación área de una comunidad Sápara. 
Fuente: MEJÍA, 2014. 

 

En los primeros 1.5 km se encuentra el lugar de residencia o centro de la 

comunidad (Figura 5), determinado por la presencia de estructuras privadas, 

incluidas casas y jardines, y estructuras y lugares comunes, incluida la pista de 

aterrizaje, la escuela y la casa comunal; por otra parte, está determinado por las 

lagunas y los ríos (Figura 6). Las estructuras y los lugares comunes representan el 

espacio de reunión, encuentro e intercambio entre las familias y entre los miembros 

de estas familias con los otros habitantes o con individuos ajenos a la comunidad.  

El espacio que se encuentra fuera del lugar de residencia, puede ser 

considerado como su prolongación funcional (STOCK, 2004) y se encuentra dividido 

en dos niveles. El primero es un área donde los habitantes practican principalmente 

la agricultura itinerante de subsistencia y se extiende desde los 1.5 km hasta el 

borde imaginario de los primeros 3 km (zona de agricultura itinerante). El segundo 

nivel es la extensión del primero hacia lo profundo de la selva amazónica y es donde 

los Sápara practican principalmente la cacería y la recolección (zona de cacería y 

recolección). En esta dinámica, el despliegue máximo de la comunidad donde se 

definen los límites del espacio habitado es solo la suma de los circuitos colectivos o 

individuales de cacería y recolección. Los lugares de purina y los tambos pueden 
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ubicarse fuera de este radio de 7 km, pero en la mayoría de los casos permanecerán 

sobre las orillas de los mismos ríos donde se encuentran las comunidades y no en la 

selva profunda. 

 

 
Figura 5. Representación del lugar de residencia en una comunidad Sápara. 

Fuente: MEJÍA, 2014. 
 

  A pesar de lo anterior, en las condiciones de vida tradicionales, una 

comunidad es un lugar desprovisto, durante buena parte del año, de permanencia 

humana, salvo si cuenta con una escuela. Si bien la industria petrolera fue la 

causante directa e indirecta de la fundación de comunidades, fue la escuela la que 

realmente provocó el cambio de un modo de vida semi-nomada a uno de vida 

sedentaria. Dado lo que representa tener un centro escolar en una comunidad -

capital humano y financiamiento-, a medida que los habitantes invierten una mayor 

cantidad de energía para equipar sus comunidades y mantenerlas –pista de 

aterrizaje, casa comunal, casa de profesores-, disminuye el deseo de abandonarlas, 

aún cuando los recursos forestales han disminuido y los suelos se vuelven infértiles 

(RIVAL, 2000). 
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Figura 6. Estructuras y lugares comunes en las comunidades de Masaramu y Wiririma Fuente: 
MEJÍA, 2014. 
 

En efecto, la vida sedentaria en comunidad estableció una nueva 

configuración del espacio, una especie de transposición del modelo tradicional de 

desplazamiento que ejerce presión sobre los recursos del único lugar donde ahora 

se practica. Por ejemplo, la ―purina‖, término kichwa que significa andar, caminar o 

desplazarse, fue una de las principales prácticas ancestrales comunes a algunos 

pueblos indígenas de Alto Amazonas. Era un viaje que abarcaba todo el territorio 

ancestral, que se organizaba según los ciclos, las estaciones, la cantidad, la calidad 

y la distribución de la fauna y la flora, pudiendo durar hasta dos años, antes de 

volver al punto de salida. Permitía complementar las necesidades nutricionales, así 

como recrear y transmitir saberes y creencias de una generación a otra.  

En las comunidades donde no hay escuela, la purina todavía se recrea de 

acuerdo con la tradición. Esta situación se corroboró la noche del 17 de septiembre 

de 2010, cuando se llegó a la comunidad Sápara de Nina Muricha, en la cual no se 

encontraron habitantes puesto que todos habían salido de ―purina‖ (ver MEJÍA, 

2014). Al contario, en las comunidades donde la vida está marcada por la 

escolaridad, está ya no deja tiempo para emprender viajes largos. Si bien los 

jóvenes acompañan a sus padres durante sus desplazamientos hacia las chacras, 

lugares de caza, de pesca y de recolección, la purina solo se realiza durante las 

vacaciones escolares, poniendo en dificultad la recreación y transmisión de saberes 
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y creencias que aseguran la supervivencia física y cultural en la selva amazónica, lo 

que puede tener graves consecuencias para su futuro.  

Por otra parte, el bosque más cercano a la comunidad se corta para cultivar la 

tierra. A medida que pasa el tiempo, los habitantes deben buscar cada vez más lejos 

el tipo de suelo requerido para sus nuevas chacras, lo que implica que estos sean 

menos variados y con bajos rendimientos, al no poder desplazarse todo el tiempo 

para mantenerlos (BILHAUT, 2007). 

 

6. Consideraciones finales ¿origen y fundamentos del turismo en Amazonia? 

En las condiciones de vida de los Sápara, especialmente su distancia de los 

centros urbanos y el abandono del Estado, no hay muchas alternativas sostenibles 

para detener los "efectos perversos" de la vida sedentaria en las comunidades. Para 

garantizar su supervivencia física y cultural, los Sápara deben elegir entre permitir el 

avance de las compañías petroleras u otras industrias extractivas, desarrollar la 

agricultura y la ganadería y / o tratar de desarrollar el turismo.  

En este sentido, los Sápara como otros pueblos indígenas de la región 

amazónica ecuatoriana han a recibir turistas en sus territorios ancestrales, 

beneficiándose de los ingresos que representa esta actividad. Sin embargo, también 

ven en el turismo una oportunidad para dar a conocer y reconocer su cultura y 

territorio, una especie de "renacimiento" en un presente complejo, en el cual, la 

presencia de turistas es de alguna manera un baluarte intangible que detiene el 

avance de las industrias extractivas y del frente agrícola hacia el espacio de vida de 

estos pueblos indígenas. 

Paradójicamente, el conjunto de condiciones que permite la llegada del 

turismo en esta región del país, sigue vinculado al desarrollo de la industria petrolera 

y solo puede entenderse de acuerdo con una característica: la accesibilidad del 

espacio a nivel físico y cultural como un efecto directo e indirecto de esta industria. 

Esta situación se explica por la accesibilidad física del espacio amazónico 

desde el desarrollo de la industria petrolera, que genera directa e indirectamente 

entre los pueblos indígenas, una disminución en el acceso a los recursos naturales 
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de los que depende su supervivencia. Los territorios que estos pueblos siempre han 

habitado han disminuido, en los casos en que la explotación del petróleo ya ha 

comenzado, a causa de la deforestación, la contaminación del agua y el avance del 

frente de colonización. En los territorios que aún no se han puesto en 

funcionamiento, la industria del petróleo ha provocado una evolución en la forma de 

vida, que consiste, en particular, en desarrollar prácticas socioculturales 

tradicionales que alguna vez fueron itinerantes, en un área única, pequeña y por lo 

tanto limitada, la de la comunidad. Si entendemos que la industria petrolera es la 

prohibición o la privación del uso de los recursos forestales, entonces podemos 

pensar que los pueblos indígenas se han visto forzados a buscar nuevas estrategias 

para adaptarse y supervivir. Durante este proceso, se convirtieron en miembros de 

un país hasta ahora desconocido y donde, al mismo tiempo, no fueron reconocidos. 

Se organizaron a nivel local y regional, lo que les permitió convertirse en actores 

espaciales y políticos de su propio desarrollo. 
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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo analisar a lei nº 2.826 que institui o Fundo de Fomento ao 
Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), 
que entrou em vigor no ano de 2003 e, desde então, vem sendo uma importante política 
pública de desenvolvimento regional da atividade turística naquele estado. A metodologia 
consiste nesta análise bem como na discussão a respeito dos conceitos de sustentabilidade, 
turismo, regionalização, políticas públicas dentre outros que compõem a problemática 
proposta. O FTI então, ao menos na forma da lei, caracteriza um importante aliado no 
sentido de aporte de recursos para serem utilizados no estado do Amazonas a fim de 
promover melhorias e desenvolvimento. 
Palavras-chave: Turismo. Regionalização. Amazonas. Política pública. 
 
ABSTRACT 
This article aims to analyze Law No. 2,826, which establishes the Fund for the Promotion of 
Tourism, Infrastructure, Services and Development of Amazonas (FTI), which entered into 
force in 2003 and since then has been an important policy regional development of tourist 
activity in that state. The methodology consists of this analysis as well as the discussion 
about the concepts of sustainability, tourism, regionalization, public policies among others 
that make up the proposed problem. The FTI then, at least in the form of the law, 
characterizes an important ally in the sense of contribution of resources to be used in the 
state of Amazonas in order to promote improvements and development.  
Keyword: Tourism. Regionalization. Amazonas. Public Policy. 

 

1. Introdução 

Este artigo tem como objetivo a análise da lei nº 2.826 que institui o Fundo de 

Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento 

do Amazonas (FTI), que entrou em vigor no ano de 2003 e, desde então, vem sendo 

uma importante política pública de desenvolvimento regional da atividade turística 

naquele estado.  

O turismo é uma das atividades econômicas que integra o setor de serviços 

que mais tem crescido no país e no mundo. Embora sua multidisciplinaridade no 
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contexto acadêmico permita estudos sob diversos aspectos, tais como: social, 

cultural e psicológico, o contexto norteador para elaboração deste artigo consistirá 

no da sustentabilidade econômica, com vistas ao desenvolvimento regional onde se 

pratica o turismo.  

Alexandre Panosso Netto, em seu livro, O que é turismo (2013) define destino 

turístico como ―(...) um local geográfico que atrai turistas por apresentar algo de seu 

interesse. Pode ser um conjunto de cultura, um destino de compras, uma praia, uma 

região montanhosa, uma cidade famosa ou uma floresta‖ (PANOSSO NETTO, 2013, 

p. 65) e, independentemente do ambiente onde é realizada a atividade, esta 

contempla a visitação a atrativos cuja motivação subjetiva é fator definidor para a 

escolha do destino.  

Dentro da perspectiva geográfica, a Floresta Amazônica tem um forte 

potencial enquanto destino turístico e sua exploração territorial acaba sendo mais 

influenciada politicamente pela divisão internacional do trabalho e com o mercado 

internacional do turismo do que necessariamente devido a seus aspectos de fauna e 

flora, geológico e geomorfológico (CRUZ, 2003, p. 98).  

A perspectiva ambiental tem sido fator preponderante a ser considerado no 

âmbito do desenvolvimento regional amazônico, onde o processo de transição de 

uma economia baseada no extrativismo pouco a pouco dá lugar a atividades 

voltadas à indústria, comércio e prestação de serviços, do setor primário ao terciário.  

No que diz respeito ao desenvolvimento regional, Edegar Tomazzoni, em sua 

tese de doutorado Turismo e desenvolvimento regional: dimensões, elementos e 

indicadores (2008) defende que ―toda e qualquer proposta de desenvolvimento 

econômico somente terá razão e fundamento se houver garantias para a 

sustentabilidade em seus diversos enfoques e abrangências‖ (TOMAZZONI, 2008, 

p. 57), evidenciando a importância da preocupação na prática econômica 

sustentável no contexto micro ao macro, considerando todos os fatores ligados 

direta ou indiretamente aos impactos causados pelas atividades. 
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Para tanto, é necessária a elaboração de políticas públicas que privilegiem as 

demandas regionais específicas que contemplem os segmentos envolvidos no 

processo de desenvolvimento socioeconômico local. 

Dentro dessa perspectiva, George Cazes enfatiza o turismo como sendo 

importante ferramenta de valorização de lugares geralmente marginalizados por 

outras atividades econômicas ―levando para estes sítios eleitos a supressão das 

marcas, o equipamento coletivo, a promoção comercial, e simbólica, as novas fontes 

de receita e de empregos‖ (CAZES, 1996, p. 81). 

2. Análise teórico, conceitual e documental  

2.1 Sustentabilidade e turismo 

Dentro do conceito de sustentabilidade, a perspectiva ambiental é a mais 

difundida na discussão sobre a necessidade de utilizar os recursos naturais sem 

esgotá-los. Porém, outros aspectos emergiram da discussão inicial, ampliando assim 

a preocupação de que esta deve ser observada sob o enfoque cultural, social e 

econômico, com o fim de minimizar os impactos causados pela indústria, comércio e 

prestação de serviços, onde a atividade turística se encontra inserida. 

Para Panosso Netto (2013), ―Sustentabilidade Econômica: é a capacidade 

das empresas, trabalhadores organizações e institutos prestadores de serviços 

turísticos se manterem em funcionamento a partir dos lucros financeiros obtidos do 

trabalho‖. E, ―Sustentabilidade Ecológica: baseia-se na preservação e conservação 

do meio ambiente em todos os seus aspectos‖ (PANOSSO NETTO, 2013, p. 74). 

O pesquisador Silvio Lima Figueiredo, em sua obra Ecoturismo, festas e 

rituais na Amazônia (1999) desmistifica o conceito de desenvolvimento sustentável 

ao afirmar que: 

O conceito de desenvolvimento sustentável não implica a ideia 

de não-desenvolvimento ou desenvolvimento zero: tampouco 

pressupõe apenas a necessidade de se deter o consumo 

excessivo. De fato, esse conceito pressupõe um 

desenvolvimento que se auto sustente, através da 

preocupação com a capacidade de suporte da natureza, e 

ainda transferindo a noção de desenvolvimento econômico 
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para uma visão mais geral que inclua a natureza, as 

sociedades, as culturas, enfim, um desenvolvimento 

socioeconômico equitativo e holístico (FIGUEIREDO, 1999, p. 

36). 

 

Em seguida, o mesmo caracteriza o desenvolvimento sustentável como: 

[...] uma forma de viver e agir, em que a finalidade da produção 
e do consumo é proporcionar o bem estar da maioria da 
população, provocar um impacto menor no meio ambiente, 
através de novas formas de conhecimento sobre a relação 
homem/natureza. (FIGUEIREDO, 1999, p. 39). 
 

A pesquisadora Rita de Cássia Ariza da Cruz, na sua Introdução à Geografia 

do Turismo (2003), afirma que ―a chave de toda questão preservacionista é o 

planejamento‖ (CRUZ, 2003, p. 106). Nesse sentido, as políticas públicas e ações 

estratégicas para o desenvolvimento do turismo no Amazonas precisam contemplar 

aspectos econômicos sustentáveis, dadas as peculiaridades regionais. 

Considerando as especificidades da região amazônica, é necessária a 

implementação de modelos racionais de aproveitamento econômico, conservação e 

reprodução autossustentada baseados em alternativas tecnológicas e 

organizacionais adequados e o redirecionamento das linhas prioritárias de 

investimento através de políticas institucionais, socioambientais, espaciais e 

antropológicas com o fim de garantir investimentos mais adequados ao meio-

ambiente. Entende-se por linhas prioritárias de investimentos as ações que 

fomentem projetos relacionadas à Agroindústria, a Pesca, a Indústria Florestal e 

Madeireira, a Bioindústria e, por fim, o Turismo (FIGUEIREDO, 1999, p.43). 

Para Edegar Tomazzoni, na dimensão econômica do turismo: 

Os estudos do desenvolvimento podem ser contextualizados 
geograficamente, considerando os meios rural e urbano. Para 
cada um desses contextos, podem-se aplicar os mesmos 
critérios referidos anteriormente, sendo que há peculiaridades, 
por exemplo, do meio rural que demandam análises 
diferenciadas. O desenvolvimento rural considera a capacidade 
de as comunidades produzirem seus próprios alimentos e 
desfrutarem de ―privilégios‖ como a vida em um ambiente mais 
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preservado. Por outro lado, os núcleos urbanos dispõem de 
melhores condições de acesso ao atendimento nas áreas da 
saúde, da educação, dos transportes e das comunicações. 
(TOMAZZONI, 2008, p.15). 
 

A soma da geração de empregos à capacidade empreendedora em 

localidades externas aos dinâmicos centros econômicos do Brasil, credenciam a 

atividade turística como ferramenta eficaz no combate às desigualdades regionais e 

a pobreza, como afirma Rita de Cássia Ariza da Cruz: 

O turismo, tanto quanto outras atividades setoriais, está 
submetido às macropolíticas que organizam uma dada 
sociedade, como a política econômica e a social. Fazer da 
prática do turismo um possível veículo da melhoria da 
qualidade de vida das sociedades deve ser um compromisso 
da política pública (CRUZ, 2003, p.115). 
 

Dentre os diversos aspectos sob os quais se pode entender a atividade 

turística e as relações que dela se originam, o aspecto econômico é ainda o que 

mais evidenciado. Esse fenômeno pode ser justificado devido à expectativa de 

governos, empresários e populações que vislumbram o turismo como gerador de 

emprego e renda e socializador de finanças. 

Os enfoques de sustentabilidade que norteiam os estudo turísticos caracterizam 

os esforços a fim de minimizar os impactos negativos produzidos pela atividade. 

Dentro dessa perspectiva, o estado do Amazonas e sua vocação natural para o 

turismo está inserido a fim de que seja uma alternativa econômica para o 

desenvolvimento regional. 

 

2.2 Política pública de turismo 

No âmbito internacional, o turismo embora seja uma prática antiga, apenas 

despertou a atenção dos governos a partir da década de 1970 quando entrou na 

pauta da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) que instituiu 

um órgão intergovernamental com essa temática e, recebe a nomenclatura de OMT 

(Organização Mundial de Turismo) em 2003, junto com o status de agência 
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especializada. No mesmo ano no Brasil, é criado o Ministério do Turismo na gestão 

do Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva. 

Ao abordar as iniciativas voltadas para o bem-estar dos idosos no Brasil, 

Maria Claudia Moura Borges, em seu artigo O idoso e as políticas públicas e sociais 

no Brasil (2006) conceitua política como: 

Uma orientação quanto aos objetivos a serem alcançados, às 
metas a serem atingidas pelo Estado em função do bem 
comum, como um eixo condutor, um fator de conexão entre 
planos, programas e projetos. Supõe ainda uma priorização 
entre as diferentes metas, apontando as possibilidades e os 
limites da intervenção estatal, não levantando, 
necessariamente, expectativas de âmbito estrutural, mas 
definindo ações de caráter geral e universalizante. Quanto ao 
termo PÚBLICO, refere-se ao bem comum, às questões de 
caráter coletivo, objeto de interferência do Estado. Pode-se 
considerar que as intervenções estatais retratam o padrão de 
domínio existente na sociedade, traduzindo, na maioria das 
vezes, não o interesse comum, mas os interesses 
hegemônicos, mesmo utilizando-se de recursos extraídos da 
totalidade da sociedade (BORGES, 2006, p. 85). 
 

Em 1999 surge o PROECOTUR (Programa de Desenvolvimento do 

Ecoturismo na Amazônia Legal) cujo principal objetivo consiste na criação de polos 

ecoturísticos através da implementação de infraestrutura básica e turística na região. 

Caracterizado como um desdobramento do PMNT (Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo), o PROECOTUR denomina como Polo de Ecoturismo 

do Amazonas a região do estado composta pelos municípios de: Barcelos, Iranduba, 

Manacapuru, Novo Airão e Presidente Figueiredo. 

Dentre as principais ações de melhoria para estes municípios podemos citar a 

construção de CAT (Centro de Atendimento ao Turista), implantação e sinalização 

turística, ações de sensibilização comunitária para o turismo, criação de planos de 

manejo para as unidades de conservação localizadas na região e construção de 

terminais fluviais turísticos nas cidades de Barcelos, Manacapuru e Novo Airão 

(CRUZ, 2003, p.103). 
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3. Metodologia e discussão 

Este artigo tem característica qualitativa devido ao fato de debruçar-se a 

respeito da reflexão analítica de uma política pública regional de turismo e 

desenvolvimento para a Região Amazônica, afim de trazer à baila a discussão de 

como poderia ser utilizado tal recurso cuja destinação inicial era o desenvolvimento 

dos municípios do interior do Estado do Amazonas afim de que seja desenvolvida 

em maior escala, a prática da atividade turística. 

Para tanto, tal reflexão esteve fundamentada em dados primários, oriundo da 

nossa delimitação do marco teórico conceitual sobre a temática relacionada e 

também na análise documental propriamente dita. 

Assim, utilizamos da metodologia da análise de dados preexistentes para 

fomentar a discussão para ampliar o entendimento, e até trazer ao conhecimento da 

academia, tal legislação que visa a promoção da atividade turística nos municípios 

do estado do Amazonas, uma vez que se os municípios não atenderem os padrões 

mínimos para atender as necessidades de seus moradores, tampouco atenderão as 

demandas dos turistas e visitantes. 

A Lei da política estadual de incentivos fiscais e extrafiscais nos termos da 

Constituição do Estado do Amazonas 

Juntamente com os esforços da União para promover o desenvolvimento da 

atividade turística no Amazonas, o governo estadual busca alternativas que 

viabilizem ações com a mesma finalidade instituindo assim, dispositivos legais que 

colaborem nesse sentido. Dentro dessa perspectiva, é instituída a Política Estadual 

de Incentivos Fiscais e Extrafiscais através da promulgação da lei 2.826/2003 que 

tem como objetivo a integração, expansão, modernização e consolidação dos 

setores industrial, agroindustrial, comercial, de serviços, florestal, agropecuário e 

afins. 

Em contrapartida aos incentivos fiscais proporcionados pelo modelo Zona 

Franca de Manaus, o Governo do Amazonas institui o Fundo de Fomento ao 

Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas 
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(FTI), afim de gerar recursos que fomentem o desenvolvimento regional do estado 

conforme legislação a seguir. 

As empresas beneficiadas com incentivos ficais que dispõe a lei precisam 

cumprir uma série de exigências dentre as quais destaca-se o recolhimento de 

tributos em favor conforme descrito no Art.19, XIII, ―c‖ a saber: 

1 - 2% (dois por cento) sobre o valor FOB (Free on board – 
frete por conta do comprador) das importações do exterior de 
matérias-primas, bens intermediários, materiais secundários e 
de embalagem e outros insumos empregados na fabricação de 
bens finais, consoante projeto de viabilidade econômica 
aprovado pelo CODAM (Conselho de Desenvolvimento do 
Amazonas), exceto na hipótese dos bens previstos no artigo 
13, §13, II, III e IV; 
 
2 - 1% (um por cento) sobre o faturamento bruto das empresas 
industriais beneficiadas com 100% (cem por cento) de crédito 
estímulo; 
 
3 - 1% (um por cento) sobre o faturamento bruto relativo aos 
bens intermediários, com diferimento de que trata o inciso II do 
art. 14; 
 
4 - 1% (um por cento) sobre o valor de matérias-primas, bens 
intermediários, materiais secundários e de embalagem 
procedentes de outras unidades da Federação e adquiridos 
pelas indústrias produtoras de bens finais incentivados, exceto 
na hipótese dos bens previstos no artigo 13, §13, II, III e IV; 
 
5 - 2,5% (dois e meio por cento) do valor do ICMS apurado em 
cada período, relacionado aos produtos incentivados com 
benefício de adicional de crédito estímulo em razão de 
empreendimento agropecuário localizado no interior do Estado. 
 
6 - 1,5% (um e meio por cento) sobre o faturamento bruto 
relativo às operações com concentrados, base educolorante 
para concentrados e extratos de bebidas, exceto nas 
operações com diferimento de que trata o inciso II caput do art. 
14. 
 

A legislação também dá autonomia ao poder executivo para a dispensa total 

ou parcial do recolhimento do tributo destinado ao FTI conforme o art.19, § 2º, e no § 

8º-A a base de cálculo do FTI não é integrada por: 
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I – as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos; 
II – as devoluções de vendas; 
III – as receitas não-operacionais decorrentes da venda de 
ativo permanente; 
IV – as exportações de bens e mercadorias para o exterior. 
 

Conforme o art. 43, III, § 1º, as fontes que comporão os recursos do FTI 

serão: 

I – contribuição financeira de que trata o art. 19, XIII, ―c‖; 
II – contribuição financeira de que trata o art. 25, § 2º; 
III – contribuições de empresas industriais incentivadas, 
oriundas de decretos ou acordos firmados com o Governo do 
Estado; 
IV – recursos do orçamento do Estado, previstos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias; 
V – transferências da União e dos Municípios; 
VI – empréstimos ou doações; 
VII – convênios ou contratos firmados entre o Estado e outros 
entes da Federação; 
VIII – resultado da remuneração dos recursos 
momentaneamente não aplicados; 
IX – outras fontes internas ou externas. 
 

Para fins de aplicabilidade, segundo o § 2ºos recursos do FTI serão 

destinados a programas e projetos de investimentos nas seguintes áreas: 

I – infraestrutura básica, econômica e social; 
II – interiorização do desenvolvimento, destinando-se 5% (cinco 
por cento) dos recursos do Fundo para o desenvolvimento e 
custeio das atividades de assistência técnica e extensão rural e 
florestal; 
III – comércio, esporte e turismo, inclusive na promoção e 
participação em eventos nacionais e internacionais; 
IV – divulgação do modelo econômico do Estado e atração de 
novos investimentos e 
V – assistência social. 
É expressamente proibida a utilização dos recursos do FTI 
para qualquer outra destinação que não esteja especificada em 
lei conforme art. 43, III, § 3º. 
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Há ainda a possibilidade de que os recursos do fundo sejam utilizados na 

implementação de projetos industriais devidamente aprovados pelo CODAM uma 

vez sejam considerados relevantes para o desenvolvimento do Estado de acordo 

com art. 43, III, § 4º. 

Conforme o art. 43, III, § 5º, será considerado relevante para o 

desenvolvimento do Estado, o empreendimento que atender os critérios a seguir de 

maneira cumulativa: realização de investimento significativo em ativo fixo; 

contribuição para a consolidação dos segmentos industriais já instalados no Estado; 

utilização da matéria prima regional; substituição de importação de insumos do 

exterior e de outras unidades da federação e fabricação de produtos que introduzam 

inovação tecnológica no Estado. 

No art. 44 é mencionado que os recursos do FTI serão alocados no 

orçamento do Estado nas respectivas áreas, para aplicação em projetos definidos de 

acordo com o disposto no § 1º e no § 2º do art. 43. 

Para fins de prestações de contas, o órgão ou entidade responsável pela 

utilização dos recursos deve se reportar diretamente ao Tribunal de Contas do 

Estado conforme consta no parágrafo único do art. 44. 

No que tange o financiamento de novos empreendimentos, os recursos do 

FTI, são administrados por um comitê conforme o art. 44-A, composto por onze 

membros dentre os quais sete representam o poder público e são designados pelo 

Governador e quatro representam a iniciativa privada que são elas: a Associação 

Comercial do Estado do Amazonas, a Federação das Indústrias do Estado do 

Amazonas, o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas e a Federação da 

Agricultura do Estado do Amazonas. 

Compete ao comitê, de acordo com o art. 44-B, tarefas como: definir normas, 

procedimentos e condições operacionais; apreciar e votar os programas de 

financiamento apresentados; indicar providências para readequação destes 

programas e avaliar os resultados obtidos. 

No art. 44-C a parcela que se destina ao fomento de novos empreendimentos 

ficam sob gestão da AFEAM (Agência de Fomento do Estado do Amazonas), a 
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quem compete aplica-la de acordo com os programas aprovados, a prestação de 

contas junto ao Comitê de Administração bem como outras atividades relacionadas 

à administração dos recursos. 

Conforme o art. 43, III, § 5º, será considerado relevante para o 

desenvolvimento do Estado, o empreendimento que atender os critérios a seguir de 

maneira cumulativa: realização de investimento significativo em ativo fixo; 

contribuição para a consolidação dos segmentos industriais já instalados no Estado; 

utilização da matéria prima regional; substituição de importação de insumos do 

exterior e de outras unidades da federação e fabricação de produtos que introduzam 

inovação tecnológica no Estado. 

No art. 44 é mencionado que os recursos do FTI serão alocados no 

orçamento do Estado nas respectivas áreas, para aplicação em projetos definidos de 

acordo com o disposto no § 1º e no § 2º do art. 43. 

Para fins de prestações de contas, o órgão ou entidade responsável pela 

utilização dos recursos deve se reportar diretamente ao Tribunal de Contas do 

Estado conforme consta no parágrafo único do art. 44. 

No que tange o financiamento de novos empreendimentos, os recursos do 

FTI, são administrados por um comitê conforme o art. 44-A, composto por onze 

membros dentre os quais sete representam o poder público e são designados pelo 

Governador e quatro representam a iniciativa privada que são elas: a Associação 

Comercial do Estado do Amazonas, a Federação das Indústrias do Estado do 

Amazonas, o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas e a Federação da 

Agricultura do Estado do Amazonas. 

Compete ao comitê, de acordo com o art. 44-B, tarefas como: definir normas, 

procedimentos e condições operacionais; apreciar e votar os programas de 

financiamento apresentados; indicar providências para readequação destes 

programas e avaliar os resultados obtidos. 

No art. 44-C a parcela que se destina ao fomento de novos empreendimentos 

ficam sob gestão da AFEAM (Agência de Fomento do Estado do Amazonas), a 

quem compete aplica-la de acordo com os programas aprovados, a prestação de 
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contas junto ao Comitê de Administração bem como outras atividades relacionadas 

à administração dos recursos. 

4. Considerações finais 

A importância da atividade turística para o estado do Amazonas ultrapassa os 

aspectos econômicos positivos que esta representa. Trata-se de uma ferramenta 

eficaz no processo de desenvolvimento sustentável da região, uma vez que hajam 

políticas reguladoras que considerem o tripé ambiental, social e econômico em que 

a sustentabilidade está baseada. 

Porém, não cabe somente ao turismo a árdua tarefa de proporcionar às 

cidades do estado do Amazonas, o tão sonhado desenvolvimento sustentável. É a 

soma de esforços dos segmentos público/privado e da sociedade civil organizada 

como atores importante na elaboração de ações adequadas para este fim. 

A necessidade de políticas que atendam a essas demandas peculiares são 

fundamentais no processo do desenvolvimento econômico regional, uma vez que 

planejamento e investimentos sejam fatores cruciais dentro desse contexto. 

A criação do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e 

Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), é um exemplo de política 

pública estadual de incentivo que, articulada à outras, constitui em um importante 

instrumento de desenvolvimento para turismo no Amazonas, promovendo não 

somente a atividade turística diretamente como outros segmentos da economia a fim 

de promover maior qualidade de vida no interior do estado. 

Políticas públicas desta natureza, são uma aposta viável para a promoção do 

desenvolvimento de localidades mais remotas uma vez que, o município promova a 

qualidade de vida para sua população como para aqueles que o visitam. 
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RESUMO 
Este artigo é resultado de uma dissertação de mestrado que percorre pelos territórios 
transfronteiriços, entre o Brasil e Paraguai. Que envolve os cursos de Administração da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu e da 
Universidad Nacional del Este UNE, campus de Ciudad del Este e extensão em Santa Rita. 
O objetivo principal desta pesquisa é realizar uma análise comparativa dos Cursos de 
Administração em sua essência sua visão educacional nesta fronteira do Brasil e Paraguai. 
A metodologia aplicada foi uma análise empírica, descritiva e documental apontando 
modelos sobre os Projetos Políticos Pedagógicos - PPP‘s, embasados nas Normas das 
Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN‘s dos Cursos de Administração, esta são do Brasil e 
no Paraguai são Agencia Nacional de Evalidaciòn y Acreditación de la Educacion Superior - 
ANEAES embasados nas Normas  dos Conselhos Nacionais de Educação Superior - 
CONES dos Cursos de Administração. 
Palavras-chave: Cursos de Administração; Análise Comparativa; Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná; Universidad Nacional del Este. 
 
RESUMEN:  
Este artículo es el resultado de una disertación de maestría que recorre por los territorios 
transfronterizos, entre Brasil y Paraguay. Que involucra los cursos de Administración de la 
Universidad Estatal del Oeste de Paraná UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu y de la 
Universidad Nacional del Este UNE, campus de Ciudad del Este y extensión en Santa Rita. 
El objetivo principal de esta investigación es realizar un análisis comparativo de los Cursos 
de Administración en su esencia su visión educativa en esta frontera de Brasil y Paraguay. 
La metodología aplicada fue un análisis empírico, descriptivo y documental apuntando 
modelos sobre los Proyectos Políticos Pedagógicos - PPP's, basados en las Normas de las 
Directrices Curriculares Nacionales - DCN's de los Cursos de Administración, esta son de 
Brasil y en Paraguay son Agencia Nacional de Evalidaciòn y Acreditación de - La Educación 
Superior - ANEES basadas en las Normas de los Consejos Nacionales de Educación 
Superior - CONES de los Cursos de Administración. 
 
Palabras clave: Cursos de Administración; Análisis comparativo; Universidad Nacional del 
Estado de Paraná; Universidad Nacional del Este. 
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1. Introdução  

Esta pesquisa permeia a geografia na espacialidade referente às 

aproximações destes dois estados nacionais, na conurbação141 internacional de: Foz 

do Iguaçu-Brasil, e as cidades paraguaias de Ciudad del Este, Puerto Franco, Minga 

Guazú, Hernandárias, haverá a possibilidade de estabelecer esta pesquisa de cunho 

transfronteiriço, com uma cidade que vive a fronteira e pela fronteira. Durante o 

processo de pesquisa a UNE tem um significativo número de estudantes brasiguaios 

no Curso de Administração na cidade de Santa Rita, o que amplia estes estudos e 

territorialidades entre estes países. A figura 1 ilustra a localização das 

Universidades, objeto deste artigo. 

 

 
Figura 1- Localização das Universidades UNE E UNIOESTE na TF 

Fonte: Google Maps-2017 

 

                                                           
141

 A expansão urbana de uma cidade gera um processo de aglomeração, por uma integração física. 
No caso da TF, embora que separadas pelo rio Paraná fronteira do Brasil e Paraguai e pelo Rio 
Iguaçu, Brasil e Argentina as cidades e de Foz do Iguaçu - Brasil, Ciudad del Este, Puerto Presidente 
Franco, Minga-Guaçu e Hernandárias no Paraguai; e Puerto Iguazú na Argentina; perfazem uma 
conurbação física e funcional internacional destas cidades.  
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Justifica-se, pelas lacunas não somente no processo de ensino e 

aprendizagem na formação do profissional do curso de graduação em Administração 

nas territorialidades transfronteiriças de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, mas na 

possibilidade integracionista de currículos que venham a contribuir para os povos 

que vivem na fronteira e pela fronteira. 

Todas as abordagens metodológicas utilizadas neste artigo perpassa pelo 

método qualitativo que para Creswell (2010, p.206), é ―A investigação qualitativa 

emprega diferentes concepções filosóficas; estratégias de pesquisa; e métodos de 

coleta, análise e interpretação de dados‖.  

Bem como análise empírica e documental que pode se justificar um hábito 

conservador que aponta modelos das normas citado no resumo a cima. Para 

perceber avanços ou retrocessos desta perspectiva educacional, com uma possível 

ótica para as relações transfronteiriças na área educacional superior na fronteira. 

Para contextualizar a área urbana no Paraguai, Ciudad del Este, e no Brasil, 

Foz do Iguaçu foi realizada uma pesquisa nestas Universidades citadas. Uma leitura 

sobre tais urbanidades com um viés territorial sobre as relações geográficas, 

históricas e sociais estabelecidas que envolva as questões políticas e econômicas 

na atualidade, sem desconsiderar os eventos formadores do passado, que 

compõem a centralidade do território em questão. 

E por fim, inicia o item que vai abordar as Diretrizes Curricular de cada País, 

estas leis que vão ser demonstradas são necessária para a existência do curso 

superior seja ela nacional ou internacional. Estas são apenas um recorte para 

demonstrar a sua necessidade de analise curricular. 

  

2. APRESENTAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE 

ADMINISTRAÇÃO BRASIL E PARAGUAI 

Inicialmente será enfocada as DCN‘s do Brasil e a seguir os CONES As 

DCN‘s atuais no Brasil, é definida de forma ampla, de modo a contemplar a 

diversidade de projetos pedagógicos dos cursos existentes e futuros. A flexibilidade 
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como parâmetro das IES, possibilita que se formulem projetos pedagógicos próprios, 

permitindo ajustá-los ao seu contexto e vocação regionais. 

O curso de graduação em Administração Pública deverá contemplar, em seus 

PPP‘s e na sua organização curricular, conteúdos que revelem, em uma perspectiva 

histórica e contextualizada, compromisso com os valores públicos e o 

desenvolvimento nacional, assim como com a redução das desigualdades e o 

reconhecimento dos desafios derivados da diversidade regional e cultural. 

Nesta Diretriz são valorizados os conteúdos de formação básica e os de 

formação profissional que deverão incluir aqueles sobre governos e políticas 

públicas comparadas, metodologias abrangendo estudos quantitativos e qualitativos, 

e especialidades complementares oferecendo ao formando a opção de aprofundar-

se por meio de estudos de caráter transversal e interdisciplinar. 

As DCN‘s e as PPP‘s dos Cursos de Graduação em Administração, 

Bacharelado no Brasil teve uma última Resolução CNE/CES n. 1/2004 que foi 

homologada pelo Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação câmara 

de educação superior resolução nº 1 do dia 13 de janeiro de 2014 que Institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Administração Pública, 

bacharelado, e dá outras providências. Este, é um recorte do documento original do 

MEC (2014). 

As PPP‘s do curso deverão conter, pelo menos, os seguintes elementos 

estruturais:  

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de DCN‘s do Curso de Graduação em Administração, 

Bacharelado estabelecem que oferta a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade. 

No estudo da resolução do Paraguai houve uma mudança nas leis do CONES 

-  Conselho Nacional de Educação Superior no ano de 2017, embora não 
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publicadas, esta pesquisa segue esta resolução de 2013, a qual se fez vigente no 

período da coleta de dados. 

A lei que preconiza as diretrizes do ensino da educação superior no Paraguai 

rege pelo poder legislativo da lei n° 4995/2013 da educação superior e o Congresso 

Nacional do Paraguai que foi sancionada pelo Conselho Nacional de Educação 

Superior que são instituições integracionista que vem por objetivo. 

A educação superior como parte do sistema educacional, define os tipos de 

instituições que integram, estabelecer suas normativas e os mecanismos que 

assegurem a qualidade e a pertinência dos serviços que prestam as instituições que 

o conformam, incluindo a investigação, CONES (2013). 

O funcionamento do Conselho Nacional de Educação Superior, este conselho 

refere-se o art 9° da lei 4995, CONES (2013). 

a) Velar por son funciones del Consejo Nacional de educação superior Propor as 

políticas para el desarrollo e funcionamiento de educación superior, de com os 

planos de desenvolvimento nacional. 

b) Dictaminar sobre la creación y clausura de universidades e Institutos Superiores. 

Los dictámenes de creación de universidades y de los Institutos Superiores tendrán 

carácter vinculante ante el Congreso Nacional; y deberán fundarse en el informe 

técnico proporcionado pela  Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior (ANEAES).  

h) Elaborar planos y propuestas acerca de las necesidades y fuentes de financiación 

de educación superior.  

O CONES e ANEAES do Paraguai se equiparem as DCN‘s e PPP do Brasil, 

são leis que habilitam o desenvolvimento da articulação curricular das carreiras e 

titulações de nível superiores para o acesso às carreiras de graduação dos Institutos 

Superiores e das Universidades, é um documento que rege para áreas de sua 

formação acadêmica. Estas leis têm muitas similaridades de um País para o outro e 

o que demonstra a diferença é referente às alterações e modificação nestes 

documentos, o que promove são as leis do Brasil que são mais modificadas que as 

do Paraguai. 
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No item a seguir será abordado o que é relevante para o nosso 

desenvolvimento do ensino superior nas Universidades de Fronteiras, 

especificamente nos Cursos de Administração da UNIOESTE e da UNE. 

 

3. AS DIRETRIZES QUE REGULAMENTA OS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO 

DAS UNIVERSIDADES UNIOESTE E UNE  

Estas leis são referentes a legislação do ensino superior em Administração da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – campus de Foz do 

Iguaçu e Universidad Nacional del Este – UNE – Ciudad del Este. Segue as 

Diretrizes do Brasil: 

A situação Legal e o reconhecimento renovado e aprovado pelo decreto - 

5215 Diário Oficial do Estado - 05/10/2016 este foi preconizando o que cada curso 

necessita para seu desenvolvimento. Referente às DCN‘s que foi descrita no 

capitulo anterior, assim, se desenvolve a diretriz para o ensino de cada graduação e 

os PPP‘s da universidade. Estes dois documentos é a base para o desenvolvimento 

do curriculum pleno em todos os cursos em especial o curso de graduação em 

administração. 

Estas Diretrizes de Ensino de Graduação em Administração está na resolução 

nº 138/2014 CEPE UNIOESTE, (2014). Este é apenas um recorte destas resoluções 

que são linhas norteadoras de decisões, ações e procedimentos, derivados da 

missão e dos objetivos institucionais. Compreendem princípios e finalidades serem 

observados na organização e desenvolvimento pedagógico dos cursos de 

graduação.  

Art. 1º As Diretrizes do Ensino de Graduação da UNIOESTE são linhas orientadoras 

de decisões, ações e procedimentos, derivadas da missão e dos objetivos 

institucionais, e compreendem princípios e finalidades a serem observados na 

organização e desenvolvimento pedagógico dos cursos de graduação. 

Art. 4º Os cursos de graduação da UNIOESTE são organizados considerando as 

Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

http://www.unioeste.br/servicos/arqvirtual/arquivos/1382014-CEPE.pdf
http://www.unioeste.br/servicos/arqvirtual/arquivos/1382014-CEPE.pdf
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Educação, as normas do Conselho Estadual de Educação do Paraná, o Regimento 

Geral da UNIOESTE, as Diretrizes do Ensino de Graduação da UNIOESTE e outras 

normas legais. 

Neste mesmo contexto segue um recorte do Projeto Político-Pedagógico da 

Resolução nº 102/2016-CEPE, UNIOESTE (2016). 

Art. 1º O Projeto Politico-Pedagógico – PPP deve contemplar habilidades de 

apreensão, compreensão, análise e transformação do conhecimento e da realidade, 

considerando dimensões: 

IV – estrutura curricular, currículo pleno com desdobramentos das áreas/matérias 

em disciplinas, sendo composto de: formação geral, formação diferenciada, 

atividades acadêmicas complementares e, quando exigido, trabalho de conclusão de 

curso e estágio supervisionado. 

A natureza e a organização de cada Curso de Administração da UNIOESTE 

de Foz do Iguaçu são expressas por meio do seu projeto pedagógico, abrangendo, 

entre outros, o perfil do formando, as competências e as habilidades. Assim como, 

os componentes curriculares, a imersão profissional ou em pesquisa, as atividades 

complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica, além do 

regime acadêmico de oferta.  

Segue a apresentação das diretrizes curriculares dos cursos de graduação 

em administração da UNE – Univerdade Nacional Del Este. 

Estas leis do Ensino Superior do Paraguai se equiparam as diretrizes do 

Ensino Superior do Brasil, referindo-se à abertura de uma Universidade e os 

documentos que são necessários para tal funcionamento dos cursos de graduação 

em Administração. 

Neste trabalho, o que for referente a recorte de leis a autora continuara 

preservando o documento original, neste caso o Espanhol. 

Este é un modelo nacional de grado para acreditación y para evaluación 

diagnostica un articulo é un recorte da lei n. 250/93 de Educación Superior poder 

Legislativo el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley titulo i 

de l marco y las instituciones de la Educación Superior ANEAES (2013). 

http://www.unioeste.br/servicos/arqvirtual/arquivos/1022016-CEPE.pdf
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Artículo 25.-Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por Ley: 

a Propuesta del Poder Ejecutivo o de entidades privadas o mixtas. El Congreso 

autorizará el funcionamiento de las mismas, previo dictamen favorable y fundado del 

Consejo Nacional de Educación Superior, el cual tendrá carácter vinculante, 

conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inc. c) de la presente Ley.  

Artículo 26.- La solicitud de creación de una universidad deberá estar acompañada 

por los siguientes documentos: Esta lei se equipare ao projeto político pedagógico 

da Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu. 

a) Estatutos que regirán el funcionamiento de la entidad, garantizando una 

organización y funcionamiento adecuados al mejor desempeño de las funciones 

educativas que le corresponden .  

No capítulo a seguir será apresentado a analise comparativa dos cursos de 

graduação em administração das duas universidade da Tríplice Fronteira. 

 

4. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIOESTE E UNE 

A análise comparativa e documental em termos gerais consiste em uma série 

de operações que visam estudar, analisar e comparar um ou vários documentos 

para descobrir as circunstancias sociais e econômicas com as quais podem estar 

relacionadas. Existem, todavia semelhanças e diferenças importantes entre ambas 

às análises, (Richardson, 1999). 

Chegado a este ponto a pesquisa se destaca pela importância da análise 

comparativa como forma de maior compreensão dos assuntos abordados. A 

metodologia da exposição de ideias, visando à melhoria de soluções – neste caso 

da integração transfronteiriça entre os Cursos de Administração é facilitada por este 

método. O quadro 1 demonstrará as disciplinas iguais e ou semelhantes entre os 

cursos. Já o quadro 2 mostrará as disciplinas diferentes, que, somente uma 

universidade ofertam. Assim, durante esta pesquisa foram analisados os currículos 
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das universidades em foco. Observa-se após esta pesquisa que, entretanto que na 

UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu, o curriculum vem sendo modificado por 

mais de dez anos, enquanto que na UNE – campus de Ciudad del Este esta 

modificação foram feitas duas vezes desde a abertura do curso no ano 1993, de 

acordo com os documentos pesquisados. 

Para facilitar esta análise será aplicado um parâmetro comparativo: 

considerando nos quadros as disciplinas similares perante os conteúdos das 

ementas, com os objetivos das disciplinas e os métodos de aplicabilidade. Foram 

considerados semelhantes àquelas que adequaram a uma carga horária próxima 

com um parâmetro de 75% superior a todos estes elementos. 

O quadro 1 refere a comparação dos Currículos dos Cursos de Administração 

da UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu e UNE – campus de Ciudad del Este em 

disciplinas iguais e ou similares, foram colocadas as disciplinas equiparadas para 

uma melhor leitura e compreensão; com a carga horária. 

Quadro 1- Comparativo dos Currículos da UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu e 

UNE – campus de Ciudad del Este.  

DISCIPLINAS IGUAIS OU SIMILARES  

BRASIL - UNIOESTE PARAGUAI - UNE 

Disciplina C.H. Ano de 
oferta 

Disciplina C.H. Ano de 
oferta 

Teoria da Administração 136 1º  Teoría de  Administración 
I  

75 1º  

Administração Sistema de 
informação 

68 4º  Teoría de  Administración 
II 

100 2º 

Administração da produção 136 3º  Sistemas de 
Informaciones  

75 4º 

Administração de 
Recursos Humanos I  

68 2º  Administración de la 
Producción 

75 5º 

Administração de 
Recursos Humanos II 

68 3º Administración de 
Recursos Humanos I  

75 3º  

Filosofia e ética na 
empresa 

68 1º Administración de 
Recursos Humanos II 

100 4º 

Estatística Aplicada a 
Administração 

68 1º Ética profisional 75 5º 

Operações Financeiras 68 1º  Estadísticas 100 3º 

Adm. de custos 136 2º Matemática para 
administración I  

100  1º  

Contabilidade I 68 1º Matemática para 100 2º 
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Fonte: Currículos dos Cursos de Administração da UNIOESTE e UNE – Adaptado pela 

autora-2018. 

 

administración II 

Contabilidade II 68 2º Contabilidad Financiera I  100 1º  

Administração Financeira e 
Orçamentária 

68 1º Contabilidad Financiera II 100 2º 

Métodos quantitativos 
aplicados a administração 

68 2º Administración Financeira 100 4º 

Economia I  68 1º  Microeconomía 100 1º 

Economia II 68 2º Macroeconomía 100 2º 

   Derecho privado 75 3º 

Instituições de direito 
público e privado 

68 1º Derecho del trabajo 75 5º  

Direito do trabalho 68 2º Derecho publico 75 6º 

 

 

O quadro a cima representa as disciplinas base voltadas para a área da 

Ciência Aplicadas e Ciências Exatas, são colocadas no mesmo contexto. São 

disciplinas ofertadas em anos diferentes, porem, são iguais e ou similares com 

mesmo contexto de interpretação com ambas as Universidades. Continuando com o 

quadro 2 referido as disciplinas de oferta única. 

Quadro 2- Comparativo dos Currículos da UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu e 

UNE – campus de Ciudad del Este. 

DISCIPLINAS COM OFERTA EM APENAS EM UMA UNIVERSIDADE (OFERTA ÚNICA) 

BRASIL - UNIOESTE PARAGUAI - UNE 

Disciplina C.H. Ano de 
oferta 

Disciplina C.H. Ano de 
oferta 

Administração de recursos 
materiais e patrimoniais 

136 3º Comercialización I 75 4º 

Processos gerenciais 68 4º Comercialización II 75 5º 

   Finanzas publicas 75 6º 

Gestão de projetos 68 4º Comercio exterior 75 5º 

Administração estratégica 68 4º Tributación 75 6º 

Gestão de qualidade 68 4º Mercado de capitales 100 6º 

   Organización y 
administración hotelera 

75 6º 

Optativa I 68 4º Administración de 
pequeñas empresas 

75 6º 

Optativa II  68 4º Comunicación oral y 
escrita 

68 1º 

Estágio supervisionado 250 3º Organización y método 100 3º 

Trabalho de conclusão de 
curso 

250 4º Contabilidad de gestión 75 3º 

   Régimento legal de 75 4º 



 
 

1568 
 

 

Gráfico da  análise das disciplinas da UNIOESTE e UNE adaptado pela 

autora -2018. 

 

Fonte: Currículos dos Cursos de Administração da UNIOESTE e UNE – Adaptado 

pela autora-2018. 

 

empresas 

   Informatica 100 4º 

   Planejamiento a largo 
plazo y estúdios de 
factibilidad 

75 5º 

   Seminario de 
administración  

120 4º 

 

As disciplinas citadas no quadro a cima de oferta única ofertada por cada 

universidade, também esta representada nos gráficos 1 e 2 a baixo ou seja na 

UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu são oito disciplinas diferentes e na UNE – 

Campus de Ciudad del Este são quatorze disciplinas, estas diferenças só tem a 

acrescentar para aproximação dessas universidades. Considerando este dado 

relevante segue os gráficos de acordo com os quadros especificados a cima, estes 

gráficos serão demonstrados para melhor visualização dos quadros que terá uma 

visão mais ampla das disciplinas ofertadas. 

Gráfico 1- Análise das disciplinas similares, diferentes e disciplina de oferta 

única da UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu e UNE – campus de Ciudad del 

Este.  
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Gráfico da análise das disciplinas da UNIOESTE e UNE adaptado pela 

autora - 2018. 

 

 

De acordo com o gráfico 1 da  Unioeste as disciplinas similares são de 53%, 

disciplinas com oferta único é de 31% e as  disciplinas diferentes, mas, com mesmo 

contexto são de 16%.  

Grafico 2 - Análise das disciplinas similares, diferentes e disciplina de oferta 

única da UNE – campus de Ciudad del Este. 

 

 

 

De acordo com o gráfico 2 da  Une  as disciplinas similares são de 49%, 

disciplinas com oferta único é de 40% e as  disciplinas diferentes  são de 11%.  

Segue a interpretação dos gráficos: 

Ao analisar os gráficos 1 e 2 demonstrou as disciplinas similares uma 

porcentagem muito próxima, já as diferente mas com mesmo contexto também 

continua muito próximo e as disciplinas que somente uma universidade oferece que 

também esta representada nos gráficos ou seja na UNIOESTE – Campus de Foz do 
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Iguaçu são oito disciplinas diferentes e na UNE – Campus de Ciudad del Este são 

quatorze disciplinas. Considerando este dado relevante, mas, levando em 

consideração que a Une são dois anos a mais de diferença, mesmo assim, o quadro 

e o gráfico demonstra uma analise mais profunda nestas disciplinas que somente 

uma universidade oferece, podendo refletir o que uma pode contribuir para outra.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O objetivo principal e norteador deste artigo consiste em realizar análise 

comparativa dos Cursos de Administração, entre a UNIOESTE – Campus de Foz do 

Iguaçu - Brasil e UNE – campus de Ciudad del Este e a extensão em Santa Rita - 

Paraguai, associada a sua realidade e visão educacional, o que estabelecem 

territorialidades educacionais e institucionais entre o Brasil e o Paraguai.  

A análise comparativa dos currículos e da discussão dos resultados constatou 

se que os Cursos de Administração tanto do Brasil – UNIOESTE – como do 

Paraguai – UNE – poderiam ser integrados e validados o que facilitaria e poderia 

agir de forma integrada, exercendo assim a verdadeira aproximação entre países de 

FRONTEIRAS  como se propõe suas normativas no setor educacional. 

Considera que estas duas universidades com uma legislação similar ainda 

não têm uma integração, mesmo que, as aproximações dos currículos permitiriam 

essa realidade.  

É conveniente afirmar que esta pesquisa teve sua relevância á medida que 

ressaltou o caráter integrativo na visão de suas territorialidades traçadas pelo Ensino 

Superior em Administração, que estas fronteiras oferece hoje ao sistema 

educacional e ao mesmo tempo apresentou para os educadores, pesquisadores, 

acadêmicos e pedagogos a necessidade de se romper com modelos tradicionais 

para o ensino no intento de aproximar universidades, professores e alunos.  

A pesquisa mostrou que existem de fato uma dificuldade, não somente no 

processo de ensino e aprendizagem na formação do profissional do curso de 

graduação em Administração nas territorialidades transfronteiriças de Foz do Iguaçu 
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e Ciudad del Este, mas na possibilidade integracionista de currículos que venha a 

contribuir para os povos que vivem na fronteira e pela fronteira. 

Estas considerações perpassam pela questão da TF, já que ambos os cursos 

de Administração são geograficamente muito próximos, ― separados pelo rio 

Paraná‖. Uma análise curricular dos cursos, e que os saberes que norteiam os 

cursos de Administração além das disciplinas funcionais e gerenciais que apontam 

para este ―além das fronteiras‖ como um procedimento holístico e interdisciplinar 

para incluir a cultura material e imaterial das comunidades locais, nacional e 

internacional, ou seja, um avanço na perspectiva local para o global. 

Repensar a proposta de integração compete a um exercício constante de 

buscar mecanismos políticos, sociais e econômicos e a todo o momento ter noções 

claras que na subjetividade leva estes territórios , não só no campo do ensino, mas 

nas distintas esferas que levam a visão, e construção das Diretrizes Curriculares 

Nacionais - DCN‘s de cada Estado Nacional. 

A pesquisa identificou que há uma possibilidade institucional nestas 

territorialidades transfronteiriças principalmente quando se fala em formas de 

integrações que o que falta e a interferia e vontade politica entre os dois Países que 

o MEC do Brasil com as politicas Nacionais do Paraguai firmadas pela ANEAES, se 

converse que seja uma necessidade. Que o Brasil recebam alunos paraguaios e 

preciso haver uma ligação com reconhecimentos destes cursos entre estes países.  

O Brasil e o Paraguai exigem um exame de validação para que eles sejam 

reconhecidos o que o artigo mostra que as DCN‘s e os PPP e através das diretrizes 

curriculares mostra a aproximação destes cursos que existe disciplinas paralelas, 

similares e concomitantes os quadros e gráficos  comparativos de análise demostra 

que existe mais proximidades do que distanciamento e que estes currículos seja um 

viés e facilitador de uma integração de dois territórios que para a educação estes 

territórios seja só uma linha imaginaria e que aconteça parcerias de forma registrada 

e real. 
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RESUMO 
As produções científicas constituem o veículo pelo qual o conhecimento é difundido e 
democratizado para as comunidades acadêmicas, traduzindo-se como respostas para os 
problemas que permeiam a sociedade. Cada área de estudo apresenta distintas 
especificidades e níveis evolutivos concernentes a essas produções, tanto em termos 
qualitativos quanto quantitativos. Nesse sentido, a bibliometria emerge como uma 
importante ferramenta de pesquisa para sistematizar informações e acompanhar o 
desenvolvimento de determinados campos do saber, mediante destaque de indicadores de 
produção. Tais indicadores podem evidenciar tendências, dispersões e obsolescências das 
vertentes científicas, servindo como contributo para subsidiar a construção de novas 
pesquisas. O presente artigo tem como objetivo central a análise dos resultados obtidos por 
meio do levantamento bibliométrico das publicações acadêmicas relativas ao turismo de 
segunda residência no litoral brasileiro, com ênfase para aquelas que abordam território e 
meio ambiente. As residências secundárias revestem-se de grande relevância nas 
discussões acadêmicas hodiernas, em função dos significativos impactos que projetam 
sobre as configurações regionais marcadas por assimetrias nas relações de poder. A 
pesquisa se alinha ao método exploratório e utilizou-se da análise bibliográfica e documental 
em conjunto com instrumentos quantitativos. Os principais resultados demonstraram que há 
um número expressivo de trabalhos sobre a temática em questão, os quais apresentam 
pluralidade de indicadores, todavia, identificou-se múltiplas lacunas nas classificações 
metodológicas que dificultaram a análise.  
Palavras-chave: Bibliometria, turismo, segundas residências, território, meio ambiente 
 
ABSTRACT 
Scientific productions are the vehicle by which knowledge is disseminated and democratized 
to academic communities, translating as answers to the problems that permeate a society. 
Each study area presents distinct specificities and evolutionary levels relevant to the 
productions, both in qualitative and quantitative terms. In this sense, a bibliometry emerges 
as an important research tool to systematize information and to accompany the development 
of fields of knowledge, through highlighting of production indicators. These indicators can 
show tendencies, dispersions and obsolescence of the scientific aspects, serving as a 
contribution to subsidize the construction of new researches. The present article has as main 
objective an analysis of the results obtained through the bibliometric survey of the academic 
publications. To the second residence market in the Brazilian coast, with emphasis on those 
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that approach territory and the environment. The secondary residences are of great 
relevance in the current academic discussions, in function of the meanings that they project 
on the regional ones marked by asymmetries in the relations of power. A research is aligned 
with the exploratory method and used bibliographic and documentary analysis in conjunction 
with quantitative products. The main results that show that there is an expressive number of 
works on the subject in question, which is the platform of indicators, however, identifies 
multiple gaps in methodological classifications that hindered an analysis. 
Keywords: Bibliometrics, tourism, second residences, territory, environment 

  

1. Introdução  

O turismo constitui em fenômeno de caráter pluridimensional, cuja existência 

não raro molda as configurações políticas, socioeconômicas, territoriais e ambientais 

das regiões que nele alicerçam a sua economia. Para Medina (2012), na sociedade 

pós-industrial tal fenômeno adquire relevância inconteste, uma vez que valoriza 

simbolicamente os espaços urbanos e naturais, movimenta o capital, além de 

promover a heterogeneidade cultural. Trata-se de uma atividade que apresenta 

complexidades singulares face à diversidade de agentes que atuam na sua 

construção, os quais são conduzidos por lógicas e racionalidades específicas. O 

turismo desenvolve-se sob o influxo de determinações locais, estatais e federais, 

fator que evidencia o forte cunho sistêmico que o caracteriza. 

Em função dessa pluralidade de ingerências que se desdobram nos territórios 

turísticos, estes comumente são marcados por inúmeras contradições e conflitos de 

interesse. Nesse sentido, faz-se mister compreender o espaço como algo 

socialmente produzido e permeado por relações de poder que podem ou não vir a 

favorecer os interesses de grupos específicos (CORIOLANO, 2006). Isto porque os 

territórios transcendem a mera expressão material, uma vez que são engendrados 

por relações sociais, especialmente relações de poder e apropriação dos espaços 

(HAESBAERT, 2004).  

Dentro da perspectiva de apropriação dos espaços, destaca-se que todo 

território apresenta tipologias de identificação e valorização simbólica pelos seus 

residentes. A identidade individual e coletiva, igualmente, pode ser formada a partir 

do território e este angaria significados através dos grupos sociais e formas de 

domínio, ocupação e controle. Neste contexto, emergem as territorialidades, 
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definidas como a concretização das relações econômicas e culturais dos indivíduos 

e a maneira pela qual estes utilizam a terra, se organizam no espaço e conferem 

sentidos ao lugar (HAESBAERT, 2004). 

A complexidade que envolve a constituição e sustentação das significações e 

identidades socioterritoriais frequentemente enseja o nascimento de disputas de 

legitimidade em que diferentes atores esboçam ações coletivas para questionar 

padrões de apropriação dos territórios e a distribuição de poder entre eles. No 

tocante ao turismo, tais disputas assumem feições ainda mais controversas em que 

pese a forte conjugação de interesses que tende a privilegiar grupos dominantes e 

as pretensões estatais que defendem discursos desenvolvimentistas (CORIOLANO, 

2006).  

  No tocante aos destinos constituídos por segundas residências, Cottyn (2011) 

coloca que nestes se corporificam diferentes atitudes e práticas que impactam 

diretamente na gestão do território com a consequente emergência de embates 

entre concepções antagônicas. A autora define segundas residências como as 

habitações ocupadas esporadicamente para fins de recreação e lazer por indivíduos 

que possuem lares fixos em outras regiões. As residências secundárias são bens de 

consumo das demandas sociais de médio e alto poder aquisitivos, em função dos 

custos de compra e manutenção ao longo de seu uso. 

As segundas residências são uma expressão do fenômeno da globalização e 

do transnacionalismo142 em um contexto de implementação de políticas neoliberais, 

facilitadoras da internacionalização da propriedade da terra. A dinâmica de 

construção e manutenção dessas habitações trata-se de um forte contributo para o 

desenvolvimento local, uma vez que fortalece a geração de emprego e renda, além 

de oportunizar o aumento de recolhimentos fiscais. Todavia, tal dinâmica igualmente 

induz à elevação do custo de vida e dos valores da terra em função dos encargos 

fiscais acrescidos pelas demandas externas de casas. O desenvolvimento de 

                                                           
142

 Entendido como o entrecruzamento sociocultural, conexões que transcendem as fronteiras 
nacionais (SMITH, 2007) 
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segundas residências pode ser visto como uma força que subjaz a gentrificação143, 

visto que tem potencial de impulsionar o deslocamento de moradores locais com a 

consequente segregação socioespacial (COTTYN, 2011). Com relação aos conflitos 

socioambientais Acselrad acrescenta que: 

 

Os riscos ambientais (...) são diferenciados e desigualmente 
distribuídos dada a diferente capacidade de os grupos sociais 
escaparem aos efeitos das fontes de tais riscos. Ao evidenciar a 
desigualdade distributiva e os múltiplos sentidos que as sociedades 
podem atribuir a suas bases materiais, abre-se espaço para a 
percepção e a denúncia de que o ambiente de certos sujeitos sociais 
prevaleça sobre o de outros, fazendo surgir o que se veio denominar 
de ‗‘conflitos ambientais (ACSERALD, 2010, p. 109). 

 

 No que tange ao litoral brasileiro, as segundas residências originaram os 

primeiros embates na apropriação da terra com considerável especulação imobiliária 

projetando-se sobre as principais áreas. Na década de 1990 diversas comunidades 

litorâneas foram destinadas à implantação dos meios de hospedagem aos turistas, 

hotéis e resorts e pousadas, além de equipamentos para lazer, como parques 

temáticos (CORIOLANO, 2006). Na atualidade, os dados evidenciam que em média, 

9,2% das residências na costa brasileira são de uso ocasional – contra um índice de 

4,6% na zona não costeira (IBGE, 2011). Isto porque, os destinos tropicais são 

transformados amiúde em mercadorias globais do turismo, mormente os municípios 

litorâneos, dadas as suas especificidades naturais. 

 Os aspectos supramencionados denotam que as atividades turísticas relativas 

às segundas residências são permeadas por incontáveis contradições e conflitos. 

Tais atividades têm sido objeto de estudo das mais variadas áreas do conhecimento 

científico, uma vez que, apesar dos benefícios gerados por essa dinâmica no 

desenvolvimento local, há que se considerar os seus revérberos negativos dentro de 

cenários de fortes conjugações de interesses e assimetrias nas relações de poder. 

Esses estudos constituíram o foco central do presente levantamento bibliométrico. 

                                                           
143

 Processo de renovação residencial em bairros economicamente desfavorecidos motivada pelo 
interesse privado e especulação imobiliária (SMITH, 2007). 



 
 

1577 
 

 

 

2. Bibliometria como método 

A produção científica reveste-se de inegável importância no conjunto das 

atividades acadêmicas de investigação, constituindo-se como um instrumento 

através do qual se mostram os resultados, a pertinência e a relevância dos estudos, 

em que pese a forte relação existente entre o conhecimento e a informação 

registrada. Nesse sentido, a bibliometria surge como uma técnica quantitativa e 

estatística fundamental para mensurar índices de produção e disseminação do 

conhecimento, identificar as diferentes contribuições teóricas, empíricas ou 

metodológicas e acompanhar o desenvolvimento das diversas áreas científicas 

revelando tendências, dispersões e obsolescências (COSTA et. al, 2012). Os 

estudos bibliométricos pautam-se sobre três leis clássicas: Lei de dispersão de 

Bradford (sobre periódicos), Lei de Produtividade de Lotka (sobre autores) e Modelo 

de Distribuição de Palavras de Zipf. 

O termo bibliometria deriva da junção do grego biblion, que significa livro, com 

o latim metricus e o grego metrikos, que designam mensuração. Trata-se de um 

conceito usualmente definido como um processo de medida relativa ao livro ou ao 

documento (BUFREM; PRATES, 2005). Esse termo foi utilizado pela primeira vez 

em 1917, quando Cole e Eales publicaram uma análise estatística da história da 

disciplina de anatomia comparada. A bibliometria direcionava-se para a medição 

estatística de monografias, com utilidade destacável nas bibliotecas e rapidamente 

passou a contemplar a análise de outros documentos como periódicos e artigos 

científicos (COSTA et. al, 2012). Para Chueke e Amatucci (2015), a bibliometria 

configura-se como uma importante ferramenta para endereçar problemas a serem 

pensados em pesquisas futuras. Os autores argumentam que a trajetória de 

construção do conhecimento perpassa pela identificação de progressos e lacunas, 

identificação esta que conduz ao aperfeiçoamento da atuação científica.  

Com relação à bibliometria no turismo, destaca-se que esta tem sido aplicada 

sobre as temáticas diversas, tais como políticas públicas (LOPES et. al, 2011), 

inovações da pesquisa (BARBOSA et. al, 2008), relação entre redes (XAVIER, et. al 
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2012), turismo e megaeventos (SILVA et. al, 2016). O presente estudo, por sua vez, 

se voltou para a realização da bibliometria sobre segunda residência e sua relação 

com o turismo, com foco na produção científica que enfatize o território e o meio 

ambiente. 

 

3. Percursos metodológicos 

 O estudo se alinha à pesquisa de cunho exploratório, uma vez que objetivou 

descrever, compreender e endereçar apontamentos para futuras pesquisas 

relacionadas à temática. Pesquisas exploratórias têm como foco central tornar os 

assuntos mais explícitos e visam o aprimoramento de ideias (GIL, 2002). A utilização 

da bibliometria constituiu-se como uma ferramenta metodológica, em função das 

especificidades que a caracterizam. Além disso, foram acrescentados instrumentos 

da pesquisa quantitativa e no tocante aos procedimentos, realizou-se pesquisa 

documental e bibliográfica.  

 Preliminarmente foram identificadas as principais bases de dados de estudos 

científicos (Portal de Periódicos da Capes, Scielo, Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD) e Google Scholar). Posteriormente, foram definidas as 

palavras-chave e conjugações de busca: segundas residências, residências 

secundárias, turismo, litoral brasileiro. No processo de seleção dos estudos eram 

separados os materiais nos quais constava o termo segundas residências no título 

ou no resumo. Além disso, definiu-se o recorte temporal: 1990 a 2017. Tal escolha 

se justifica pelo fato de que a partir de 1990 se concretizou o ‗‘boom‘‘ do turismo no 

Brasil (ALBUQUERQUE, 2010), com forte especulação imobiliária se projetando 

sobre as principais áreas litorâneas em concomitância com o aumento dos fluxos, 

ampliação dos espaços e destinação das comunidades do litoral para implantação 

de meios de hospedagem (CORIOLANO,2006). Posteriormente, definiu-se os 

materiais que seriam contabilizados, dentre os quais se incluiu teses, dissertações, 

livros, monografias e artigos científicos.  

 Na fase seguinte foram identificadas as áreas de conhecimento de acordo 

com a tabela de classificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
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Nível Superior (CAPES) de 2014. Além disso, considerou-se as universidades, as 

revistas e os procedimentos metodológicos. Os procedimentos metodológicos dos 

estudos foram analisados de acordo com os critérios: abordagem: (quantitativa, 

qualitativa ou quanti-qualitativa), classificação por objetivos (exploratória, descritiva, 

explicativa), por procedimentos (documental, bibliográfica, etnográfica, estudo de 

caso, pesquisa ação e pesquisa ex post facto) e técnicas/instrumentos utilizados, em 

consonância com o enquadramento teórico de Gil (2002). Os arquivos selecionados 

passaram por fichamentos cuja subdivisão consistiu em título, autor, ano, 

instituição/editora, metodologia, tema, área do conhecimento, revista de publicação. 

Na etapa seguinte foi realizada a contagem de cada item destacado e 

posteriormente produziu-se tabelas e gráficos mediante utilização do Microsoft Excel 

2010.  Após a etapa de fichamento geral das publicações, procedeu-se a realização 

de um ‗‘filtro‘‘ através do qual foram separadas as produções que abordavam 

território e meio ambiente. 

 

4. Resultados e discussões 

4.1 Panorama geral das produções sobre as segundas residências turísticas 

litorâneas (1990 – 2017) 

 Inicialmente, destaca-se que o turismo baseado em segundas residências 

turísticas litorâneas vem sendo contemplado por uma vasta gama de produções 

científicas, cujos enfoques marcados por pluralidades temáticas visam elucidar as 

complexas nuances que envolvem esse fenômeno. Foram identificadas 173 

produções sobre residências secundárias no litoral brasileiro, dentre as quais 81 

correspondem a estudos direcionados para as vertentes territoriais e ambientais, 

conforme demonstrado na Tabela 1.  
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 Tabela 1: Quantitativo de produções sobre residências secundárias no litoral 

brasileira conforme abordagem territorial e ambiental 

Enfoque do estudo Total 

Discussão ambiental e territorial 15 

Discussão ambiental 24 

Discussão territorial 42 

Total 81 

Fonte: Scielo (2017), BDTD (2017); portal de periódicos Capes/MEC (2017), Google Scholar (2017). 
Organização: As autoras (2018) 

 

 Pode-se afirmar que o turismo de segundas residências é abordado por 

distintos campos de conhecimento (Tabela 2). Há predominância de produções na 

área da Geografia, se considerado o volume absoluto. Tal predominância se explica 

pela centralidade de estudos que focaliza os aspectos territoriais e socioterritoriais. 

Todavia, em termos relativos, tem-se que igualmente apresentam elevada 

representatividade do enfoque territorial e ambiental. 

 

Tabela 2: Classificação das publicações sobre as segundas residências de acordo 

com as áreas de conhecimento da Capes 

 

Área do conhecimento Território e meio 
ambiente 

 
Total 

Rep. Território e 
meio ambiente 

Geografia 46 91 51% 

Turismo 8 33 24% 

Arquitetura e urbanismo 11 20 55% 

Ciências ambientais 8 12 67% 

Administração 3 4 75% 

Planejamento urbano e 
regional 

1 2 50% 

História 1 1 100% 

Geologia 0 2 0% 

Ciências econômicas 0 2 0% 

Educação  1 2 50% 

Ciências sociais 1 2 50% 

Engenharia civil 0 1 0% 

Oceanografia 1 1 100% 

TOTAL 81 173 47% 
Fonte: Scielo (2017), BDTD (2017); portal de periódicos Capes/MEC (2017), Google Scholar (2017). 
Organização: As autoras (2018) 
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4.1.1 A produção científica classificada pela tipologia de trabalho, revista e 

instituição de ensino  

 

  Do levantamento realizado, verificou-se que há prevalência de teses e 

dissertações com diminutas quantidades de livros e monografias, conforme 

demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Tipologia de trabalhos por categoria 

 
Tipologia 

 
Território e meio 

ambiente 

 
Geral 

 
Rep. Território e meio 

ambiente (%) 

Artigo 54 104 52% 

Dissertação 16 41 39% 

Tese 10 22 45% 

Monografia 1 3 33% 

Livro 0 3 0% 

TOTAL 81 173 47% 
Fonte: Scielo (2017), BDTD (2017); portal de periódicos Capes/MEC (2017), Google Scholar (2017). 
Organização: As autoras (2018) 
 

  Os dados supracitados evidenciam que parte considerável das produções 

científicas concentra-se na pós-graduação. Importa ressaltar que na tipologia 

artigos, 55% deles advêm de estudos de doutorado, 38% do mestrado e 7% da 

graduação. Tal realidade corrobora as afirmações de Hilu e Gisi (2011), segundo as 

quais a produção científica contemporânea privilegia o enfoque na pós-graduação, 

ainda que haja a necessidade de se desenvolver estudos no âmbito da graduação, 

dada a indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa. 

  Neste contexto, destaca-se que tais produções foram desenvolvidas em sua 

maioria pelas universidades públicas, visto que 67% derivam de universidades 

federais, 26% de universidades estaduais e 7% de universidades privadas, dentro de 

um universo de 28 instituições de ensino partícipes das pesquisas. No tocante às 

revistas de publicação, não foi possível identificar revistas de referência, visto que 

havia uma média de uma publicação para cada uma delas (27 revistas – 32 

produções). Apenas a Mercator Revista de Geografia da UFC apresentou 

percentuais sutilmente mais elevados de produção (5%). Um total de 20 trabalhos foi 
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apresentado em anais de eventos, com 4% de produções no V Encontro Nacional da 

Anppas, ocorrido em Florianópolis/SC, no ano de 2010. 

 

4.1.1.1 Produções por recortes temporais e territoriais 

 Os estudos identificados abordaram todas as regiões litorâneas brasileiras, 

com exceção do polo centro-oeste (Tabela 4). Os pesquisadores concederam maior 

enfoque para a região nordeste, cujas especificidades climáticas/naturais tornam o 

ramo das segundas residências altamente dinâmico durante todo o transcorrer do 

ano nesta localidade.  

 

Tabela 4. Produção por recorte territorial 

Recorte territorial Território e meio 
ambiente 

Geral Rep. Território e Meio 
ambiente 

Litoral nordeste 56 114 49% 

Litoral sudeste 12 23 52% 

Litoral sul 9 23 39% 

Litoral norte 1 10 10% 

Sem definição de 
recorte territorial 

3 3 100% 

Total 81 173 47% 
Fonte: Scielo (2017), BDTD (2017); portal de periódicos Capes/MEC (2017), Google Scholar (2017). 
Organização: As autoras (2018) 
 
 

 No que se refere ao recorte temporal das produções científicas, destaca-se 

que entre 1990 e 2017 identificou-se variações no número de publicações. O gráfico 

1 denota que em 1997 ocorreu a primeira publicação e os anos mais profícuos foram 

2010, 2012 e 2014. O ano de 2010 se destaca com 12 publicações, revelando um 

significativo avanço em relação a 2009. No entanto, considerando o ano de 2010 

como o ano mais produtivo, observa-se um declínio no intervalo de 2010 a 2017, 

sendo este último contemplado com apenas duas publicações. 
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Gráfico 1: Cronologia das produções acadêmicas entre 1990 e 2017 

               

Fonte: Scielo (2017), BDTD (2017); portal de periódicos Capes/MEC (2017), Google Scholar (2017). 
Organização: As autoras (2018) 

 

4.1.1.1.1 Classificações metodológicas por abordagem 

   As pesquisas qualitativas são definidas como aquelas que privilegiam a 

análise de microprocessos, mediante estudo das ações sociais individuais e grupais, 

realizando um exame intensivo dos dados. Os métodos qualitativos são marcados 

pela flexibilidade, especialmente no que se refere à coleta de dados através da 

incorporação das técnicas mais adequadas à observação que está sendo realizada. 

A vertente quantitativa, por sua vez, é pautada na quantificação dos dados e na 

objetividade com restrição das ingerências e expressões da subjetividade do 

pesquisador (MARTINS, 2004). Nos trabalhos selecionados foram identificadas 

diversas lacunas nas classificações metodológicas, uma vez que em um número 

ínfimo de produções relativas ao território e meio ambiente havia a definição das 

respectivas abordagens, conforme demonstrado na tabela 6. Parte significativa dos 

pesquisadores limitou-se a descrever unicamente as ferramentas utilizadas. 
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Tabela 5. Delineamento dos métodos quanto à abordagem 

Qualitativa 9 

Quantitativa 1 

Quanti-qualitativa 9 

Não mencionado 63 

Total 81 

Fonte: Scielo (2017), BDTD (2017); portal de periódicos Capes/MEC (2017), Google Scholar (2017). 
Organização: As autoras (2018) 

 

  Tais lacunas igualmente são verificadas nas classificações relativas aos 

objetivos e procedimentos das publicações que abordam território e meio ambiente 

(Tabela 6): 

 

Tabela 6. Delineamento dos métodos quanto aos objetivos e procedimentos 

Por objetivos Total Por procedimentos Total 

Exploratória 4 Estudo de caso 11 

Descritiva 3 Pesquisa bibliográfica 4 

Explicativa 0 Etnográfica 1 

Não mencionado 74 Não mencionado 65 

Total 81 Total 81 

Fonte: Scielo (2017), BDTD (2017); portal de periódicos Capes/MEC (2017), Google Scholar (2017). 
Organização: As autoras (2018) 

 

As técnicas e instrumentos utilizados pelos pesquisadores encontram-se 

demonstrados na Tabela 7: 

Tabela 7. Técnicas/instrumentos utilizados 

Levantamento bibliográfico  81 Dados secundários  38 

Entrevistas semiestruturadas  22 Questionários 11 11 

Análise documental  21 Checklist 1 1 

Geoprocessamento 14 Debates  1 

Registro fotográfico 9 Conversas informais  1 

Workshops 1 Observação simples 1 

Observação assistemática  2 Entrevista por pauta 1 

Amostra aleatória estratificada  1 Análise de conteúdo  1 
Fonte: Scielo (2017), BDTD (2017); portal de periódicos Capes/MEC (2017), Google Scholar (2017). 
Organização: As autoras (2018) 

 

O panorama supracitado reflete a clara necessidade de se conceder maior 

atenção às classificações metodológicas. Ainda que as definições dos percursos 
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metodológicos não careçam de serem enquadrados em sequências e rótulos rígidos 

e estanques, cada pesquisa comporta distintos objetivos e objetos de estudo. Nesse 

sentido, sua classificação é imprescindível para o estabelecimento coerente do 

marco teórico (GIL, 2002) e construção de conexões lógicas entre o tipo de 

pesquisa, métodos e procedimentos selecionados segundo os objetivos do estudo. 

Tal exercício enseja o nascimento da clareza nas publicações por oportunizar a fácil 

identificação dos direcionamentos da pesquisa e resultados alcançados, sem a 

necessidade de se realizar interpretações ‗‘subjacentes‘‘ com relação a esses 

direcionamentos mediante leitura dos instrumentos utilizados. 

5. Considerações Finais 

As segundas residências turísticas têm suscitado o interesse acadêmico dos 

mais variados campos do saber, cujos estudos têm se concentrado nas 

ressonâncias positivas e/ou negativas desse fenômeno. O presente levantamento 

bibliométrico identificou uma quantidade considerável de produções relacionadas ao 

turismo de segundas residências e observa-se que esses estudos têm contribuído 

para elevar a visibilidade da temática no território nacional, o qual se vê submerso 

em crescentes dinamismos imobiliários – turísticos - litorâneos. Tal submersão se dá 

pelo fato de que as residências secundárias constituem o cerne da urbanização dos 

espaços litorâneos em destinos tropicais transformados em mercadorias globais de 

turismo. 

  A pesquisa investigou as produções acadêmicas sobre a temática entre as 

décadas 1990 e 2017. Dentro desse período, o cenário turístico do litoral brasileiro 

perpassou por notáveis metamorfoses em função da forte especulação imobiliária 

que se projeta sobre as principais áreas litorâneas, em concomitância com o 

aumento dos fluxos, ampliação dos espaços e destinação das comunidades do 

litoral para implantação de meios de hospedagem. Observou-se que a maior parte 

das publicações advém da pós-graduação, com números significativos de produções 

oriundas de estudos de mestrado e doutorado, evidenciando a parca participação da 

graduação no âmbito da pesquisa.  



 
 

1586 
 

 

  No tocante à metodologia, inobstante tenha se identificado múltiplos tipos de 

instrumentos de pesquisa, observou-se diversos hiatos nas classificações 

metodológicas no que se refere à abordagem, aos objetivos e aos procedimentos. 

As classificações são imprescindíveis para o coerente sequenciamento das análises 

que requerem conexões lógicas entre tipos de pesquisa, objetivos, instrumentos e 

resultados alcançados, conexões estas que materializam a clareza na leitura, 

mitigando a necessidade de interpretações ‗‘subjacentes‘‘ acerca dos 

direcionamentos dos estudos. 

  As publicações selecionadas direcionaram-se para as discussões relativas ao 

território e meio ambiente, uma vez que a dinâmica das segundas residências, 

essencialmente ligada às questões relativas à posse e uso da terra, pode originar 

inúmeros embates de ordem territorial e ambiental. Em cenários de assimetrias nas 

relações de poder, a capacidade de dispor livremente de espaços comuns em 

detrimento de outros atores evidencia os meandros conflitivos que tecem a realidade 

atual marcada por desigualdades distributivas. As produções identificadas 

denotaram uma centralidade de estudos que focaliza os aspectos territoriais e 

socioterritoriais. Todavia, em termos relativos, tem-se que igualmente apresentam 

elevada representatividade do enfoque territorial e ambiental. 

   Em suma, reitera-se por meio desta pesquisa a relevância da bibliometria 

como ferramenta de identificação de tendências, dispersões, obsolescências, 

progressos e lacunas no campo científico, a qual se coloca como importante 

instrumento na evolução da trajetória de construção do saber. 
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RESUMO 
O artigo objetiva apresentar uma reflexão teórica acerca da apropriação do espaço pelo 
turismo e realizar uma análise sobre essa interação no litoral paranaense, buscando 
demonstrar como ocorreu esse processo, evidenciando como o turismo transformou esse 
espaço. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa e 
caráter exploratório. Os resultados apontaram que o setor turístico foi responsável por 
modificações na configuração da região do litoral do Paraná, principalmente pelo uso de 
áreas que até então eram ocupadas pela população local e que foram substituídas pela 
ocupação de veranistas motivados por interesses imobiliários. 
Palavras-Chave: Uso e apropriação do território; Turismo; Litoral do Paraná. 
 
ABSTRACT 
The article aims to present a theoretical reflection about the appropriation of space by 
tourism and to perform an analysis of this interaction in the coast of Paraná, trying to 
demonstrate how this process occurred, evidencing how tourism transformed this space. The 
methodology used was the bibliographical research of qualitative approach and exploratory 
character. The results pointed out that the tourism sector was responsible for changes in the 
configuration of the region of the coast of Paraná, mainly due to the use of areas that until 
then were occupied by the local population and that were replaced by the occupation of 
vacationers motivated by real estate interests. 
Keywords: Land use and appropriation; Tourism; Coast of Paraná. 

 

1. Introdução 

Na sociedade contemporânea, as viagens ganham cada vez mais 

importância, à medida que possibilitam ao turista transcender as fronteiras, 

propiciando o conhecimento de novos espaços, novas culturas e novas pessoas, 

podendo gerar transformações em seus pensamentos e sentimentos.  

 As motivações para a realização do turismo podem ser diversas. Contudo, 

esta atividade sempre ocorrerá em um determinado espaço geográfico que 

envolvem relações simbólicas e culturais entre diferentes atores sociais que se 
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entrecruzam (SOUZA, et al., 2013). Nesse sentido, o turismo sob a ótica da 

abordagem geográfica, pauta-se na produção e no consumo do espaço, já pode ser 

considerada uma prática social complexa que modifica as lógicas existentes nos 

lugares (CRUZ, 2003). 

No litoral do Paraná, a ocupação para fins recreativos e de lazer teve início 

em 1920, década em que se vivenciou a democratização do desejo ao lazer e, em 

especial, o desejo pelo lazer nos balneários (SAMPAIO, 2006a). A construção de 

estradas e a intensa ocupação dos balneários são as primeiras evidências de 

apropriação do espaço pelo turismo, onde ocorreram transformações sociais, 

econômicas e ambientais que alavancaram o domínio do turismo na região.  

A partir do exposto, este artigo objetiva apresentar uma reflexão teórica 

acerca da apropriação do espaço pelo turismo e realizar uma análise sobre essa 

interação no litoral paranaense, buscando demonstrar como ocorreu esse processo 

de transformação do espaço pelo turismo. Justifica-se esta pesquisa pela 

necessidade de entender o processo de apropriação dos espaços pelo turismo 

através da interdisciplinaridade de conceitos e teorias que possibilitem a leitura da 

realidade criada num determinado espaço a partir da ocorrência da atividade 

turística no litoral paranaense.  

 

2. Metodologia e materiais 

 

A abordagem qualitativa de caráter exploratório foi escolhida para esta 

pesquisa por proporcionar maior contato e ideia de visão aproximativa com o fato a 

ser pesquisado. (GIL, 2008).  

Em um primeiro momento realizou-se pesquisa bibliográfica referente às 

categorias teóricas que embasaram o estudo: Turismo e Sociedade, e Apropriação 

dos espaços pelo turismo. Em seguida, realizou-se pesquisa a partir de dados 

secundários em produções científicas sobre o litoral do Paraná, como teses, 

dissertações e artigos científicos sobre a apropriação do litoral paranaense pelo 

turismo. 
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3.Resultados 

3.1 Turismo e Sociedade  

 

O turismo teve início no fim do século XIX na Grã-Bretanha, como resultado 

da racionalização do trabalho e dos benefícios do tempo livre, externalizados pela 

prática das ―férias‖, que passou a representar um indicativo de cidadania, de direito 

ao relaxamento e ao prazer (ACERENZA, 2006). Outro fator que marca o início do 

turismo foi a comercialização de viagens organizadas, que começaram a ser 

realizadas por Thomas Cook, em 1841. (ACERENZA, 2006). Entretanto, fatores 

como a modernização/evolução dos transportes, dos meios de comunicação, entre 

outros, também influenciaram na atividade turística, seja no seu avanço ou na sua 

transformação. 

O debate sobre o turismo compreende uma gama de conceitos. De forma 

geral, o turismo é entendido como um fenômeno socioeconômico que compreende 

as atividades de pessoas que viajam e se hospedam em locais fora de seu ambiente 

habitual, por pelo menos uma noite e menos de um ano consecutivo, seja por lazer, 

negócios e outros fins (OMT, 2017). Para além de uma atividade econômica, o 

turismo constitui-se como um fenômeno humano, sendo considerado ―causa-efeito 

de uma dinâmica humana, entre deslocar-se e permanecer-se‖. (GRIMM e 

SAMPAIO, 2011, p. 59). Nesse sentido, Coriolano e Vasconcelos (2014, p. 11) 

complementam que o turismo ―tira as pessoas do cotidiano e possibilita encontro 

com o novo, o diferente, o desconhecido, satisfação de prazeres, do luxo ao 

consumo, e a alguma coisa que possa levá-la ao resgate psíquico‖.  

Lohmann (2008, p. 221-224), afirma que ―o efeito multiplicador da atividade 

turística estimula a acumulação de capital‖ e que esse estímulo pode ocorrer através 

da interferência do turismo na economia, podendo ser de forma direta, indireta e 

induzida. Conforme o referido autor, a primeira ocorre através de gastos dos turistas 

com a oferta turística (hotéis, restaurantes, transportes, alimentação), a segunda, de 

forma indireta, quando há investimentos na oferta para a demanda que sejam 

resultantes da receita de empreendimentos turístico e a terceira, de maneira 
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induzida, a partir da circulação do capital que deixa de permanecer na cadeia 

produtiva do turismo e passa a gerar renda aos residentes. 

Enquanto atividade econômica, o turismo só existe a partir da convergência 

de dois elementos determinantes: a demanda e a oferta turísticas, sendo que a 

oferta pode motivar a demanda e vice-versa. Além desses elementos, a motivação 

humana para a realização do turismo está intrinsecamente ligada a segmentação 

turística, que faz parte da caracterização e organização da atividade. Dentro do 

turismo existem ainda os modelos de desenvolvimento ou metodologias de gestão, 

que podem ser caracterizados como um ―esquema a seguir‖ de modo a promover o 

desenvolvimento da atividade, como por exemplo, o Turismo de Base Comunitária. 

A partir dessa variedade entre segmentos e modelos de desenvolvimento, 

entende-se que o turismo se apropria e utiliza diversos territórios, como também 

envolve uma demanda bastante diversificada. É nesse sentido que a discussão de 

planejamento turístico ganha ênfase, apresentando-se como processo de ordenação 

das ações do homem sobre o território e visando direcionar a construção de 

equipamentos e facilidades de forma adequada evitando, dessa forma, os efeitos 

negativos sobre os recursos, que os destroem ou reduzem sua atratividade 

(RUSCHMANN,1997). 

Embora o turismo convencional, enquanto negócio, vise à obtenção de lucros 

e desenvolvê-lo implique em reproduzir a distribuição injusta da riqueza, essa 

atividade produz contradição ao se voltar para o desenvolvimento local, preservar o 

ambiente natural e proteger e fomentar práticas culturais, entre outros. 

(CORIOLANO, 2006). De forma sintética, considera-se que o turismo pode ser 

contraditório, dependendo de seu modelo de planejamento e gestão. 

 

3.2 Apropriação e produção do espaço pelo turismo 

 

Considera-se neste trabalho, o espaço como de moradia, de vida social, de 

trabalho. Além da possibilidade para o lazer, faz-se necessário observar que ―o 

espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas através de 

funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma história escrita 
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por processos do passado e do presente‖ (SANTOS, 1996, p. 122), os quais 

incorporam ao espaço novas funcionalidades para usos diversos em tempos 

históricos distintos. (SOUZA, et al, 2013). 

Harvey (1992, p. 188) considera que o espaço é um fato da natureza, 

―naturalizado‖ com atribuição de sentidos ―tem direção, área, forma, padrão e 

volume‖, e, portanto, pode ser apreendido através dos sentidos. O autor chama 

atenção para o fato de que ―a nossa experiência subjetiva pode nos levar a domínios 

de percepção, de imaginação, de ficção e de fantasia que produzem espaços e 

mapas mentais como miragens da coisa supostamente real‖ (p. 188), ou seja, o 

espaço também pode assumir esse componente perceptivo e imaginativo além dos 

atributos concretos como forma e padrão. (SANTOS, et al, 2013). 

O turismo,  enquanto atividade econômica e social,  utiliza os elementos 

naturais do espaço, apropriando-se das chamadas belezas da natureza, 

transformando-as em atrativos turísticos, ou ainda, em mercadoria. (MENDES et al., 

2004). Entende-se assim, que o turismo possui necessidade de intervenção 

espacial, pois apresenta ―capacidade de produzir espaços delimitados e 

espacialmente destinados a um determinado tipo de consumo (RODRIGUES, 1996, 

p. 55). 

Essa transformação do espaço ocorre a partir da produção desse espaço 

para o turismo, a qual é composta por distintos atores. No caso das regiões 

litorâneas esses atores apresentam-se através do poder público, os produtores 

imobiliários e os empresários do setor turístico (FONSECA E COSTA, 2004).  

O turismo produz espaços para o desenvolvimento de suas atividades. A 

apropriação do espaço litorâneo ocorre pela incorporação de componentes de 

infraestrutura para a exploração da atividade turística. É exatamente nesse processo 

que ―o espaço natural é alterado e valorizado pela incorporação de equipamentos 

turísticos necessários à sua melhor utilização‖. (RODRIGUES, 1996). 

Esse processo de apropriação e transformação denomina-se como 

turistificação, que ocorre quando um espaço é apropriado pelo turismo, fazendo com 

que haja um direcionamento das atividades para o atendimento dos que vem de 
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fora, alterando a configuração em função de interesses mercadológicos, ou seja, 

consiste no (re)ordenamento ou na (re)adequação espacial em função do interesse 

turístico. É uma interação entre fixos (território, paisagens etc.) e fluxos (capital, 

pessoas, padrões e valores culturais) que influenciam as diferentes esferas da 

organização socioespacial (VASCONCELOS, 2005). 

 

3.4 Apropriação e produção do espaço pelo turismo no litoral do Paraná 

 

A ocupação da região litorânea paranaense para fins recreativos e de lazer 

teve início em 1920, década em que se vivenciou a democratização do desejo ao 

lazer e, em especial, o desejo pelo lazer nos balneários (SAMPAIO, 2006a). Nesse 

período, o mundo acabava de sair da I Guerra Mundial, retomando certa estabilidade 

econômica.  

O turismo de segunda residência se intensificoU no litoral do Paraná no início 

do século XX, como reflexo do fenômeno de segunda residência no Brasil (ALBAN, 

2006). Contudo, no século XIX já ocorria visitação à Ilha do Mel por famílias de 

classe alta de Curitiba, principalmente de origem alemã. Nesta ilha ocorreu a 

primeira iniciativa de orientação do turismo no estado do Paraná, por meio da 

criação do Clube Náutico da Ilha do Mel, na primeira metade do século XX. 

(FONSECA NETO, 2007). 

Na década de 1920, havia uma incipiente movimentação para fins turísticos, 

promovendo as primeiras obras de infraestrutura, como a abertura da Estrada do 

Mar (atual PR-407), em 1926, utilizada para transporte de mercadorias, mas também 

de banhistas (BIGARELLA, 2006). Até 1920, a ligação com o planalto se dava 

apenas pelas cidades portuárias – Paranaguá e Antonina, vias de comunicação que 

testemunham  relações socioeconômicas acumuladas até o século XX e evidenciam 

o desinteresse pelas orlas antes dos usos balneários. (SAMPAIO, 2006a). 

Em 1930, ocorreu uma onda de ocupação para fins turísticos na Ilha do Mel, 

por parte de famílias de classe alta de Curitiba, que adquiriram terrenos e 

construíram suas casas (ATHAYDE; BRITEZ, 2005; PIERRI, 2006). Ademais, foi o 
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início das explorações turísticas, por montanhistas, na Serra do Mar. Em 1930 foi 

formado um grupo de pessoas, constituído por membros da Bandeira Paranaense 

de Turismo, interessado em escalar o Maciço do Marumbi (DESTEFANI, 2011), 

marcando os primórdios do ecoturismo e turismo de aventura na região litorânea. 

A partir de 1950, verifica-se no litoral paranaense, tal qual outras áreas 

litorâneas do Brasil, que o fenômeno da segunda residência das ―camadas médias 

urbanas‖ de aglomerações próximas à costa passou a ser extensivo. (SAMPAIO, 

2006a; ESTEVES, 2011). Além disso, as classes com menor poder aquisitivo 

estavam com certo poder de compra de bens duráveis e de financiamento de 

atividades de lazer. A raiz dessa situação remete ao contexto econômico da época, o 

denominado ―estado de bem-estar‖. (PIERRI et al., 2006). 

Na década de 1950 o trecho entre Matinhos e Caiobá encontrava-se 

totalmente loteado. (BIGARELLA, 2006). Retomou-se a construção do balneário 

Praia de Leste (SAMPAIO, 2006a) e, foi lançada a Cidade Balneária Pontal do Sul, 

em 1951, caracterizada como o maior empreendimento balneário do Paraná até o 

momento (SAMPAIO, 2006b). Já na década de 1960 tem-se a inauguração do 

serviço de ferry-boats entre a ponte ao norte da baía de Guaratuba e o centro urbano 

do município homônimo. (SAMPAIO, 2006a).  

No que tange à infraestrutura de acesso, em 1963 foi anunciada a construção 

da estrada Cacatu-Guaraqueçaba (atual PR-405) que, embora tenha sido aberta 

tendo como justificativa a fertilidade das terras da região (DER, 2017), a estrada 

possibilitou a chegada de visitantes a Guaraqueçaba pelo meio terrestre. Três anos 

mais tarde, foi inaugurada a Estrada das Praias (PR-407), agora contando com 

melhores condições de acesso, sendo totalmente asfaltada (DER, 2017). Foi nessa 

década que ocorreu a construção das rodovias BR 277, ligando Paranaguá a 

Curitiba ao norte e oeste do estado, a construção da BR 116, ligando São Paulo, 

Paraná e Santa Catarina, e da PR 508 (Alexandra-Matinhos) (MACHADO, 2012; 

BORSATTO et al., 2007). 

No mesmo período, em Pontal do Sul, foram implantadas diversas marinas ao 

longo das margens dos canais escavados pelo Departamento Nacional de Obras e 
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Saneamento (DNOS) (PIERRI et al., 2006). Isso vem ao encontro do fato de que, 

após 1950 ocorreu a construção de hotéis, resorts, restaurantes e marinas, 

destinados a atender as camadas mais privilegiadas da população brasileira 

(ESTEVES, 2011). 

No âmbito da legislação, em 1977 criou-se, por meio da Lei Federal nº 6.513, 

as Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico (AEIT). (BRASIL, 1977, s.p.). 

Ambas tinham por objetivo a preservação do patrimônio natural e cultural e a 

regulação da atividade turística nesses locais.  Essa legislação proporcionou que na 

década seguinte, em 1984, fosse criada a AEIT Marumbi, por meio da Lei Estadual 

nº 1.895, congregando áreas e locais situados nos municípios litorâneos Antonina e 

Morretes e nos municípios não litorâneos de Campina Grande do Sul, São José dos 

Pinhais, Piraquara e Quatro Barras (IAP, 2017). Em 1998, por meio da Lei Estadual 

nº 5.305 foram declaradas as áreas e localidades de Antonina, Guaraqueçaba, 

Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná como AEITs e 

Locais de Interesse Turístico (IAP, 2017). 

Ainda na década de 1970, teve fim a estagnação turística da Ilha do Mel, 

decorrente do desenvolvimento dos balneários e da II Guerra Mundial. A ilha passou 

a ser procurada por turistas que buscavam beleza cênica e contato com a natureza, 

em sua maioria jovens que acampavam ou se hospedavam nas casas dos 

moradores locais (FONSECA NETO, 2007). 

Também na década de 1970, passou a existir no litoral uma estrutura turística 

destinada a população de menor renda, que se configurava como associações de 

trabalhadores, colônias de férias, campings e outros meios de hospedagem coletivos 

e de baixo custo, assim como a construção de equipamentos para as classes mais 

abastadas. (ESTEVES, 2011). Uma ação pontual em relação à estrutura para 

turistas com menor poder aquisitivo, foi a inauguração do Terminal Turístico de 

Massas, em Matinhos, em 1977, administrado pela extinta Paranatur (DIÁRIO DO 

PARANÁ, 1977).  

O loteamento intensivo ao longo da orla seguiu até a década de 1980, quando 

a orla paranaense, ao sul da baía de Paranaguá, encontrou-se praticamente 
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inteiramente loteado. Totalizando, em 1983,  uma cifra de 110 mil lotes urbanos 

cadastrados nas prefeituras, mas com ocupação de menos de 18% destes. 

(SAMPAIO, 2006a) 

Observa-se ainda na década de 1980, houve aumento no fluxo de visitantes 

na Ilha do Mel, o que acarretou na criação de infraestrutura para a atividade de lazer 

e turismo, como a oferta de transporte marítimo regular  (FONSECA NETO, 2007; 

PIERRI et al., 2006), além da instalação de energia elétrica, em 1988 (PIERRI, et al., 

2006). Concomitantemente, a maior parte da ilha foi transformada em área de 

conservação sob regime bem restrito - ESEC da Ilha do Mel, em 1982 e Parque 

Nacional (Parna) do Superagui, em 1989 - e foram tomadas medidas de restrição 

aos direitos de posse de terra, tipo e materiais que poderiam ser utilizados nas 

construções  (PIERRI et al., 2006).  As ilhas das Peças e Superagui tiveram o início 

da ocupação para fins turísticos de forma mais ampla nesta década. (ESTEVES, 

2011). 

Durante a década de 1990, a expansão de atividades e serviços associados 

ao turismo e lazer geraram crescimento populacional na região. Tais fluxos 

migratórios eram originários, principalmente dos municípios da Região Metropolitana 

de Curitiba (DESCHAMPS; KLEINKE, 2000). Nesta década a economia brasileira 

vivia transformações com o Plano Real, como estabilização de preços. 

Com um fluxo turístico alto, no século XXI, as medidas mais proeminentes a 

respeito do turismo no litoral do Paraná foram de caráter normativo. Em 2003 foi 

criado o Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil, pelo recém 

criado Ministério do Turismo (MTUR, 2007), o qual levaria, em 2008 na definição das 

regiões turísticas a nível nacional (MTUR, 2008). Para gerir as regiões turísticas, 

foram criadas e destinadas instâncias de governança, sendo a da Região Turística 

do Litoral do Paraná, a Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável no 

Litoral do Paraná (ADETUR), criada em 2007 (SETU, 2010). Também em 2008 foi 

criada a Lei Federal nº 11.771, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo  

(MTUR, 2008) e a nível estadual a Lei nº 15.973 que dispõe sobre a Política Estadual 

de Turismo (SETU, 2010). Ainda no âmbito estadual, destaca-se o projeto ―Turismo 



 
 

1597 
 

 

no Litoral do Paraná - Emoções o Ano Inteiro‖, que teve início em 2005, através da 

articulação da extinta Secretaria de Estado do Turismo (SETU) e os organismos 

oficiais de turismo dos municípios do Litoral e o Sebrae - PR, que posteriormente, 

englobou no projeto as Associações Comerciais (UFPR, 2007). Outra ação de 

divulgação do litoral foi a campanha Viva o Litoral do Paraná, lançada pela ADETUR, 

em parceria com a extinta Setu, o Sebrae e a Ecovia, concessionária que administra 

o trecho da BR-277 que dá acesso ao Litoral (AEN, 2011). Tal campanha, criada em 

2011, teve por objetivo atrair turistas a Morretes, Antonina e Paranaguá, os 

municípios mais atingidos por forte chuvas, que ocasionaram em tragédias 

ambientais, sociais e econômicas (AEN, 2011). 

No que se refere ao ecoturismo, em 2001 foi criado o Parque Nacional Saint-

Hilaire/Lange (ICMBIO, 2017b) e, em 2002, os Parque Estadual da Ilha do Mel e do 

Pico do Paraná (IAP, 2017). A nível municipal, foi criado, em Pontal do Paraná, o 

Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê (IAP, 2017). Cabe destacar 

que em 2000 foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, 

pela Lei nº 9.985 (BRASIL, 2000c) sendo a atividade turística contemplada neste 

instrumentos jurídico e a partir do qual foram definidas as Unidades de Conservação 

- UCs onde seria possível realizar visitações com fins de lazer. 

Atualmente a região conta com alta população flutuante durante a temporada 

de veraneio, chegando a cerca de 95.000 em Guaratuba, 104.000 pessoas em 

Pontal do Paraná, 157.000 em Matinhos e, mais de 1 milhão de visitantes em todo 

litoral (ITCG, 2016), atraídos pelo turismo de sol e praia. Outros segmentos, como o 

ecoturismo e o turismo de base comunitária se apresentam de maneira incipiente e 

carecem de incentivo na região. 

 

4. Considerações Finais 

A tentativa de compreender a apropriação e transformação do espaço 

geográfico pelo turismo, induz à uma reflexão sobre a apropriação dos espaços 

pelos indivíduos e a produção de novos espaços para atender as necessidades de 

lazer e de deslocamento inerentes ao turismo.  
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O turismo, enquanto atividade econômica, produz ou transforma um espaço 

que se adeque aos interesses dos atores envolvidos, sendo eles o poder público, os 

agentes imobiliários e empresários do setor turístico.  Há também a apropriação e 

transformações de espaços não físicos, onde ocorrem relações sociais 

independentes do turismo. Isso se deve às reflexões que as apropriações e 

transformações também acontecem em  aspectos imaginários e perceptivos que 

cada localidade é capaz de produzir e usar como atrativo turístico. Portanto o 

turismo na sociedade possui a capacidade de produzir, transformar e se incorporar a 

um espaço geográfico. 

No litoral do Paraná essa apropriação e transformação do espaço pelo 

turismo, notadamente, teve início em 1920, pela demanda das classes média e alta 

de Curitiba, que buscavam nos balneários o local ideal para suas segundas 

residências. A criação de infraestrutura para o escoamento da produção, em 

especial a agrícola, viabilizou e promoveu o turismo, que passou a se desenvolver 

fortemente na região, introduzindo seus serviços, equipamentos e instalações, se 

apropriando e transformando um espaço geográfico que não se relacionava com o 

turismo.  

Outro elemento que caracteriza a apropriação e transformação do espaço 

pelo turismo é a ocupação dos balneários, assim como o veranismo a partir da 

década de 1990. Nesse período, ações desenvolvimentistas acerca do turismo 

foram apresentadas para o litoral, o que promoveu a ocupação desse espaço por 

atores interessados na atividade. Ocorreram transformações físicas e simbólicas do 

espaço, onde os interesses do turismo foram tomados como principais.  

Portanto, entende-se que o setor turístico foi responsável por modificações na 

configuração da região litorânea, dada principalmente pelo uso de áreas que até 

então eram ocupadas pela população local e que foram substituídas pela ocupação 

de veranistas motivados por interesses imobiliários. Este fator somado a população 

migrante de baixa renda associada a empregos temporários durante a alta 

temporada do veraneio, proporcionaram uma nova densificação das ocupações de 

baixa renda já existentes e o avanço de novas ocupações em direção a áreas 
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menos qualificadas, dentre as quais se distinguem ocupações ilegais em áreas 

ambientalmente vulneráveis. Por outro lado, o turismo gera receitas e frentes de 

trabalho e renda dentre o setor da construção civil, do comércio e de serviços, os 

quais podem incluir direta ou indiretamente a população local (DESCHAMPS; 

KLEINKE, 2000; PIERRI et al., 2006), ademais, é compreendido como uma 

alternativa em algumas comunidades, principalmente nas que se encontram 

limitadas pelas políticas e gestão ambiental. 
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RESUMO 
O Brasil é um país exuberante quando se fala em riqueza; diversidade mineral, geológica e 
geomorfológica; e exuberância, sendo esta, dada pela dimensão de país continental. Diante 
desta realidade e de acordo com o crescente debate sobre preservação e desenvolvimento 
sustentável, busca-se, assim, aprimorar métodos e técnicas de preservação e valorização 
do patrimônio biótico (fauna e flora), bem como no patrimônio abiótico (rochas, minerais e 
nas formas de relevo). Acerca dessa realidade surge o geoturismo como uma atividade a 
ser explorada de forma sustentável para a preservação desse patrimônio geológico. 
Portanto, o objetivo deste trabalho é a compreensão do Astroblema de Vista Alegre que está 
localizado no município de Coronel Vivida-PR, buscando, por conseguinte, compreender 
suas geodiversidades e seu potencial para o geoturismo, para a educação ambiental e para 
a preservação do patrimônio geológico. 
Palavras-Chave: Geoturismo, Patrimônio Geológico, Educação Ambiental 
 
ABSTRACT 
The Brazil is an exuberant country when it comes to wealth; mineral, geological and 
geomorphological diversity; and exuberance, this being, given the size of the continental 
country.  In the face of this reality, and according to the growing debate on preservation and 
sustainable development, it is thus sought to improve methods and techniques for the 
preservation and enhancement of the biotic heritage (fauna and flora), as well as abiotic 
heritage (rocks, minerals and the landforms). About that reality arises Geotourism as an 
activity to be exploited in a sustainable manner for the preservation of this geological 
heritage. Therefore, the objective of this work is the understanding of Vista Alegre 
Astroblema which is located in the municipality of Coronel Vivida-PR, seeking, therefore, 
understand your geodiversidades and your potential for Geotourism, environmental 
education and for the preservation of geological heritage. 
Palavras-Chave: Geoturismo, Patrimônio Geológico, Educação Ambiental 

 

1. Introdução 

Em busca de enaltecer o potencial do geoturismo, o presente trabalho buscou 

abordar as consequências geradas pelo astroblema de Vista Alegre na composição 
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da sua geodiversidade. Este impacto gerado por um meteorito está localizado no 

Município de Coronel Vivida, no estado do Paraná.  

Tal acontecimento nada mais é que atividade comum desde a formação do 

nosso planeta a cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, mas que devido as dinâmicas da 

crosta terrestre e da formação do sistema solar, tais atividades é pouco encontrado 

na atualidade, dissertado assim por Crosta, et al; 

O motivo para isso é que a dinâmica superficial da crosta terrestre 
fez com que esse registro fosse sendo progressivamente obliterado, 
ao contrário do que ocorre em outros corpos planetários sólidos, 
como a Lua, Marte, Vênus, entre outros, que possuem suas 
superfícies cobertas por crateras. (CROSTA, Et al, p.2, 2011). 

 

Consequentemente, o processo da própria dinâmica da crosta terrestre fez 

com que estes acontecimentos acabacem por suprimir estes acontecimentos, 

apresentando assim, diminuição destes episódios ao longo da vida do planeta terra, 

tendo mais acontecimentos no período de formação do planeta, de tal modo, sendo 

uma diminuição ao longo do envelhecimento do planeta. Estes astroblemas são 

crateras gerados por impactos de meteoritos, apresentando um processo avançado 

de erosão onde os mesmos acontecem. 

No Brasil foram registrados até o atual momento apenas seis atroblemas, que 

segundo Crosta et, al (2011) são Vista Alegre (Paraná), Domo Araguainha (Goiás – 

Mato Grosso), Serra da Cangalha (Tocantins), Riachão (Maranhão), Domo de 

Vargeão (Santa Catarina), Cerro Jarau (Rio Grande do Sul). 

Tendo como realidade a cratera de Vista Alegre, buscou-se na atividade do 

turismo, assim sendo, na valorização e disseminação do entendimento da formação 

geológica e na sua geodiversidade a preservação deste patrimônio, além da 

disseminação das práticas de Educação Ambiental não formal.  

A atividade do geoturismo tem a capacidade e o potencial de trazer um 

enriquecimento cientifico, cultural e educacional para todos, em especial, para a 

população local que em muitos casos acabam por não compreender a importância 

que este patrimônio tem, devido à falta destas informações. 
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Atrelado a este entendimento cientifico, cultural e educacional do astroblema, 

remete-se também a um potencial turístico da região, sendo fonte de renda para a 

população local. Com isso, é esperado o desenvolvimento econômico atrelado a 

preservação deste patrimônio. 

 

2. Potencial geoturismo do astroblema de Vista Alegre 

Para a construção desta pesquisa, a revisão bibliográfica foi desenvolvida a 

partir de dissertações, teses, livros e leis sobre: Geoturismo, Geodiversidade, 

Patrimônio Geológico e Educação Ambiental. A pesquisa visou descrever esclarecer 

o que é Astroblema, a formação do Astroblema de Vista Alegre, seu potencial para o 

Geoturismo e preservação do Patrimônio Geológico/Geomorfológico atrelado 

também com a Educação Ambiental não formal.  

Para a busca do geoturismo, é importante compreender como ocorreu o 

processo de formação da cratera, ajudando assim na compreensão da sua 

geodiversidade. O conceito de astroblema segundo a Mineropar remete-se a 

estrutura da superfície circular gerados pelos impactos de meteoritos, cujo a 

definição foi dada para a cratera encontrado em Coronel Vivida, pois, obedeceu a 

esses critérios, possuindo as formações exposta assim por Crosta 2011, 

Com um diâmetro total de 9,5 km, o Astroblema de Vista Alegre [...] 
representa o remanescente erosivo de uma cratera de idade máxima 
atribuível ao Cretáceo, formada sobre lavas basálticas da Formação 
Serra Geral da Bacia do Paraná, da mesma forma que os 
astroblemas de Vargeão (com diâmetro de 12,4 km) e Cerro Jarau 
(com diâmetro de 13,5km). (CROSTA, Et al, p.2, 2011). 

 

O astroblema foi tombado como patrimônio histórico do estado do Paraná no 

ano de 2008, sendo registrado segundo a Secretária de Estado da Cultura (2008), 

através da coordenação de Patrimônio como Sítio Geológico Cratera de Impacto de 

Vista Alegre.  

Dada as devidas explicações sobre suas dimensões, podemos observar sua 

morfologia na figura 1. 
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Figura1: Morfologia do Astroblema de Vista Alegre 

Fonte: CROSTÁ, et al (2011) 

 

O astroblema de Vista Alegre está situado no município de Coronel Vivida 

(figura 2), que se encontra localizado na Mesorregião Sudoeste Paranaense, 

contendo cerca de 21,000 mil/h segundo o senso demográfico (IBGE,2010).  
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Figura 2: Localização do Astroblema de Vista Alegre 

Fonte: CROSTÁ, et al (2011) 

 

A Mesorregião Sudoeste, onde está localizado o astroblema Vista Alegre, 

pertence ao terceiro planalto paranaense de acordo com Ipardes (2004), 

A mesorregião Sudoeste está localizada, em toda sua extensão 
territorial, no Terceiro Planalto ou Planalto do Trapp do Paraná, o 
qual é constituído por derrames basálticos, com cobertura 
sedimentar arenítica. A conformação de sua paisagem é bastante 
uniforme, determinada pelas formas de mesetas (pequenos 
planaltos) e patamares (planaltos pouco elevados, em geral 
arenosos). O trabalho erosivo dos rios determinou a formação de um 
relevo de altas declividades, entre 25% e 50%, em certos locais da 
região (IPARDES, 2011, p.11). 

 

A presença destes impactos que formaram este Astroblema nesta região por 

matéria celeste está presente desde a formação do nosso planeta, confirmado assim 

por Coelho 2015, 
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No processo de formação da Terra e de outros corpos celestes 
presentes no Sistema Solar, o choque de meteoros, asteroides e 
cometas representou um dos principais processos de agregação de 
massa nos períodos iniciais de história geológica do Sistema Solar, 
há aproximadamente 4 bilhões de anos. (COELHO, p.28, 2015). 

 

Estes corpos celestes vieram para a terra em grandes quantidades no início 

da formação do nosso planeta, tal atividade apresentou diminuição devido a esses 

corpos serem atraídos por cinturões de asteroides. As atividades dessa natureza 

foram e são importantes, pois, são áreas de uma grande riqueza de minerais, que 

assim descreve Haricho 2002, 

Como foi descrito, os astroblemas enquanto estruturas geológicas 
presente na Terra, e em outros astros rochosos, tem grande 
importância econômica como áreas potencialmente rica em 
depósitos de minérios importantes no desenvolvimento e progresso 
de países (HARICHO, p.1, 2002). 

 

A comprovação sobre a formação da cratera, gerada por impacto de 

meteoritos, deu-se através das transformações mineralógicas que algumas rochas 

apresentaram, ou seja, foram encontrados alguns minerais de certas rochas, que em 

outras rochas, não possuem aquele elemento na sua formação, ressaltado desta 

forma por Coelho, 

Dentre essas feições, destacam-se a presença de brechas mono ou 
polimíticas que podem ser para-autóctones ou alóctones, cones de 
estilhaçamento (―shatter cones‖), fraturas planares (PFs), feições 
planares de deformação (PDFs) em grãos de quartzo. (COELHO, 
p.34, 2015). 

 

Essas novas configurações geradas acabaram por contribuir e entendermos a 

geodiversidade do local, além de que, acaba por contribuir para a atividade do 

geoturismo, já que essas novas configurações minerais nas rochas são atividades 

endêmicas daquela realidade e daquele impacto gerado ali.  

A importância dessas atividades meteóricas vem contribuindo para um 

fortalecimento do turismo na região. O Astroblema pode fornecer uma maior 

dinâmica da economia da cidade e do estado, descrito assim por Crostá, Et al, 
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Após a descoberta da cratera meteorítica de Vista Alegre em 2004, e 
por iniciativa conjunta dos seus descobridores (autores deste 
capítulo) e da Mineropar, a estrutura passou a integrar em 2006 a 
relação de sítios geológicos de interesse turístico do Estado do 
Paraná, por meio do Programa de Geoturismo da Mineropar. 
(CROSTA, et al, 2011, p.9). 

 

O território brasileiro, dado por sua dimensão continental, acabou por 

apresentar grandes variedades de formações geológicas. ―O Brasil, em termos de 

rochas, minerais e fósseis de variados tipos e idades, diferentes paisagens (formas 

de relevo) e coberturas de solos relacionados, apresenta exemplos dos mais 

didáticos e completos‖ (NASCIMENTO, et al, 2008, p.148).  

A ideia do geoturismo destaca as questões geológicas do local, muitas vezes 

deixado de lado, ganhando enfoque somente as questões da biodiversidade. Apesar 

de a geodiversidade ser considerada a base para a biodiversidade, o que se observa 

é que em muitos anos a biodiversidade vem sendo muito mais contemplada e 

divulgada em detrimento da geodiversidade (MOREIRA, 2014, p.15). 

O abandono pela geodiversidade não é algo restrito somente para os 

cientistas ambientalistas, o desamparo é algo que vem de cima para baixo, ou seja, 

imposto sobre políticas públicas desenvolvidas.  

Mas o que se observa em muitas das Unidades de Conservação 
brasileiras é que a maior parte dos meios interpretativos está 
centrada nos aspectos bióticos, deixando em segundo plano os 
aspectos geológicos, que muitas vezes nem chegam a ser 
abordados (MOREIRA, 2014, p.15). 

 

Diante desta realidade imposta, nos últimos anos o tema do geoturismo vem 

sendo desenvolvidos por estudiosos e pesquisadores. O geoturismo é um segmento 

que vem crescendo a cada ano, sendo uma nova tendência em termos de turismo 

em áreas naturais. As pesquisas nessa área ainda estão no início e faz-se 

necessário conhecer mais as características, impactos e definições de tal segmento 

(MOREIRA, 2014, p.26). 

Assim sendo, a questão do geoturismo busca a valorização do patrimônio 

geológico, onde o geo é remetido a geologia. 
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Apesar de haver algumas controvérsias em relação ao significado do 
termo geoturismo, a maior parte dos pesquisadores concordam que o 
termo ―geo‖ é uma referência à geologia, portanto, o geoturismo é 
uma atividade que tem como foco os locais de relevante interesse 
geológico (LOPES, et al, 2011, p.9). 

 

De tal modo, o geoturismo surge como um agente que busca apresentar uma 

atividade de valorização destes variados tipos de rochas, minerais e formas do 

relevo, em comum acordo com atividade cientifica, cultural e educacional.  

O geoturismo pode ser definido como o turismo ecológico com 
informações e atrativos geológicos. Abrange a descrição de 
monumentos naturais, parques geológicos, afloramentos de rocha, 
cachoeiras, cavernas, sítios fossilíferos, paisagens, fontes termais, 
minas desativadas e outros pontos ou sítios de interesse geológico 
(NASCIMENTO, et al, 2008, p.148). 

 

Buscando a valorização, disseminação e seu potencial turístico, a prefeitura 

de Coronel Vivida, no ano de 2016, buscou criar um mirante para melhor acomodar 

os interessados no assunto. A prefeitura de Coronel Vivida criou até uma pequena 

infraestrutura, com um mirante para a observação da cratera objetivando o 

geoturismo (HUNDSDORFER, 2017, p.70).  

O mirante vem a compor a estrutura de geoturismo, juntamente com o painel, 

colocado após descobrimento da cratera em 2004 pela Mineropar, esses dois 

acontecimentos apresentam um planejamento importante para a disseminação e 

preservação da mesma, pois, garante um local seguro em que os turistas possam 

desfrutar da paisagem e entender os processos de formação, sendo essencial para 

a atividade turística. 

Inventários são importantes para obter informações turísticas 
detalhadas acerca da oferta existente, subsidiar o planejamento 
através da padronização na forma da coleta de dados auxiliando na 
definição dos Pontos de Interesse, que também poderão ser 
utilizados nos roteiros e para a interpretação ambiental (MOREIRA, 
2014, p.34). 
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A Atividade do geoturismo necessita de um planejamento que não coloque 

em risco a degradação destes patrimônios geológicos e nos outros componentes 

bióticos que habitam esses patrimônios.  

Dessa forma, para o adequado planejamento do turismo sustentável, deve-se 

priorizar seu desenvolvimento de forma igualmente sustentável, estabelecendo o 

zoneamento detalhado e determinando a capacidade de carga dos recursos naturais 

(MOREIRA, 2014, p.24). 

Desta maneira, o turismo tem que ser feito de forma sustentável e harmoniosa 

com a capacidade e os limites do lugar. 

A geodiversidade se manifesta, no ambiente natural, por meio das 
paisagens e das características do meio físico dos locais em que 
vivemos. Uma intervenção inadequada na geodiversidade pode gerar 
problemas críticos para a nossa qualidade de vida e, também, para o 
meio ambiente (SILVA, et al, 2008, p.182). 

 

Com tais políticas de implantar o geoturismo, está atividade poderá trazer 

além do fortalecimento da economia, grande disseminação do conhecimento para os 

visitantes, estudantes e população em geral sobre essa temática, que 

compreenderão toda as dinâmicas da formação geológica/geomorfologia e 

astronômica.  

Para uma maior participação da população com o Patrimônio Geológico, faz-

se necessário o desenvolvimento de cursos, materiais didáticos e a contratação de 

instrutores para que a atividade possa acontecer de forma planejada, ordenada e 

que seja gratificante para quem esteja conhecendo o local. 

Os cursos devem possuir apostila com mapas e informações 
geológicas e geomorfológicas da região, conceitos básicos de 
turismo em áreas naturais, incluindo o geoturismo e o envolvimento 
com a comunidade, além de noções sobre a interpretação do 
ambiente em trilhas, posturas profissionais e recomendações aos 
condutores. As saídas de campo são imprescindíveis, pois a geologia 
e geomorfologia são muito mais fáceis de serem compreendidas 
quando se está no campo, observando-se diretamente a paisagem e 
as rochas (MOREIRA, 2014, p.124). 
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Todavia, esta atividade também poderá apresentar alguns pontos negativos, 

caso falte um planejamento bem elaborado e estrutura. 

Alguns impactos positivos do geoturismo estão relacionados à 
conservação do patrimônio geológico, à geração de empregos 
diretos e indiretos e à compreensão do ambiente através de uma 
educação geológica e ambiental dos visitantes, gerando um aumento 
da consciência da população local e dos turistas quanto ao 
patrimônio geológico. Já como impactos negativos podem ser citados 
os danos aos sítios geológicos, decorrentes da utilização excessiva 
e/ou incorreta, a coleta de souvenirs, vandalismo e remoção ilegal de 
itens como fósseis e minerais. Além disso, a geração de benefícios 
econômicos pode ser limitada se a maioria das pessoas empregadas 
não for da comunidade local (MOREIRA, 2014, p.33). 

 

 O cuidado e monitoramento da área de destaque da atividade do geoturismo 

é algo que necessita de mecanismos constantes para que se evite certos 

transtornos para a estrutura estabelecida, para a recepção de turistas e também 

para o patrimônio geológico a ser explorado por esta atividade geoturistica.  

 Uma outra importância de destaque para a disseminação do geoturismo na 

Cratera de Vista Alegre, é o seu potencial para a Educação Ambiental (EA) não 

formal, agregando mais um ponto positivo. As práticas para a EA ganharam 

destaque após sua regulamentação como lei, sendo assim destacado no Art. 2o ―A 

educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal‖. (BRASIL, 

1999). 

 As práticas da EA não formal remetem ao desenvolvimento de ações que 

venham a formar populações e coletivos que não esteja dentro do meio educacional 

formal, buscando garantir a sensibilização e conscientização para uma relação entre 

homem = natureza de forma menos impactante, 

Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e 
práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre 
as questões ambientais e à sua organização e participação na 
defesa da qualidade do meio ambiente. 
Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e 
municipal, incentivará: 
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I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, 
em espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de 
informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente; 
II - a ampla participação da escola, da universidade e de 
organizações não-governamentais na formulação e execução de 
programas e atividades vinculadas à educação ambiental não-formal; 
III - a participação de empresas públicas e privadas no 
desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria 
com a escola, a universidade e as organizações não-
governamentais; 
IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades 
de conservação; 
V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às 
unidades de conservação; 
VI - a sensibilização ambiental dos agricultores; 
VII - o ecoturismo. (BRASIL, 1999). 

 

Dentro da seção destacada para a EA, é notório a falta do termo geoturismo 

como a preservação direto do Patrimônio Geológico, entretanto, a busca pela 

sensibilização e a formação para a preservação ambiental que foi enfatizado na lei e 

que pode vir a contribuir com a realidade do Astroblema de Vista Alegre e, garantir a 

preservação deste patrimônio tão importante para a história geológica do Planeta 

Terra e também para a região onde tal acontecimento ocorreu, sempre considerando 

os agentes locais em primeiro momento para a compreensão dos fatos e os demais 

interessados no assunto. 

As práticas em Educação Ambiental devem sempre considerar a 
realidade local, levando em conta toda sua perspectiva histórica, pois 
ela diz muito sobre os aspectos culturais e sociais do público-alvo, 
além de que, possibilita que a situação futura desejada seja 
condizente com os anseios e com as possibilidades dos envolvidos 
(LIMA, 2006, p.3). 

 

A relação entre o acontecimento de uma cratera formado a partir de um 

meteorito, ocasionado toda mudança na paisagem e na estrutura mineralógica e as 

práticas de EA não formal são informações riquíssimas que devem ser explorados 

pela ótica do geoturismo, buscando além da preservação do Patrimônio Geológico, a 

sensibilização e conscientização para que a população local e para os turistas 
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interessado no assunto, consigam compreender os significados para preservar e 

defender essas riquezas. 

 

3. Considerações finais 

O astroblema é um acontecimento físico bastante complexo e que possui na 

sua composição um grande material educativo a ser explorado, desde que de forma 

planejada. A preservação do mesmo serve para a compressão da formação nosso 

planeta, em destaque, para a realidade do município de Coronel Vivida.  

O astroblema foi uma atividade que demostrou os tipos de agentes 

astronômicos que ajudaram a formar aquele tipo de paisagem. Através da 

preservação e dos conhecimentos adquiridos, vem se utilizando esta área do 

Astroblema para propagação do turismo que gera conhecimentos para os visitantes 

e uma dinâmica na economia do Município. 

Esperamos cada vez mais, a valorização e a difusão do geoturismo, pois 

nesta atividade a preservação do patrimônio geológico é algo de grande destaque, 

sendo uma atividade menos impactante que outras práticas econômicas. Desta 

forma, é importante a consolidação do geoturismo como atividade de preservação e 

disseminação do conhecimento cientifico e educacional, além de proporcionar um 

desenvolvimento econômico. 
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RESUMO  
 O turismo vem contribuindo para o desenvolvimento do entorno rural do Aglomerado 
Urbano de Curitiba, região de grande concentração urbana localizada no leste do estado do 
Paraná. Roteiros turísticos rurais são os instrumentos utilizados para o fomento desse 
desenvolvimento. Analisa-se aqui a articulação entre roteirização turística e 
desenvolvimento territorial a partir da constituição de sistemas de autogovernança: as 
associações e conselhos de roteiros. O aprofundamento empírico se volta ao ‗Circuito 
italiano de turismo rural‘ no município de Colombo. A abordagem utilizada é qualitativa e se 
pauta em entrevista de profundidade e observação in loco. Avalia-se o potencial natural e 
cultural explorado, as transformações ocorridas no sistema produtivo local e o processo de 
gestão do roteiro. O roteiro, que tem Curitiba como principal público consumidor, apresenta-
se como um exemplo de pouco sucesso em termos de desenvolvimento territorial rural. Ele 
explora os potenciais da produção agrícola, das festas típicas, da gastronomia, da natureza 
e da arquitetura, todavia, vem ampliando sua dependência do poder público.  
 
ABSTRACT  
 Tourism has contributed to develop the rural surroundings of the Curitiba Urban Nucleus, a 
region of great urban concentration which is localized in the East of the Paraná State, Brazil. 
Touristic Routes are the tools to foment such a development. In this context, the articulation 
between touristic route planning and territorial development will be analyzed from a 
perspective of self-constituted systems of self-government, the route associations. Empirical 
evidence will be drawn from the ―Italian route of rural tourism‖ in the Colombo Municipality 
(Paraná, Brazil). The approach is qualitative and based on in-depth interviews and local 
observations. Thus, the investigation refers to the natural and cultural potential, the 
transformations that have affected the local productive system and the process of route 
planning. The specifically analyzed route, which has the consumer of Curitiba as its main 
target group, can be seen as a example of Rural Territorial Development without much 
success. It explores the potential of agricultural production, ethnic festivals, gastronomy, 
nature and architecture, however, has been increasing its dependence on public power. 

  

1. Introdução 

O conceito ‗desenvolvimento territorial‘ vem ganhando destaque tanto no 

debate científico como nas políticas públicas recentemente. A influência das 

mailto:clotildezai@yahoo.com.br
mailto:cicilian@uol.com.br
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discussões e experiências de outros países marca a atuação do Estado brasileiro e 

de atores locais na promoção deste desenvolvimento. Neste contexto, a roteirização 

turística torna-se um instrumento para a operacionalização dessa abordagem.  

Partindo desta concepção, o objetivo central desta investigação é analisar a 

articulação entre roteirização turística e desenvolvimento territorial a partir da 

constituição de sistemas de autogovernança - as associações e conselhos de 

roteiros - no entorno rural do Aglomerado Urbano de Curitiba, região localizada no 

Leste do Paraná. A intenção é: a) analisar as transformações ocorridas nos sistemas 

produtivos locais; b) avaliar o potencial natural e cultural nos sistemas de 

roteirização turística; e c) avaliar o processo de gestão ou "governança" dos roteiros. 

O roteiro ‗Circuito italiano de turismo rural‘, escolhido para dar profundidade à 

análise, está localizado no município de Colombo, ou seja, no entorno rural do 

Aglomerado Urbano de Curitiba. O roteiro foi organizado em 1999 a partir de uma 

iniciativa da Prefeitura Municipal de Colombo através do Departamento de Turismo, 

em parceria com a Coordenadoria da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), a 

Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), Paraná 

Turismo e Ecoparaná. Atualmente é coordenado pelo Departamento de Turismo 

anexo à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (SMICTT) 

criada em 2013 através do Conselho Municipal de Turismo criado em 2002. 

O artigo estrutura-se em três partes. Inicia com uma discussão teórico-

metodológica sobre roteirização turística e desenvolvimento territorial. Prossegue 

com a apresentação do ‗Circuito italiano de turismo rural‘ tomado como exemplo 

para a reflexão proposta. Finaliza com a avaliação deste circuito enquanto estratégia 

de desenvolvimento territorial. 

 

2. Roteirização turística e desenvolvimento territorial: fundamentação teórico-

metodológica 

O traçado de percursos orientados à atividade turística valoriza o território e 

seus atrativos. Segundo Figueira (2013a, p. 122), eles "implicam modificações e 

intrusões nas paisagens, quer pela reconversão de caminhos antigos em rotas 
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turísticas, quer quando desenhados a propósito". Os atrativos constituem-se, 

portanto, em "espaços dispostos lateralmente ao eixo definido de cada percurso" 

(2013a, p. 122) e possuem relevância na eficácia dos circuitos, pois se tornam 

alternativas de entretenimento para os visitantes. 

No caso de roteiros desenhados com o propósito turístico, ou seja, não 

aproveitando traçados históricos, é de fundamental importância um "desenho 

atrativo e coerente" (FIGUEIRA, 2013b, p. 124), que busque contemplar às 

exigências da oferta local e conectar destinos turísticos. Figueira (2013a, p. 122) 

aponta que o turismo contemporâneo, por meio de atividades sustentáveis, vem 

congregando "paisagens nas suas dimensões turísticas". 

Para Meyer (2004, p. 20), "as rotas são usadas para transmitir uma imagem 

unificada de uma região em termos de um tema". Dessa maneira, supõe-se, em 

muitos casos, que não só a rota em si seja temática, mas que sua infraestrutura de 

serviços e equipamentos também carregue elementos dessa. Para a autora, a 

criação de uma imagem é crucial para atrair o interesse de potenciais visitantes, 

principalmente num ambiente competitivo. 

Cooper, Hall e Trigo (2011, p. 21), defendem que a "imagem é decisiva para 

qualquer destino turístico" e, principalmente, para o seu marketing. Através de um 

planejamento turístico territorializado, como no caso dos roteiros, torna-se possível 

afetar a percepção individual, bem como, a decorrente escolha pelo local a ser 

visitado.  

Território, como expõe Souza (1995), é uma construção histórica e, por 

conseguinte, social, a partir das relações de poder que envolvem ao mesmo tempo, 

sociedade e espaço geográfico. Neste contexto, tal conceito carrega o sentido de 

apropriação (simbólico) e domínio (concreto) de um espaço socialmente partilhado.  

Silva (2006, p. 05) aprofunda a análise sobre a dimensão territorial no planejamento 

turístico comparando dois modelos. Para o autor, o modelo do polo de crescimento, 

que inspira os "polos turísticos", privilegia os aspectos atrelados à função de 

especialização regional, ou seja, o turismo em si. Sua prática acontece ligada a 

investimentos exógenos que não empregam, numa escala otimizada, recursos 
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produtivos de base local. Já o modelo territorialista e endógeno recomenda a 

prevalência do território sobre a função, sendo considerado, portanto, mais 

adequado ao planejamento do desenvolvimento turístico por propiciar um efetivo 

grau de endogeneização dos benefícios socioeconômicos gerados no processo. 

Neste contexto, Silva (2006, p. 07) demonstra que o modelo territorialista e 

endógeno é mais apropriado que o do pólo de crescimento para o desenvolvimento 

turístico. O território deve, portanto, prevalecer sobre a função turística que deverá 

incorporar. Dessa maneira, compreende-se que o turismo pode exercer um papel 

articulador e indutor do crescimento e desenvolvimento regional, atuando de forma 

agregada e integrada com as demais atividades econômicas já existentes.  

Meyer (2004) defende ainda que roteiros de turismo que incorporem atrativos 

naturais e culturais podem cooperar significativamente em termos de 

desenvolvimento de comunidades marginalizadas. Podem também contribuir 

oferecendo uma série de oportunidades como o aumento da procura de bens e 

serviços, do número de empregos e renda, do lucro coletivo, da conservação e 

rejuvenescimento cultural e natural, bem como, da capacitação e desenvolvimento 

da infraestrutura.  

Figueira (2013a) complementa a abordagem de Meyer (2004) enfatizando que 

desenhar traçados inspirados na natureza, integrando atrativos em itinerários, 

promove o consumo turístico do espaço, bem como, da vida natural e cultural de 

cada destino. Dessa forma, roteiros contribuem para a troca de valores entre os 

turistas e a comunidade local, criam maiores e melhores fluxos turísticos, além de 

serem essenciais para a sustentabilidade econômica do turismo nas suas diferentes 

escalas territoriais. 

Meyer (2004, p 15) defende que para a roteirização alcançar seus objetivos, 

são necessários os seguintes ingredientes: a) redes de cooperação, pensamento 

regional e liderança; b) desenvolvimento de produtos, infraestrutura e acesso; c) 

participação da comunidade, desenvolvimento de microempresas e inovação; d) 

informação e promoção; e e) foco social explícito.  
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As relações entre redes de cooperação no âmbito do turismo vêm ganhando 

importantes contribuições, pois ponderam além do desenvolvimento local por meio 

de redes interorganizacionais, o aspecto regional. Ao se estabelecer um roteiro, é 

fundamental manter acordos de colaboração entre o governo, o conselho local, as 

empresas privadas, as associações, a indústria do turismo e as comunidades locais. 

Segundo Meyer (2004, p. 16), "A cooperação é vista como o fator produtivo 

necessário e capaz de aproveitar as energias de todos os envolvidos com o 

desenvolvimento regional". Tem-se, assim, como benefício a criação de emprego e o 

consequente desenvolvimento territorial. 

O estabelecimento de redes de colaboração é extremamente difícil, 

especialmente no ramo do turismo, que é caracterizado por uma infinidade de 

negócios de pequena escala com, diversas vezes, concorrentes metas e práticas 

operacionais (MEYER, 2004). Os atores municipais - poder público, empresários, 

sociedade civil e instituições de ensino - devem ser organizados em um ambiente 

denominado de "instância de governança regional" (BRASIL, 2007a, p. 17), que 

pode ter diferentes formatos: fórum, conselho, associação, comitê ou outro tipo de 

colegiado. O objetivo principal da instância é reforçar a capacidade dos grupos para 

lidar com seus problemas, objetivos e metas, além de gerenciar seus recursos. 

Bernardes, Albuquerque, Ruiz e Ribeiro (2005) acreditam que a formação de redes 

de cooperação voltadas às atividades turísticas representa uma função fundamental 

na consolidação da identidade regional. Tal formação demonstra que a população 

local procura incorporar ao seu princípio cultural, os símbolos, os valores e as 

aspirações mais profundas da sua região.  

A formatação de roteiros de turismo a partir de redes de colaboração tem 

mostrado boa aceitação, principalmente em áreas de proximidade aos grandes 

centros urbanos, onde o cotidiano vivido distanciou-se das raízes rurais. Somam-se 

como aliados ao desenvolvimento do turismo nestas regiões, o grande público 

potencial, que busca lazer de finais de semana com menores deslocamentos e 

custos.  
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3. O „Circuito italiano de turismo rural‟ como estudo empírico 

Para a operacionalização da investigação e aproximação para com a 

realidade, utilizou-se uma abordagem qualitativa. A escolha de um exemplo empírico 

para aprofundamento do estudo deu-se dentre os roteiros do entorno do Aglomerado 

Urbano de Curitiba. 

Atualmente, dos municípios limítrofes a Curitiba, apenas Pinhais não possui 

roteiro de turismo rural. O município de Colombo conta com o ―Circuito italiano de 

turismo rural‖, Campo Magro tem o ―Verde que te quero verde‖, Almirante 

Tamandaré o ―Circuito da natureza‖, São José dos Pinhais possui o ―Caminho do 

vinho‖, "Caminho das colônias" e "Circuito rural Taquaral", Araucária possui o roteiro 

polonês ―Caminhos de Guajuvira‖, Piraquara o ―Caminho trentino de turismo rural da 

serra‖, Campo Largo tem a ―Rota da louça‖, a ―Estrada do Mato Grosso‖, a ―Estrada 

de Bateias‖ e o "Turismo rural nas colônias polonesas". Este último perpassa os 

municípios de Campo Largo e Campo Magro. 

O roteiro escolhido para análise foi o ―Circuito italiano de turismo rural‖ de 

Colombo. Entrevistas em profundidade foram realizadas com diferentes 

representantes de grupos de interesse: Associação dos Empreendedores do Circuito 

Italiano de Turismo Rural de Colombo (ECITUR), poder público local e do Conselho 

Municipal de Turismo, empreendedor e visitante. A obtenção das informações, 

através das visitas in loco e entrevistas, permitiram apresentar um diagnóstico do 

roteiro, bem como a análise dele, à luz dos pressupostos teóricos e metodológicos 

que orientam o processo investigativo. 

Colombo tem grande parte de seu relevo planáltico com predominância de 

morrotes e morros, colinas em menor escala. Ao norte do município apresentam-se 

cristas orientadas pelo controle estrutural com ocorrência de feições cársticas 

(BORTOLINI, et al, no prelo). Tais características geomorfológicas propiciam uma 

área com rico potencial natural que pode ser utilizado para fins turísticos. O 

município abriga também o manancial subterrâneo do Carste na Bacia do Capivari, 

utilizado para abastecimento público de água. Ao Sudoeste do município encontra-



 
 

1622 
 

 

se parte da Bacia do Canguiri, protegida pela Área de Proteção Ambiental do Iraí 

(PMC; UFPR, 2014). 

O ‗Circuito italiano de turismo rural‘ abrange todo o município de Colombo, 

estendendo-se para o município vizinho de Campina Grande do Sul. Esse roteiro é 

um exemplo de criação de imagem turística a partir de características endógenas 

naturais e culturais (Quadro 1). Ele incorpora elementos da cultura italiana dispostos 

na paisagem, embaranhando a arquitetura, a religiosidade, os atrativos e a 

gastronomia. Mesmo nos serviços de eventos e hospedagem há o esforço para que 

venham a fazer parte da imagem turística criada. 

 

Quadro 1 - Atrativos que compõem o ‗Circuito italiano de turismo rural‘ de Colombo 

Categoria Tipo Atrativos CITUR* 

Naturais 

Relevo 
Cárstico 

Parque Municipal Gruta do Bacaetava  
X 

Relevo 
continental 

Morro da Cruz 
X 

Culturais 

Arquitetura 
Religiosa 

Igreja São Pedro – Nossa Senhora do Caravaggio X 

Casa da Memória da Venerável Irmã Antonieta Farani X 

Igreja Matriz Paróquia Nossa Senhora do Rosário  X 

Interesse 
Artístico 

Casa da Cultura  
X 

Interesse 
Cultural 

Memorial do Imigrante Italiano – Casa Eugênio Mottin X 

Memorial Ítalo-Polonês Famílias Perin e Puka  X 

Museu Municipal Cristóforo Colombo X 

Grupo de Canto Luce Dell Anima  

Artesanato La Casa Artesanato   X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviços e 
equipamentos 

Hospedagem 
 

Hotel Capela do Atuba  

Hotel Bolsi  

Pousada Sítio da Alegria   

Hotel Estância Betânia   

Alimentos e 
Bebidas 
 

Paladar Vinhos e Queijos  

Franco Italiano Vinícola e Restaurante  X 

Pasárgada Restaurante Rural  X 

Restaurante e Churrascaria Berckemback I e II  

Restaurante e eventos Bom Sabor  

Restaurante Rural Bosque Italiano  X 

Restaurante Rural e Café Colonial É da Pam X 

C.A.C. Chocolates Artesanais X 

Vinícola Busato  X 

Vinícola Cavalli X 

Vinícola Gasparin X 

Vinícola Nobre Paladar  
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Vinícola Strapasson X 

Agências 
 

CVC viagens  

Guimatur  

Espaços de 
Eventos 
 

Sítio do Caqui – Salão do Lago  

Deck Bolsi  

Castelo Reale  

Espaço Maydê – Ecopousada e Eventos Inspiradores  

Lazer 
 

Casalare del Nono  

Pesque e Pague  e Parque Aquático Sítio das 
Palmeiras 

 

Pesque e Pague Do Tchê X 

Pesque e Pague e  Colha e Pague  Gasparin e Filhos  X 

Pesque e Pague Morro das Pedras  

Parque Municipal da Uva   

Atividades 
Produtivas 

Agricultura 
Familiar, 
Agroindústria 

Chácara Gueno X 

Sítio Engenho Verde  X 

Chácara Morango Natural X 

Sitio Mãe Terra X 

Moinho Artesanal X 

Conservas Poli  

Nota: Dados organizados com base na classificação de atrativos do MTur (2011) 
Fonte: PMC (2017), BONIN (2018) 

 

O roteiro passa pela sede urbana do município, que dista aproximadamente 

19 km de Curitiba. Várias opções de acesso estão disponíveis: a BR 116 (sentido 

São Paulo) corta a parte sul do município de Colombo ligando ao Oeste com os 

municípios de Campina Grande do Sul e Quatro Barras, onde situa-se a ligação com 

a Estrada da Graciosa e ao Sul (sentido Porto Alegre) com Curitiba; a BR 476, 

também conhecida como Estrada da Ribeira, corta o município ligando ao Norte com 

Bocaiúva do Sul e ao Sul ligando a BR 116 e Curitiba; a PR 417, mais conhecida 

como Rodovia da Uva, liga Colombo à Curitiba; e ainda a PR 509 ou Contorno 

Norte, que liga a Rodovia da Uva à PR 92 (Rodovia dos Minérios). 

A atividade turística em Colombo tem como marco a implantação do Circuito 

em 1999, resultado de um projeto pioneiro no Estado do Paraná, criado pela 

Prefeitura Municipal de Colombo, em parceria com a Comec, Emater, Paraná 

Turismo e Ecoparaná.  

Atualmente o Circuito é gestado pela SMICTT através do Conselho Municipal 

de Turismo. Os empreendimentos submetem seus projetos a esse Conselho. Estes 

são avaliados seguindo o Manual de Normas e Procedimentos Internos do Circuito. 
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Os empreendimentos aprovados são inseridos ao Circuito, podendo instalar os 

totens padronizados, utilizar a marca e participação em projetos conjuntos (PMC, 

2018). 

Os empreendimentos deste roteiro eram inicialmente organizados em uma 

associação sem sede. As reuniões eram itinerantes e aconteciam nos 

empreendimentos dos associados, de forma alternada e sem a participação do 

poder público. Por volta de 2011, todavia, essa associação se desestruturou. 

Atualmente a única organização vigente é o Conselho Municipal de Turismo criado 

pela Lei Municipal nº. 846/2002 e alterada pela lei nº. 950/2006. A presidência fica a 

cargo do poder público, do secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e 

Trabalho. As reuniões não são sistemáticas, sendo marcadas quando surgem 

demandas (BONIN, 2018).  

O ‗Circuito italiano de turismo rural‘ recebe diversos eventos ( 

Quadro ). O mais tradicional é a Festa da Uva, que teve sua primeira edição 

em 1959, idealizada pelo Pe. Geraldo Pelanda, com objetivo de incentivar o cultivo 

da uva e a produção do vinho no município (FERRARINI, 1992).   

 

Quadro 2 – Eventos programados no ‗Circuito italiano de turismo rural‘ 

Evento Mês Organização 

Festa da Uva Fevereiro Prefeitura 

Caminhada Internacional na Natureza – Circuito 
Campestre 

Abril 
Depto Turismo 

Mostra de Turismo Outubro Depto Turismo 

Festa da Padroeira Nossa Senhora do Rosário 07 de Outubro Paróquia 

Romaria Nossa Senhora do Caravaggio 26 de Maio Comunidade Capivari 

Missa no Morro da Cruz 31 de Dezembro Comunidade 

Settimana Italiana Agosto/Setembro Associação Italiana 

Fonte: PMC; UFPR (2014), BONIN (2018) 

 
 

 

Mais tarde, devido expressivo crescimento, a festa deixou de ser paroquial e 

foi assumida pela prefeitura municipal e realizada por meio de parcerias com 

agricultores, empresários, entidades de classe e comunidade em geral.  

A exploração de atrativos naturais e culturais, a oferta de serviços e 

equipamentos, bem como as articulações com as atividades produtivas da 
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agricultura familiar e agroindústria -, aliados aos eventos realizados, vem 

fomentando as atividades turísticas no município de Colombo nos últimos 19 anos. 

Embora a governança do ‗Circuito italiano de turismo rural‘ passe por problemas 

conjunturais no momento, percebem-se contornos do que se concebe como 

‗desenvolvimento territorial‘. 

 

4. O desenvolvimento territorial como dimensão de análise 

O sistema produtivo local, antes de se iniciarem os primeiros 

empreendimentos ligados ao turismo em Colombo, tinha por base atividades 

exclusivamente agrícolas. Alguns empreendedores turísticos ainda mantêm tais 

atividades, o que demonstra claramente as raízes e a manutenção da ruralidade no 

roteiro. As atividades turísticas, via de regra, se agregaram às atividades 

econômicas anteriormente desenvolvidas nas propriedades rurais. Há casos em que 

estas foram mantidas apenas para consumo da própria família, passando o turismo 

a ser a principal atividade de renda. Há um caso apenas de empreendimento que 

abandonou totalmente as atividades agrícolas (BONIN, 2018; MIKOSKI, 2018). 

Portanto, observa-se no roteiro a agregação de valor à propriedade rural 

propiciada pela atividade turística. A manutenção do sistema produtivo local, 

agregando a este as atividades turísticas, revela a preocupação de se utilizar o 

potencial endógeno da região na qual o roteiro se insere. Revela também o potencial 

articulador e indutor do turismo para o crescimento e desenvolvimento regional, que 

passa a atuar de forma integrada com as atividades econômicas pré-existentes.  

Cada empreendimento teve, entretanto, iniciativa própria para abrir as portas na fase 

inicial, sem um planejamento coletivo prévio do roteiro. Strapasson (2018), 

vitivinicultor e olericultor conta que a família dele sempre trabalhou com a produção 

vitivinícola, desde que seus bisavós chegaram ao local vindos da Itália.  

1890, quando os bisavós chegaram, já começaram produzir e vender 
vinho. Eu tenho um parreiral que meu nono trouxe da Itália a muda. 
Tem mais de 120 anos. Ele era baixinho e nós com o pai erguemos 
ele pra cima e fizemos uma esteira. Produz bem ainda (...). Aqui a 
vida inteira foi isso, só que chamávamos de vender vinho, geleia, 
suco e o pessoal chama de turismo rural. 
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Mikoski (2018), que tem hoje um restaurante no circuito, também afirma que a 

propriedade pertence à família há muitos anos. Conta que ―a gente trabalhava com 

agricultura, mas o turismo já vinha se inserindo, pois antes de se trabalhar com 

restaurante a gente trabalhava com morango orgânico e recebia visitantes e 

escolas‖ para o turismo pedagógico. 

Há, portanto, indícios de que oferta turística tenha começado antes da 

existência do circuito. As primeiras reuniões para articulação do roteiro ocorreram 

entre 1997 e 1998, tendo este se consolidado apenas em 1999. A iniciativa das 

ações coletivas dos empreendedores não ocorreu apenas por iniciativa dos 

proprietários locais, contou com o apoio do poder público, portanto, foram sendo 

criadas redes de cooperação. A Ecitur foi instituída oficialmente apenas em 7 de 

junho de 2006 (BONIN, 2018; MIKOSKI, 2018). Com passar dos anos, todavia, a 

associação foi perdendo forças e houve desistência de participação de 

empreendedores, até o ponto de o presidente colocar seu cargo à disposição em 

2012. Sem que ninguém manifestasse interesse em prosseguir com os trabalhos, a 

associação tornou-se inativa (MIKOSKI, 2018).  

Atualmente a única organização atuante é o Conselho Municipal de Turismo. 

A fala de Bonin (2018), entretanto, evidencia as dificuldades de mantê-lo ativo: 

 

Conta Mikoski (2017), que o roteiro, por meio da prefeitura, já teve parcerias 

com várias entidades e que se promovem cursos de formação aos empreendedores. 

Bonin (2018) afirma que: 

Existe o Conselho Municipal, mas não é dos empreendedores. Como 
outros conselhos, o nosso é paritário - iniciativa privada com iniciativa 
pública. Quem é o presidente do conselho é o secretário e quem 
convoca e toca as reuniões do conselho é a Secretaria. A gente tem 
empreendedores do turismo dentro, mas a participação deles é 
mínima. O nosso conselho funciona, ele está ativo, mas muitas vezes 
a gente não tem reunião por falta de quórum e quando tem quórum a 
maioria dos participantes são (sic) do poder público. O conselho é 
consultivo deliberativo. Ele não funciona muito, mas a gente tenta 
manter. 
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Segundo Bonin (2018), são desconhecidos outros estudos de viabilidade 

técnica do roteiro que tenham sido realizados ao longo dos anos. Tem-se apenas o 

conhecimento do Inventário da Oferta Turística e Diagnóstico Colombo (PMC; 

UFPR, 2014/2015). 

Um elemento fundamental tanto na criação como na consolidação de roteiros 

de turismo é a questão da infraestrutura (BRASIL, 2007b). São aparentes as 

transformações em termos de infraestrutura ocorridas no ‗Circuito italiano de turismo 

rural‘ após a criação do Conselho Municipal de Turismo em 2002 e da SMICTT em 

2013. Bonin (2018) relata que pela associação poucos foram os avanços, o que tem 

hoje foi realizado pelo poder público, como a implantação de iluminação pública, 

manutenção das estradas e sinalização turística. O roteiro possui posto de 

Informações Turísticas na Rodovia da Uva, do lado esquerdo de quem chega na 

sede urbana de Colombo que tem projeto de relocação para o outro lado da Rodovia 

da Uva para facilitar acesso dos turistas e vários atrativos em funcionamento são 

mantidos pelo poder público como o museu, a gruta, o parque da uva e as casas 

históricas. 

O acesso à rede internet permitiu que os empreendedores pudessem oferecer 

aos visitantes o sistema de cartão para pagamentos. A sinalização turística está 

atualmente em fase de implantação de novo projeto, como relata Bonin (2018): 

 

Atualmente a Secretaria está com um programa da FIEP [Federação 
da Indústria do Estado do Paraná] de desenvolvimento econômico do 
município que envolve o turismo e outras áreas afins e com a 
universidade as parcerias são pontuais. A gente já teve pra fazer o 
Inventário Turístico, a UFPR [Universidade Federal do Paraná] veio e 
fez o inventário. Agora estamos fazendo um acordo com a Geografia 
da UFPR para implantar o Geoturismo, vamos usar o drone pra 
mapear. 

A sinalização nossa está bem precária, o que tinha de sinalização foi 
arrancada, pois estava bem destruída. A gente está com projeto para 
implantar a sinalização. (...) Deve sair este ano. As placas novas 
serão no padrão da OMT [Organização Mundial do Turismo], foi uma 
escolha dos empreendedores. 
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A capacitação do pessoal envolvido nas atividades de turismo é a maior 

aliada na qualificação do roteiro e deve ser avaliada constantemente (BRASIL, 

2007b). Para dar qualidade e credibilidade a esse processo, é fundamental 

estabelecer parcerias entre os setores público e privado. Através do Conselho de 

Turismo se salienta que há potencialidade para qualificar os empreendimentos que 

compõe o roteiro, bem como para agregar outras atividades da comunidade a ele, 

como é o caso da hotelaria (BONIN, 2018).  

Mikoski (2018), se referindo ao seu empreendimento em particular, aponta 

que este teve uma significativa ampliação do espaço físico. Além de atender como 

restaurante rural e café colonial, ele passou a atender eventos com serviço completo 

de decoração e alimentação. 

 

Bonin (2018) fala sobre a dificuldade na qualificação e diversificação dos 

produtos nos empreendimentos em particular. Conta que a Secretaria monta cursos 

como o de boas práticas alimentares, atendimento, inglês, empreendedorismo, mas 

tem baixa participação dos empreendedores. Segundo ela, alguns chegam a dizer 

que ―já sabem tudo‖. Mikoski (2018) comentou que recentemente foram convidados 

à participar do curso de empreendedorismo oferecido pela prefeitura. Revelou ainda 

que está fazendo uma qualificação dos funcionários em atendimento por meio do 

Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem). 

Conta Bonin (2018) que foram realizadas trocas de experiências vivenciais 

com integrantes de associações de outros roteiros da região até mesmo para 

estímulo das atividades da associação inativa. A prefeitura ofereceu transporte e 

ocorreram as visitações em três roteiros, porém não surtiu efeito positivo, pois os 

empreendedores costumavam comparar o nosso roteiro com os visitados. A ideia 

era tirar proveito da maneira de se organizar concretamente. 

A gente expandiu bastante nos últimos anos, agora o objetivo é lotar 
com eventos, festas infantis, casamentos, aniversários de vovós, que 
tem muita procura. Pra casamento até que temos bastante já, cerca 
de 40 por ano, quase 100% dos sábados agendados para 
casamento. 



 
 

1629 
 

 

Sobre a mão de obra utilizada nos empreendimentos, Bonin (2018) afirma que 

todos os empreendimentos atuam com mão de obra familiar e a maioria destes 

emprega também mão de obra externa. Principalmente os restaurantes e chácaras 

de eventos funcionam com mão de obra mista e pagamento em diárias, visto que a 

maioria só atende aos finais de semana e feriados. Os atrativos públicos possuem 

funcionários mantidos pela prefeitura. 

Bonin (2018) relata que não ocorreram transformações nos empreendimentos 

individuais após a implantação da associação do roteiro, mas sim após a 

implantação da SMICTT. Nota-se que a organização pública trouxe estímulos para 

que os empreendedores investissem e se preparassem para o turismo. Bonin (2018) 

aponta que ―infelizmente existe concorrência entre alguns empreendimentos dentro 

do roteiro e não como parceiros‖. Mikoski (2018) salientou, entretanto, que existem 

casos de empreendedores que se ajudam mutuamente.   

 

5. Considerações finais 

A abordagem construída sobre o ‗desenvolvimento territorial rural‘ por meio da 

roteirização turística se caracteriza por garantir a transformação produtiva de certas 

zonas rurais mantendo nelas seus moradores e, mais que isso, melhorando as 

condições e qualidade de vida desses. Assim, podemos afirmar que a agregação de 

atividades de turismo ao sistema produtivo local de base agrícola permitiu ao 

‗Circuito italiano de turismo rural‘, tornar-se um instrumento indutor de 

desenvolvimento endógeno e territorial no município de Colombo. Tal indução se 

tornou viável, sobretudo, por sua localização estratégica no entorno do Aglomerado 

Urbano de Curitiba, equilibrando oferta e demanda às atividades turísticas.  

Neste processo, entretanto, houve falha no sistema de autogovernança do 

roteiro, precisando que esse fosse assumido pelo Conselho Municipal de Turismo de 

Colombo, com alto grau de dependencia do poder público. Tal governança, todavia, 

contribuiu para dar sequência à dinâmica produtiva já instaurada, que articulou a 

economia de seu território para mercados alternativos. Neste contexto, o turismo 

rural articulado no ‗Circuito italiano de turismo rural‘ se apresentou como um 
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instrumento versátil de ‗desenvolvimento territorial‘ à medida que dinamizou os 

potenciais da produção agrícola, das festas típicas, da gastronomia, da natureza e 

da arquitetura, agregando valor aos produtos e as propriedades rurais por meio de 

parcerias e qualificação dos empreendedores. Mas, a ampliação de sua 

dependência ao poder publico, foi gradativamente desmobilizando o processo 

inicialmente desencadeado de autogestão. 

O Conselho Municipal de Turismo se difere de outras instâncias de 

governança, como é o caso de associações. Estas tem o intuito de estimular e 

facilitar a interação e coordenação entre os atores locais e entre estes e os atores de 

fora. No caso do ‗Circuito italiano de turismo rural‘, o Conselho como instância de 

governança, tem o poder público como principal agente indutor. Por esta razão, o 

conceito de ‗desenvolvimento territorial rural‘ aplicado à roteirização turística 

concretizou-se neste caso como uma prática articuladora de questões ambientais, 

socioculturais e econômicas em um contexto de mercado apenas na sua fase inicial, 

tendo em vista o enfraquecimento do processo de autogestão. 
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RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo identificar alguns aspectos do turismo em Corumbá, 
com destaque para a região do pantanal, seus atrativos naturais e culturais. A metodologia 
foi pautada no método dedutivo, proporcionando as bases lógicas da investigação científica 
utilizando-se os recursos disponíveis para o alcance dos objetivos propostos. A abordagem 
da pesquisa é sistêmica, pois compreende também aspectos culturais da cidade de 
Corumbá como um dinâmico e complexo sistema. O estudo volta-se para uma pesquisa 
bibliográfica e descritiva, buscando a compreensão das características sociais e econômicas 
locais dos territórios vividos e dos espaços identificados in loco. 
 
ABSTRAC 
The present study aims to identify some aspects of tourism in Corumbá, with emphasis on 
the Pantanal region, its natural and cultural attractions. The methodology was based on the 
deductive method, providing the logical bases of scientific research using the available 
resources to reach the proposed objectives. The research approach is systemic, since it also 
understands cultural aspects of the city of Corumbá as a dynamic and complex system. The 
study turns to a bibliographical and descriptive research, seeking an understanding of the 
local social and economic characteristics of the lived territories and of the spaces identified in 
loco 

 
1. Introdução 

 O estudo apresenta os aspectos gerais do turismo em Corumbá-MS, 

contextualizando a região pantaneira e a cultura, destacando observações in loco na 

cidade, no rio Paraguai, com um olhar voltado para o turismo. 

 Identificou-se também no território vivido o desenvolvimento da cultural, por 

meio do artesanato, bem como visitas a museus e outros marco da memória local. 

mailto:laurakurquiza@gmail.com
mailto:karengiuliano@gmail.com
mailto:m.a.castilho@terra.com.br
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 A metodologia foi pautada no método dedutivo, uma vez que os métodos, 

segundo Gil (2008), proporcionam as bases lógicas da investigação científica 

utilizando-se os recursos disponíveis ao alcance do pesquisador 

2. Aspectos do turismo 

 O turismo teve seu início após o século XVII quando na Inglaterra eram 

realizadas viagens especiais, pela nobreza. Essas viagens não podem ser 

comparadas com as viagens de turismo que hoje se conhece, ―uma vez que apenas 

após a revolução industrial é que o fenômeno do turismo começou a acontecer‖. 

(BARRETTO, 1997, p. 47).  

Na atualidade o fenômeno do turismo pode assumir a forma de ―uma 

viagem e estender-se de alguns quilômetros até milhares deles, incluindo um ou 

vários tipos de transporte e estadas de alguns dias, semanas ou meses nos mais 

diversos tipos de alojamentos, em uma ou mais localidades‖. (RUSHMANN, 2000, p. 

13). 

 Segundo o Plano Nacional do Turismo (2013-2016) de 2002 a 2011 a 

atividade turística no Brasil teve um importante crescimento e os brasileiros 

passaram a viajar mais pelo país. ―A estabilidade financeira, valor das passagens 

aéreas, mais ofertas de rotas domésticas e a facilidade das compras via on-line são 

fatores que contribuíram para o crescimento‖. (PNT, 2013-2016, p. 67). 

 Para classificar este fenômeno do turismo o Ministério do Turismo, baseado 

na Organização Mundial do Turismo, lançou uma cartilha dos Marcos Conceituais do 

Turismo, onde são apresentados os segmentos de: 

- Turismo Social - Motivado pelo descanso; 

- Ecoturismo - Motivado pela busca pelo verde; 

- Turismo Cultural - Motivado pela vivência; 

- Turismo de Estudos ou Intercâmbio - Busca pelo conhecimento; 

- Turismo de Esporte - Para prática ou para assistir a competições como, por 

exemplo, aos Jogos Olímpicos; 
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- Turismo de Pesca - Motivado pelo lazer, pode ser praticado em águas 

salgadas ou doces; 

- Turismo Náutico - Cruzeiros, mas também pode ser praticado em 

pequenas embarcações; 

- Turismo de Aventura - Possui caráter recreativo; 

- Turismo Sol e Praia - Motivado pelo lazer voltado para o descanso; 

- Turismo de Negócios e Eventos - Motivado por interesse profissional; 

- Turismo Rural - Desenvolvido no espaço rural, busca por vivência da vida 

no campo; 

- Turismo de Saúde - Motivado pela busca de qualidade de vida. 

 De acordo com a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Cap. II), o 

governo federal normalizou a política nacional do turismo, e um dos objetivos é 

regionalizar o segmento. Essa regionalização deve ocorrer quando um território não 

tem o potencial turístico, mas pode desenvolver um produto ou mão-de-obra para 

beneficiar o turista, assim toda uma região pode ser beneficiada pelo turismo.  

O programa de regionalização do turismo dividiu o Brasil em 303 regiões 

turísticas, das quais 10 estão localizadas em Mato Grosso do Sul, que serão 

mencionadas no item a seguir.  

 

3. O turismo em Mato Grosso do Sul 

Segundo a Fundação de Turismo do estado de Mato Grosso do Sul (2016) 

nas últimas três décadas, Corumbá se consolidou como um dos principais destinos 

do Brasil para o turismo de pesca. A beleza da região pantaneira, a variedade na 

espécie de peixes e os grandes investimentos privados fortaleceram e 

profissionalizaram o setor ao longo dos anos. 

O turismo de pesca em Corumbá está sempre em evidência, entretanto, 

existem outros segmentos que podem ser explorados na região como, por exemplo, 
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o turismo cultural que muitas vezes fica em segundo plano quando o turista opta 

pelo destino.  

De acordo com Almeida (2007) a atividade do turismo é por vezes explorada 

seguindo uma demanda e a exploração dos recursos naturais é inadequada e 

desorganizada em favor do lucro imediato. Dentro do contexto nacional, o Pantanal, 

apresenta-se como local expoente no que diz respeito à qualidade de atrativos 

turísticos. 

Ainda com base em Almeida (2007), o turismo no Pantanal iniciou em 1960 

com a exploração da pesca devido a abundancia de rios na região. A atividade 

turística consome o território de forma intensa. Dessa forma, o planejamento turístico 

tem como finalidade proporcionar alguns benefícios socioeconômicos à sociedade 

de forma que não prejudique a sustentabilidade do setor, conservando assim a 

natureza e preservando a cultura local.  

Todos os componentes do turismo precisam ser considerados no 

planejamento, desde os atrativos até a infraestrutura, de forma que o integre nos 

padrões de desenvolvimento do local. O setor turístico é compreendido por vários 

componentes que necessitam ser planejados de forma integrada para que o turismo 

se desenvolva com sucesso na comunidade. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003) o planejamento 

turístico, para ser eficaz precisa ser executado de acordo com um processo 

sistemático. Esse processo varia, até certo ponto, dependendo do tipo de 

planejamento e das condições locais. Normalmente tal planejamento tem etapas a 

serem seguidas, a saber: ―preparação do estudo; determinação dos objetivos de 

desenvolvimento; levantamento e avaliações; análise e síntese; formulação de 

política e plano; recomendações; implementação e gerenciamento‖. (OMT, 2003, p. 

44). 

Assim, o planejamento turístico é o propulsor no desenvolvimento do turismo, 

pois possibilita uma ―organização‖ do futuro de forma que permita o aproveitamento 

de todos os seus componentes sustentavelmente se tornando importante no 

desenvolvimento regional. (RUSCHMANN, 2000). 



 
 

1637 
 

 

O que se faz necessário lembrar é que esse planejamento deve ser realizado 

por profissionais qualificados, tendo em vista os conhecimentos deste para relação 

do turismo com o meio ambiente, podendo auxiliar no desenvolvimento de atividades 

economicamente sustentável de uma determinada região amenizando o efeito dos 

impactos ambientais. (RUSCHMANN, 2000). 

Nesse contexto o planejamento turístico deve estar vinculado não só ao poder 

público, mas também ao setor privado e com ampla participação da comunidade 

local. 

No estado de Mato Grosso do Sul estão localizados 10 regiões turísticas de 

acordo com o programa de regionalização do turismo no Brasil, destacando-se sete 

caminhos, a saber: Natureza/Cone Sul (Eldorado, Iguatemi, Itaquirai, Japorã, Mundo 

Novo e Naviraí); Bonito/Serra da Bodoquena (Bela Vista, Bodoquena, Bonito, 

Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho); Caminho dos 

Ipês (Campo Grande, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do 

Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Sidrolândia e Terenos); Caminhos da Fronteira 

(Antônio João, Laguna Carapã e Ponta Porã); Costa Leste (Água Clara, 

Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Selvíria e Três 

Lagoas); Grande Dourados (Caarapó, Dourados, Fátima do Sul e Itaporã); Rota 

Norte (Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso 

das Águas, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e 

Sonora); Vale das Águas (Batayporã, Ivinhema, Nova Andradina e Taquarussu); 

Vale do Aporé (Cassilândia, Inocência e Paranaíba) e Pantanal (Anastácio, 

Aquidauana, Corumbá, Ladário e Miranda), além do pantanal e a cidade de 

Corumbá, banhada pelo rio Paraguai. 

 

4. Pantanal 

 O Pantanal está localizado no sudoeste do Estado de Mato Grosso (35%), 

oeste do Estado de Mato Grosso do Sul (65%) e parte dos países Paraguai e 

Bolívia. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO, 2016) o Pantanal possui uma área total de 150,355 
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km², 1,76% do território nacional (IBGE, 2004) e a maior parte dele está localizado 

no estado de Mato Grosso do Sul. 

 A maior planície alagada do mundo, o pantanal é formado por dois principais 

rios que nascem no Estado de Mato Grosso que são: o Rio Cuiabá e o Rio Paraguai. 

O bioma Pantanal é uma área de transição entre os biomas da Amazônia, do 

cerrado e do chaco.  

Essa planície corresponde a uma importante faixa de transição entre 
domínios morfoclimáticos de Florestas Tropicais Úmidas, Cerrado e 
Chaco, conformando um ecótono no meio biótico. Desse processo 
sistemicamente combinado entre ambiente físico e biótico, resulta em 
um imenso mosaico de diversidade de microambientes (os 
chamados ―pantanais‖), os ecossistemas. Estesconstituem uma 
imensa variedade de habitat que correspondem evidentemente, a 
uma enorme variedade de espécies animais, vegetais e de 
microrganismos (AB‘SABER, 1988, p. 9).  

 
 Ressalta-se ainda que a ―Estrada-Parque Pantanal é composta por duas 

estradas estaduais (MS-184 e MS-228) e também inclui-se como parte do pantanal. 

Dela fazem parte duas comunidades: a do Passo das Lontras e do Porto da Manga‖ 

(OLIVEIRA, 2017, p. 23), que mostram uma realidade da vida pantaneira e de seus 

habitantes.  

 Nesse contexto torna-se importante destacar que há necessidade de ―se 

estudar o fenômeno do turismo sobre o prisma da geografia, que requer assumir, 

como papel fundamental, dedicação à análise nos processos de (re) produção do 

espaço turístico, sua organização e aproveitamento de suas potencialidades‖ 

(MARIANI, 2004, p. 79). 

O Pantanal foi reconhecido e definido como patrimônio nacional pelo artigo 

225 da Constituição Federal Brasileira (1988) e, em 2000, como Reserva da Biosfera 

Mundial pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura). 
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5. Corumbá 

O município de Corumbá teve sua criação no ano de 1778, possuindo 

atualmente uma população de 107.347 habitantes. O nome da cidade é de origem 

tupi-guarani Curupah, que significa lugar distante e Corumbá recebe o título de 

capital do Pantanal por possuir 60% de seu território ocupado pelo bioma. 

(ALMEIDA, 2007). 

De acordo ainda com Almeida (2007) a atividade turística no município de 

Corumbá teve seu início em 1970, após a grande cheia que teve na região e para 

recuperar a economia local, houve uma mobilização entre os empresários para 

fortalecimento da atividade. Em 2015 o município recebeu mais de 115 mil visitantes 

de acordo com informações da Fundação de Turismo do Pantanal (2016).  

Almeida (2007) relatou em sua pesquisa que as principais atividades turísticas 

que Corumbá oferece ao turista são: 

 Safári Ecológico – possibilita ao turista um contato próximo com a vida 

selvagem do Pantanal, onde é possível observar e fotografar os animais 

que compõe a fauna pantaneira. A focagem noturna tem como principal 

atrativo a visualização da onça pintada. O trabalho de educação ambiental 

do turista pode ser explorado neste segmento; 

 Turismo Rural – proporciona ao turista uma aproximação com a exuberante 

fauna e flora pantaneira, além de permitir a vivência do dia-a-dia do homem 

pantaneiro. Este segmento também oferece a possibilidade de promover a 

educação ambiental ao turista; 

 Turismo de Pesca – a maior atração da região, os turistas vão interessados 

em praticar a pesca esportiva / amadora. Ao contrário dos outros 

segmentos apresentados, o turista pescador já vai para o local praticando 

ações predatórias, e desrespeitosas com meio ambiente, como por 

exemplo, a retirada de peixes fora da medida permitida por lei e a 

destinação incorreta dos resíduos gerados durante sua permanência no 

local. Eles normalmente não utilizam dos serviços turísticos oferecidos pelo 
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destino, pois já levam seus mantimentos e acampa as margens dos rios, o 

que acaba por não movimentar a economia local. 

 

Corumbá possui uma vocação natural para o turismo e além dos segmentos 

já relacionados existem outras potencialidades, como o turismo cultural com o 

tradicional carnaval, museus, artesanato, culinária, o turismo religioso com o banho 

de São João, Festival da América Latina (anual) e com o turismo alternativo que ao 

contrário do turismo de massa, via a exploração dos recursos de forma sustentável e 

com o mínimo de turistas possível.  

Esta variável de turismo de acordo com Yazigi (2009) é equacionada com o 

sentimento de pertença incorporado na vida da comunidade local, com valores 

afetivos ligando a história e a imagem de Corumbá144. 

Quanto aos lugares de história e de memória destacam-se: Estação Natureza 

do Pantanal, Museu de História do Pantanal, Artizu Casa de Escultura, Casa de 

Cultura Luiz de Albuquerque, Memorial do Homem Pantaneiro, Casario do Porto, 

Armazém Cultura, Casa do Massa Barro, o Cristo Redentor com suas 14 estações e 

a culinária com forte influência da Bolívia e do Paraguai. 

 Para que este turismo seja desenvolvido com eficiência há a necessidade do 

auxílio do urbanismo, da sociologia e de outras disciplinas e estar concatenado em 

relações básicas, que de acordo com Yazigi (2009, p. 157-158) seriam: 

[...] arqutitetônicas e urbanisticas; do grupo social com o conjunto 
ocupado; de trabalho com sua área territorial de influências; sociais, 
políticas, de lazer; do conjunto com o resto da cidade e de suas 
instituições, além da salubridade‖. Nessa assertiva torna-se 
fundamental se verificar ―como as relações se constroem ao longo da 
história, é preciso ter ebm claro que não existe patrimônio sem 
historização. 
 

Nesse aporte o turismo do pantanal pode estar vinculado ao turismo cultural 

da localidade, oferecendo espaços ligados a fatos históricos, sociais e políticos. 
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 Vale lembrar a Guerra com o Paraguai, as populações indígenas, A Ferrovia NOB, O Forte de 
Coimbra, além do artesanato e culinária da região. 
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6. Resultados 

Diante do estudo realizado identificou-se que a exploração da pesca traz 

consequências negativas para a região de Corumbá, pois é um turismo predatório e 

pouco contribui com a economia local. Já o segmento do turismo rural, explora o 

meio ambiente de uma forma mais consciente, traz benefícios para o local e 

promove a conscientização dos turistas. Quanto ao turismo cultural demonstra que o 

turista também realiza visitas em museus, casa de cultura, artesanato e experimenta 

os sabores culinários da localidade. 

Dos segmentos em potencial, cultural e religioso, percebe-se que podem 

contribuir para a educação e conhecimento do turista, uma vez que por meio da 

vivência do cotidiano pode proporcionar ao visitante sensibilização para a 

preservação do patrimônio histórico e cultural. 

 O turismo alternativo, uma prática citada no presente estudo, pode estar 

atrelado aos demais segmentos para impedir que sejam transformados em turismo 

de massa que é maléfico no que diz respeito ao meio ambiente. 

 

7. Considerações finais 

 Os aspectos do turismo em Corumbá, região do pantanal e atrativos culturais 

locais, acabam oferecendo aos visitantes a apreensão de conhecimentos históricos, 

sociais, políticos e sobre o meio ambiente.  

 No mundo globalizado o turismo em rede surge como uma modalidade 

voltada principalmente para o lazer, negócios, eventos dentre outros, promovendo o 

desenvolvimento econômico da região e de seus habitantes, via sustentabilidade. 

 Quanto à pesca profissional e artesanal precisam ser mais solidificadas para 

dar resultados benéficos aos pescadores e ao meio ambiente. Já o safári ecológico 

e o ambiental podem permitir oferecer ao turista um trabalho de educação ambiental. 

 Outra vertente a ser mencionada é que Corumbá e região têm recebido cada 

vez mais um número significativo de turistas, colocando a região do pantanal entre 

as mais procuradas por estrangeiros e brasileiros. 
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RESUMO  
Este texto buscou compreender a dinâmica e a funcionalidade do espaço rural, a partir dos 
pressupostos teórico-metodológicos preconizado por Santos (1985), considerando a 
dinâmica do fenômeno turístico no Pantanal, em especial o de Aquidauana. Para 
consecução do objetivo traçado, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a 
dinâmica do espaço rural, a partir da escala temporal, considerando assim, os conceitos 
provenientes deste processo, quais sejam: novas ruralidades, território e territorialidades, 
entre outros. A dinâmica do território turístico, no espaço estudado, apontou algumas 
questões importantes, tais como: a presença de múltiplos territórios, com suas respectivas 
territorialidades, considerando a lógica da pecuária, atividade principal na localidade, bem 
como, uma nova configuração da funcionalidade do espaço rural de acordo com a questão 
temporal. 
Palavras-chave: Turismo no Pantanal; Novas Ruralidades; Território Turístico; Elementos 
do Espaço 
 
ABSTRACT 
This text seeks to understand the dynamic and functionality of the rural space, starting from 
theoretical-methodological assumptions advocated by Santos (1985), considering the tourist 
phenomenon in Pantanal, especially the one in Aquidauana. To achieve the outlined goal, a 
bibliographic survey about the dynamics of the rural space from the time scale was 
performed. Considering this, the concepts coming from this process, which are: new rurality, 
territory and territorialities, among others. The dynamic of the touristic territory, in the studied 
space, pointed out some important issues, such as: the presence of multiple territories, with 
their respective territorialities, whereas the livestock logic, main activity in the locality, as well 
as, a new configuration of the functionality of the rural space according to the time matter. 
Keywords: Tourism on Pantanal; New Rurality; Touristic Territory; Space Elements. 
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 O texto que apresentamos é fruto de discussões elaboradas na Dissertação realizada no Programa 
de Pós-Graduação em Geografia – UFMS – Campus Aquidauana, cujo titulo: A sombra do pequi, 
vislumbrando os aguapés: desenvolvimento local, território e Turismo no vale do Rio Aquidauana – 
MS, bem como, a partir das discussões realizadas junto a disciplina Geografia do Turismo (Doutorado 
– FCT – UNESP) no ano de 2016. 
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O espaço rural passa a assumir novas funções estruturais do sistema 

capitalista, tanto em relação da produção como em termos do papel reservado ao 

espaço rural. Quanto as novas funcões deste espaço, destacamos as novas 

configurações da paisagem rural. Pellin (2006) afirma que ―a dimensão fundamental 

nessa nova configuração da paisagem rural é que o espaço rural passa a ter outras 

funções, além daquelas de caráter exclusivamente agrícola‖. 

No caso do Pantanal do Vale do Rio Aquidauana, no município de mesmo 

nome no estado do Mato Grosso do Sul, caso da análise do presente texto, 

verificou-se que o espaço rural é heterogêneo em sua estrutura socioeconômica, 

pois nele configuram duas atividades que se complementam: a pecuária e o turismo. 

O nosso principal propósito neste texto é abordar o espaço rural e as práticas nelas 

constituintes, a partir dos pressupostos teórico-metodológicos preconizado por 

Santos (1985), considerando a dinâmica do fenômeno turístico neste espaço. 

Para consecução do objetivo traçado, foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre a dinâmica do espaço rural, a partir da escala temporal, 

considerando assim, os conceitos provenientes deste processo, em especial: novas 

ruralidades, território e territorialidades, entre outros. 

Além do levantamento bibliográfico, foi realizado uma pesquisa, Campos 

(2007), estudo de caso em duas propriedades que desenvolvem a atividade turística 

no espaço rural, quais sejam: Pousada Pequi e Pousada Aguapé. Tais pousadas, 

localizam-se 45 e 50 km, respectivamente da área urbana de Aquidauana – MS – 

Alto Pantanal. 

Para se compreender as características, processos e dinâmicas do Pantanal  

Sul-Matogrossense, serão utilizados os autores: Martins (2002) e Araújo (2006), e  

no que concerne as atividades turísticas neste espaço,  Moretti e Zanon (2003), bem 

como, Campos (2007). 

Vale destacar ainda, que para o presente texto, será compreendido como 

espaço rural, e consequentemente da consolidação da ruralidade como 

demonstração do rural e das múltiplas e distintas funções (ambiental, comercial, 

industrial e de serviços), o que Moreira e Hespanhol (2012) apresentaram, ou seja, 
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como sendo a expressão do processo de adaptação às condições impostas pelas 

mudanças no cenário rural e agrícola. 

Para a análise das novas funções do espaço, principalmente no rural, temos 

que entender como se dá tal processo. No que se refere ao estudo do turismo no 

espaço rural em questão, devemos entender como se deu a nova configuração 

espacial, as modificações econômicas do espaço, ou melhor, a inserção de uma 

nova atividade: o turismo. Assim, optou-se por fazer uma análise do espaço 

procurando o entendimento do processo de turistificação do espaço rural, ou seja, a 

transformação em um ―território para o turismo‖ - apropriação, consumo e produção 

do espaço, tal como preconizaram Knafou (2001), Banducci J r. e Barretto (2001) e 

Cruz (2003), entre outros. 

Para o entendimento da apropriação, consumo e produção do espaço 

turístico, temos que fazer algumas reflexões sobre o que é o espaço, pois a 

abordagem do estudo do turismo centrada no espaço, visa captar a dinâmica do 

espaço turístico, mediante a abordagem dos processos sociais que o engendram, 

principalmente se o turismo for encarado numa ótica de consumo não-material que é 

estimulado com vistas ao consumo material ou a um consumo do espaço para gerar 

rendas. 

Sobre espaço, será entendido o proposto por Santos (2009), sendo ―um 

conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações. Tanto os 

objetos, como ações não têm vida própria se não forem tomados em conjunto, ou 

seja, em totalidade‖. Através dos escritos de Santos, percebe-se que a essência do 

espaço é social, e este não é apenas formado pelas coisas, os objetos geográficos, 

naturais e artificiais, são esses elementos e a sociedade. 

Algo que não pode ser dissociado no estudo do espaço, são os elementos 

constituintes deste. Os elementos do espaço seriam os preconizados por Santos 

(1985): os homens, as firmas, as instituições, o chamado meio ecológico e as 

infraestruturas. 

Os homens são os responsáveis pelo funcionamento dos outros elementos. 

As firmas definem-se como as responsáveis pela produção de bens, serviços e 
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ideias, enquanto que as instituições correspondem à supraestrutura, são as 

responsáveis pelas normas, pelas ordens e pelas legitimações. O meio ecológico 

compreende o conjunto de complexos territoriais que constituem a base física do 

trabalho humano, assim, o meio ecológico abrange também as edificações dos 

objetos sociais. Por último, as infraestruturas aparecem como serviços 

complementares de fundamental importância para o bom desenvolvimento do 

espaço. 

No texto ora em destaque, será caracterizado como homem os proprietários 

das pousadas, os funcionários do turismo e da pecuária, bem como os turistas. 

Como firmas, as pousadas, as fazendas da pecuária e as operadoras de viagens e 

transportes. 

As instituições serão personificadas pela prefeitura, pela Fundação de 

Turismo do Estado, pela Secretaria de Turismo do município, bem como as 

Instituições de Ensino, sejam eles de ensino fundamental (Escola Pantaneira), ou de 

ensino Superior (UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), todas 

presentes direta ou indiretamente na localidade. 

O meio-ecológico, é o espaço rural, ou seja, o espaço da pecuária e do 

turismo, porém não podemos desconsiderar as relações do meio-ecológico urbano, 

de onde provêm os insumos e infraestrutura, seja para o turismo ou para a pecuária, 

bem como os homens turistas, motivo principal da atividade. Como infraestrutura no 

objeto de estudo, Pousada Pequi e Aguapé, foram consideradas as vias de 

comunicação (estradas), os elementos de lazer/descanso (trilhas, piscina, redário, 

etc), as unidades habitacionais, área de convívio social, camping, entre outros. 

Estes cinco elementos constituirão o foco central da análise do presente texto, 

pois eles compreendem toda a realidade do espaço a ser estudado, conforme 

preconizado por Santos (1985), no caso, as propriedades turísticas rurais: Pousadas 

Aguapé e Pequi, no município de Aquidauana, no estado do Mato Grosso do Sul. 

Qualquer estudo que tome como fundamento a categoria de formação 

socioespacial, segundo Santos (1982), terá que iniciar tratando a gênese desta 

formação e definindo o processo histórico responsável por sua forma atual, ou seja, 
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a materialidade concreta expressa no espaço. Este enfoque teórico-metodológico 

proposto por Santos é indicado para o tratamento científico da temática, tem sido já 

aplicado à análise do fenômeno turístico, como se observa nos trabalhos de Mariani 

(2000) e Rodrigues (2001), Campos (2007), no qual se entrelaçam os elementos 

naturais e humanos. 

A análise do fenômeno turístico, em destaque no Pantanal do Aquidauana, 

sem dúvida, vem se desenvolvendo gradativamente nas últimas décadas, 

modificando e influenciando a vida e a identidade da população, redefinindo o papel 

das atividades mais tradicionais da comunidade, como a pecuária, que, por sua vez, 

acarreta transformações no espaço rural. Entretanto, o estudo das características do 

espaço rural no momento atual exige também o conhecimento da gênese de sua 

formação, o que levou à busca de novos referenciais capazes de esclarecer o 

processo histórico regional e local, desvelando as transformações ocorridas.. Para 

tanto este aporte foi encontrado especialmente nas obras de Araújo (2006), Xavier 

(2000), bem como em Banducci Jr. e Moretti (2001). 

Quanto aos novos usos/consumos do espaço, verifica-se a utilização do 

espaço rural para o turismo, e em algumas atividades específicas, como a utilização 

do rio, que no caso em destaque (Rio Aquidauana), tem sido utilizado como fonte de 

importantes atividades, além da atividade da pecuária, o uso deste recurso para o 

turismo, seria, por exemplo, para a pesca, para o passeio de barco, focagem fluvial, 

entre outros. Destaquemos também a utilização desta fonte natural para algumas 

atividades de lazer da população local, fatos estes que sinalizam, hipoteticamente, a 

promoção de novas formas de uso do espaço. 

O estudo do espaço através dos elementos que o constituem, torna-se 

importante à medida em que se avança na discussão sobre a compreensão da 

apropriação, da produção e consumo do espaço, pois é através destes elementos 

que será entendido o processo. 

Como apropriação do espaço, Carlos e Lencione (1980) mostram que este se 

dá formalmente por meio da apropriação da terra. Na verdade, quando o capitalismo 
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se apropria de uma determinada parcela do espaço, ele está apropriando-se de tudo 

o que ela contém. 

O turismo se apropria de um espaço para produção e consequentemente, 

para o consumo. Para Rodrigues (2002), o turismo produz espaços delimitados e 

espacialmente destinados a um determinado tipo de consumo – o consumo da 

natureza – através dos denominados ―serviços‖ do turismo. 

Esta atividade pauta-se pelo ―consumo do espaço‖ – conforme demonstrado 

em Rodrigues (2002) em ―A produção e o consumo do espaço para o turismo‖ -  que 

se caracteriza pelo uso efêmero do território. Ainda em relação à natureza, a autora 

destaca que o turismo valora uma determinada paisagem. Assim, pode não haver 

nenhuma transformação direta do território, mas há uma apropriação direta e/ou 

indireta e uma ―produção espacial‖, simbólica da beleza ―natural‖, ou a cultural. 

De acordo com as entrevistas concedidas pelas proprietárias das pousadas, 

somente houve o interesse em se trabalhar com o turismo quando visitantes (amigos 

e parentes) apresentaram uma enorme satisfação pela localidade. As proprietárias 

afirmaram ainda, que em muitas vezes, a fazenda recebia pessoas para fazer usos 

dos seus atributos – em destaque pela piscosidade do rio e seus aspectos naturais. 

Somente assim, percebeu-se que o espaço que era tido somente para a 

pecuária, detinha qualidades que faziam pessoas deslocarem de suas residências 

para fazerem uso. Desta forma então, corrobora ao que Rodrigues (2002) 

apresentou a respeito da valorização da paisagem através do turismo. 

O espaço geográfico é o principal objeto de consumo do turismo e disso 

decorre uma das mais importantes especificidades da prática social da referida 

atividade: o consumidor turista precisa se deslocar até o produto a ser consumido, o 

lugar turístico.  

Quanto ao consumo do espaço pela atividade turística, podemos destacar 

principalmente, no que diz respeito ao espaço rural, objeto do estudo ora proposto, 

que este consumo se dá principalmente através dos aspectos naturais do Pantanal, 

em especial por conta das características (atributos naturais) do espaço rural. A 
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partir destas constatações verificamos o processo de turistificação, que neste 

trabalho é considerado como uma nova ruralidade. 

As novas ruralidades podem ser explicadas a partir da constatação de que o 

mundo, a partir da década de 90, vem passando  por transformações políticas, 

econômicas, sociais, ambientais e de reordenamentos espaciais, cuja origem pode 

ser encontrada no acelerado processo de desenvolvimento do capitalismo devido à 

superação das distâncias físicas/geográficas promovidas pela velocidade dos meios 

de transportes, construções de rodovias, complexos industriais e turísticos e pela 

sofisticação e implementação de novas tecnologias e, bem como, dos meios de 

informação/comunicação. 

No que se refere ao processo socioespacial do fenômeno do Turismo, à luz 

da dinâmica das transformações advindas pelo capitalismo, Moretti (2001) e 

Rodrigues (2002) fazem uma abordagem crítica da produção/consumo da atividade 

turística no espaço ao longo do tempo. Estes autores afirmam que o turismo destrói 

na maior parte dos casos, as atividades que eram consideradas bucólicas e 

tradicionais; afirmam ainda que o turismo está destruindo as atividades que deram 

origem ao processo de (re)ocupação dessas áreas. Este processo é central no 

capitalismo. Através da construção do novo e da destruição do passado é que 

ocorre o aumento do lucro do acúmulo de capital. 

Diferente da perspectiva crítica do fenômeno turístico de Moretti (2001) e 

Rodrigues (2002), a autora Luchiari (1999) afirma que ―o turismo reinventa e cria 

novas funções, recupera antigas práticas e bens culturais através do folclore, e 

monta atrações turísticas para a região‖. Luchiari afirma ainda que: ―Algumas 

cidades chegam a redefinir toda sua vida econômica em função do desenvolvimento 

turístico, reorganizando-se para produzir paisagens voltadas para o consumo e para 

o lazer‖.  

Para a autora, há uma nova formatação, ou uma nova configuração do 

espaço urbano para o turismo, percebe-se que esta realidade geográfica, dá-se 

também no meio rural, porém cabe analisar como vem sendo tratada. 
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O turismo concorre no processo de transformação dos territórios para seu 

uso, com outros usos do território, bem com formações socioespaciais precedentes 

a seu aparecimento. Apesar desses confrontamentos, a força do turismo é dada por 

sua capacidade ―de criar, de transformar e, inclusive, de valorizar, diferencialmente, 

espaços que podiam não ter valor no contexto da lógica de produção (...)‖ (Nicolás, 

1996 apud Cruz, 2001). 

Esta afirmativa contrapõe ao que Rodrigues (1997) e Moretti (2001) já 

apresentaram – ―produção destrutiva‖, pois na concepção de Nicolás (1996), temos 

que encarar o turismo numa ótica de criação e transformação do espaço, porém, 

deve-se ter bem claro que este fenômeno socioespacial pode também servir de 

instrumento para a valorização destes territórios. 

Para Knafou (1996) e Sanchez (1991 apud Cruz, 2001), o processo de 

transformação de um determinado espaço em território turístico requer a 

readequação desse espaço à sua nova funcionalização, ou seja, à nova 

especialização que lhe é outorgada. 

Para Raffestin (1993) o território nada mais é que a reordenação do espaço, 

um macro-instrumento que resulta da capacidade que os homens têm de 

transformar, pela ação do trabalho, a natureza que os rodeia e suas próprias 

relações sociais. 

Percebe-se que por um lado, o território se associa ao controle de fato, 

efetivo, por vezes legitimado por parte das instituições ou grupos sobre um dado 

segmento do espaço, por outro lado, pode assumir uma dimensão afetiva, derivada 

das práticas especializadas por parte dos grupos distintos, definidos segundo renda, 

raça, religião, sexo, idade ou outros atributos. É a partir desse sentido que o 

conceito de território se vincula a uma geografia que privilegia os sentimentos e 

simbolismos atribuídos aos lugares. 

De acordo com o que foi visto, a apropriação passa a se associar à identidade 

de grupos e à efetividade espacial. O território é produto socialmente produzido, 

resultado histórico da relação de um grupo humano com o espaço que o abriga, 

sendo, antes de qualquer coisa, dinâmico. 
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Segundo Silva (2002), território implica a existência de fronteira, mesmo que 

esta não seja demarcada e exista apenas como uma referência rarefeita e/ou 

imaginária. 

No que se refere aos aspectos fronteiriços do território, no caso em especial 

da área em estudo, percebeu-se que este possui limites muito claros, porém no 

campo da simbologia, fruto das relações de poder existentes no local, ou mais 

especificamente, na ordem hierárquica, na relação patrão – empregado, e nas 

relações advindas pelo turismo: proprietários – turistas e empregados – turistas. 

Corrêa (1996), afirma que, etimologicamente, o termo deriva do latim terra e 

toriun, que significa terra pertencente a alguém, que, no entanto, não se vincula 

necessariamente à propriedade da terra, mas à sua apropriação. Esta definição 

pode ser vista nos estudos do turismo, pelo fato de não necessariamente haver 

propriedade da terra, podendo ter somente a relação de apropriação (mesmo 

temporária), que ocorre no caso dos turistas. 

Muitos estudos têm mostrado a importância da abordagem da categoria 

território, um exemplo, são os diversos tipos de territórios: como o do narcotráfico e 

da prostituição. Acreditamos que a partir da leitura, análise e entendimento destas 

diferentes formas de territórios e territorialidades, poderemos compreender algumas 

semelhanças com a dinâmica territorial do turismo, assim, buscarmos uma 

metodologia para o entendimento dos processos que engendram esta atividade. 

Sobre o território na prostituição, Souza (1995 apud Ribeiro e Mattos, 2002) 

afirma que na verdade, são ―flutuantes, móveis e cíclicos‖ – ―os limites tendem a ser 

instáveis, com as áreas de influência deslizando por sobre o espaço concreto das 

ruas, becos e praças‖. 

Souza (1995 apud Ribeiro e Mattos, 2002) faz menção ao caráter cíclico dos 

territórios da prostituição, em apresentar uma alternância habitual dos usos 

(conteúdos) diurno e/ou noturno dos mesmos espaços.  

Assim, o território da prostituição, vem se assemelhar-se de certo modo com 

o território do turismo, pelo fato de ambos terem a propriedade de serem elásticos, 

pois ora se contraem, ocupando uma determinada porção de um dado espaço. 
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Sobre o caráter cíclico dos territórios, é uma característica presente na 

atividade do turismo, em especial na área de estudo – Pantanal do Aquidauana/MS, 

temos diversos tipos de territórios, como por exemplo, o território do proprietário, o 

território dos funcionários (que ora são do turismo, ora são da pecuária) e o território 

dos turistas. 

Sobre esses diferentes territórios, Knafou (1996), apresenta algo similar, 

afirmando que há um confronto que abriga duas territorialidades distintas, a 

territorialidade sedentária dos que aí vivem frequentemente, e a territorialidade 

nômade dos que só passam, mas que não têm menos necessidade de se apropriar, 

mesmo fugidiamente, dos territórios que frequentam. 

Quanto a territorialidade, Raffestin (1993) afirma que ―é a soma das relações 

mantidas por um sujeito com o seu meio. Isso dito, não se trata de uma soma 

matemática, mas de uma totalidade de relações biossociais em interação‖. 

Conforme relatos colhidos dos proprietários das pousadas da área 

pesquisada, os funcionários que trabalham diretamente no trato dos turistas, detêm 

de prioridades que os demais que trabalham somente com a pecuária não usufruem. 

Esta diferença, segundo os proprietários, se dá principalmente pelo fato que os 

funcionários que trabalham diretamente com os turistas, (camareira, lavadeira, 

cozinheira, garçons etc.) apresentam diferentes horários de trabalho. Para os que 

trabalham na pecuária somente, os horários são normalmente fixos, tendo hora de 

descanso bem definidos. Já em contrapartida, os que trabalham diretamente com o 

turismo, precisam se adequar a realidade do momento, ou seja, na alta temporada 

(férias escolares: julho, agosto, dezembro e janeiro, bem como, feriados 

prolongados) não tem um horário fixo, tendo muitas vezes que trabalharem mais de 

8 (oito) horas diárias. 

Vale ressaltar que o privilégio apontado pelos proprietários, é o fato dos 

funcionários do turismo terem locais de alojamento e alimentação diferentes dos 

demais que não trabalham diretamente com os turistas. 
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Sobre o alojamento dos funcionários do turismo, um fato interessante é que a 

disposição desses alojamentos não facilita a convivência familiar, ou seja, são 

quartos coletivos divididos por gêneros (feminino e masculino). 

Outro fato curioso é a não existência de crianças no local de trabalho, 

explicado pelos proprietários, pelo fato da não existência de uma escola na 

localidade. Mais um motivo que vem a não facilitar o convívio da família, fazendo 

com que os funcionários na sua grande maioria sejam somente solteiros, ou 

casados, porém, sem filhos. 

No Pantanal do Mato Grosso do Sul, a atividade turística vem sendo 

colocada, por alguns autores, como a alternativa para os problemas deste espaço. 

Notadamente a partir da década de 80, num momento de crise da economia. Moretti 

e Zanon (2003) afirmam que com a desvalorização econômica da atividade pecuária 

brasileira, na década de 80, a região que não incorporou novos métodos de 

produção à atividade entra em decadência. 

Sobre a pecuária na região do Pantanal, Martins (2002) afirma que durante as 

décadas de 60, 70 e 80, houve a introdução das pastagens, mesmo que de forma 

primitiva, empregava um número relativamente grande de pessoas: tratoristas, 

peões para a construção de cercas, pela enleiramento, corte de madeiras e outros. 

Com o passar do tempo, devido à falta de diversificação dos negócios criados 

em torno do negócio principal, as reduções da produtividade, aliadas à redução dos 

preços, levaram a região a uma certa estagnação. 

De acordo com Araújo (2006), com o declínio da pecuária, na década de 80, 

houve a necessidade de uma nova reestruturação econômica no espaço rural, que 

foi elaborada para /pelo turismo. A infraestrutura turística torna-se essencial para o 

início desta atividade. Como infraestrutura turística básica, considera-se, os meios 

de comunicação, hospedagem e os atrativos turísticos. 

No que diz respeito aos meios de comunicação, a atividade turística trouxe à 

região a construção e melhoria dos meios de transporte, como afirma Moretti (2001), 

dando destaque para a ―instalação do Aeroporto Internacional em Corumbá com 

vôos diários para Campo Grande e São Paulo, e a construção e pavimentação da 



 
 

1655 
 

 

rodovia BR – 262 que faz a ligação entre as cidades de Corumbá  e Campo Grande, 

atravessando o Pantanal de leste a oeste em toda sua extensão‖. Denota-se que 

esta rodovia é importante para o turismo no Pantanal do Aquidauana, pois é a via de 

acesso para algumas importantes propriedades, como é o caso da Pousada Pequi e 

Aguapé, ou seja, cerca de 135 km da capital Campo Grande, sentido 

Miranda/Corumbá – MS. Vale apontar ainda que se faz necessário o turista se 

deslocar mais 40 e 50 km, respectivamente, em estrada não pavimentada para o 

destino das pousadas, Pequi e Aguapé. 

Os meios de hospedagens turísticas no Pantanal Sul Mato-Grossense, foram 

instalados na sua grande maioria sob a forma de improviso, fosse por parte dos 

empresários ou da administração pública, caracterizaram a implantação da 

infraestrutura destinada ao entendimento do turismo no Pantanal. Muitos dos hotéis 

e pousadas pesqueiros que existem na região eram inicialmente pequenas 

pousadas ou ranchos de pesca que, com o passar dos anos, sofreram reformas e 

ampliações para abrigar um número cada vez maior de turistas. 

Com esta realidade, podemos exemplificar o que Santos (1992) apresenta, ou 

seja, os movimentos da totalidade social modificando as relações entre os 

componentes da sociedade, alterando os processos, iniciando as novas funções. Do 

mesmo modo, as formas geográficas se alteram ou mudam de valor: e o espaço se 

modifica para atender às transformações da sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto buscou compreender a dinâmica e a funcionalidade do espaço 

rural, a partir dos pressupostos teórico-metodológicos preconizado por Santos 

(1985), considerando a dinâmica do fenômeno turístico no Pantanal, em especial o 

de Aquidauana. 

Para consecução do objetivo traçado, foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre a dinâmica do espaço rural, a partir da escala temporal, 

considerando assim, os conceitos provenientes deste processo, quais sejam: 

território e territorialidades e novas ruralidades entre outros.  
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A dinâmica do território turístico, no espaço estudado, apontou algumas 

questões importantes, tais como: a presença de múltiplos territórios, com suas 

respectivas territorialidades, considerando a lógica da pecuária, atividade principal 

na localidade, bem como, uma nova configuração da (multi)funcionalidade do 

espaço rural de acordo com a questão temporal, que no caso em especial, está 

sendo considerado como novas ruralidades. 

Observando a literatura que abarca as questões territoriais na geografia, 

verificou-se a importância do entendimento da dinâmica dos diferentes territórios, no 

caso em especial, o do narcotráfico e o da prostituição. A consideração destes 

diferentes tipos de território, proporcionaram um novo entendimento teórico-

metodológico nos estudos do fenômeno turístico, principalmente para a 

compreensão das principais características e das dinâmicas do território, quais 

sejam: flutuantes, móveis e cíclicos. 

Vale destacar a importância dos estudos que abarcam as questões territoriais 

no turismo, em especial, sob a perspectiva geográfica, considerando a relevância 

desta ciência para a compreensão dos processos e dinâmicas socioespaciais. 
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RESUMO 
O trabalho proposto teve por objetivo verificar as perspectivas de turismo na comunidade 
Furnas do Dionísio, localizada no município de Jaraguari – MS. A metodologia utilizada foi 
uma abordagem qualitativa, quanto ao tipo de pesquisa foi exploratória, descritiva e história 
oral. O método foi dedutivo e observacional. Quanto aos procedimentos de coleta das 
informações, utilizou-se consulta bibliográfica, complementada com pesquisa de campo, por 
meio de entrevista semiestruturada, questões abertas e observação direta. O turismo 
começou na região há 18 anos, e apenas com a divulgação boca a boca vêm conquistando 
muitos aventureiros a conhecerem a cultura local e admirar a natureza, porém a atividade 
turística ainda não é significativa no crescimento da economia da comunidade quilombola. 
Palavras- chave: Cultura. Identidade. Turismo. Comunidade. Furnas do Dionísio.  
 
ABSTRACT 
The objective of this work was to verify the tourism prospects in the community of Furnas do 
Dionísio, located in the municipality of Jaraguari - MS. The methodology used was a 
qualitative approach, regarding the type of research was exploratory, descriptive and oral 
history. The method was deductive and observational. As for the information collection 
procedures, bibliographic consultation was used, complemented with field research, through 
semi-structured interview, open questions and direct observation. Tourism has started in the 
region for 18 years, and only with the word of mouth have been conquering many 
adventurers to know the local culture and admire nature, but tourism is still not significant in 
the growth of the economy of the quilombola community. 
 
Key words: Culture. Identity. Tourism. Community. Furnas do Dionísio.  
 

 

1. Introdução 

O objetivo do presente artigo foi verificar as perspectivas de turismo na 

comunidade Furnas do Dionísio, localizada no município de Jaraguari, no estado de 

Mato Grosso do Sul. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, são dados que não 
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podem ser matematizados. O método escolhido foi dedutivo, visto que a pesquisa 

parte do geral para o particular e ainda foi observacional e histórico. 

Quanto ao tipo de pesquisa, com base no objetivo, foi exploratória, já que se 

espera obter mais informações sobre a temática em estudo. Na visão de Malhotra 

(2012), as pesquisas exploratórias têm por objetivo examinar um problema ou 

situação para obter conhecimento e está relacionada com a descoberta de ideias e 

percepções. 

É também descritiva, pois buscou narrar e caracterizar fenômenos e 

populações. No viés de Rudio (1986), a pesquisa descritiva anseia conhecer a sua 

natureza, sua composição, processos que a constituem ou nela se realizam. Cabe 

destacar ainda quanto ao tipo de pesquisa, a história oral. 

Quanto aos procedimentos metodológicos na coleta de informações, foi por 

pesquisa bibliográfica em livros, artigos, teses, dissertações de mestrado, todas as 

fontes secundárias. E também a pesquisa de campo, que ocorreu in loco, em dois 

momentos: 1- Observação direta e registro por meio de fotografias. 2 - Entrevista 

semiestruturada, com questões abertas. De acordo com Gressler (2004), a 

entrevista é organizada tendo como base um roteiro de questões, do qual o 

entrevistador parte para uma exploração em profundidade.  

Após os dados coletados, foi realizada a seleção dos dados encontrados e 

analisados de tal forma que tornou-se possível relacionar com o arcabouço teórico. 

Sendo que a análise foi embasada nos conceitos de comunidade, identidade, cultura 

e desenvolvimento local. As informações oriundas da entrevista semiestruturada, 

permitiram discutir aspectos relevantes no contexto da pesquisa, bem como refletir 

sobre novas perspectivas. 

Furnas do Dionísio é uma comunidade quilombola, formada por 

aproximadamente 130 famílias, ocupando uma área de 1.018,2796 hectares e tem 

como principal fonte de renda a agricultura familiar. A comunidade está localizada no 

município de Jaraguari, a aproximadamente 46 km de Campo Grande, capital de 

Mato Grosso do Sul, com fácil acesso pela MS-010. Possui uma rica história e forte 

identidade, nesse sentido, destaca-se a identidade ―formada na interação entre o eu 
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e a sociedade‖ (Hall, 2006, p. 11). Esse autor compreende que o sujeito ainda tem 

sua essência interior, que é formada e modificada por meio do diálogo com mundos 

culturais exteriores, das identidades que esses mundos proporcionam. No viés da 

sociologia, a identidade completa o espaço entre o interior e exterior, o mundo 

pessoal e público. [...] a identidade, dessa forma, costura o sujeito à estrutura.  

Fundada por Dionísio Antônio Vieira, que veio a Jaraguari - MS em busca de 

terras em aproximadamente 1890, Furnas do Dionísio tem como marco do processo 

de desenvolvimento local a criação da associação dos pequenos produtores que 

contribui para a comunidade articular com base em suas capacidades 

empreendedoras endógenas o seu processo de desenvolvimento e fortalecer a 

cultura e identidade local. Ávila (2001) evidencia que o desenvolvimento local é o 

processo dinamizador da comunidade local a fim de que essa comunidade reative 

suas perspectivas econômicas, sociais, ambientais, assim como também, aspectos 

culturais e qualidade de vida. 

Os moradores da localidade desenvolvem uma cultura própria. Laraia (2006) 

evidencia que a cultura é um processo que resulta de experiências históricas, 

passado de gerações a gerações, experiências do cotidiano no território vivido. 

Destaca a cultura baseada no conhecimento tácito transmitido ao longo dos anos 

por todas as famílias. 

O turismo na comunidade teve início de forma tímida a mais de uma década e 

está em ascensão no processo de desenvolvimento local, considerando aspectos 

econômicos, visto que gera emprego e renda, e também social e cultural. 

 O artigo está estruturado em cinco partes, sendo: 1. Introdução – aborda a 

metodologia adotada e conhecimento inicial da comunidade Furnas do Dionísio; 2. 

Referencial Teórico – assinala importantes conceitos de cultura, identidade, turismo, 

desenvolvimento local e comunidade; 3. O turismo em Furnas do Dionísio – explica 

a história da comunidade, bem como seu potencial turístico; 4. Resultados e 

discussões – Observações feitas in loco acerca do turismo na comunidade.  5. 

Considerações finais. 
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2. Referencial Teórico 

O significado de comunidade vem sendo amplamente pesquisado e discutido 

por diversos autores, tamanha sua complexidade. Para Lemos (2009), o conceito de 

comunidade é um dos mais vazios e evasivos nas ciências sociais.  

Tönnies (1979) apud Lemos (2009) explica que as relações que compõem a 

comunidade são de sangue, de lugar e de espírito, derivadas do parentesco (casa), 

da vizinhança (convivência na aldeia) e da amizade (identidade e semelhança das 

profissões). Lemos (2009) enfatiza que é muito importante a compreensão 

(consenso), um modo associativo de sentir comum e recíproco. 

Segundo Redfield (1989), a comunidade se caracteriza por ser 

autossuficiente, de modo que atenda às necessidades e ofereça as atividades 

necessárias para as pessoas que fazem parte dela. 

Bauman (2003, p. 7) destaca que a palavra ‗comunidade‘ é carregada de 

significados e sensações. Um lugar cálido, confortável e aconchegante. ―É como um 

teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, como uma lareira diante da qual 

esquentamos as mãos num dia gelado‖.  

Comunidade sugere segurança e bem-estar. Traz sensação de coisas boas, 

pessoas amigáveis, apoio aos problemas diversos, e confiança numa totalidade. O 

conjunto de pessoas que dividem o mesmo espaço (bairro, aldeia, escola), regidos 

por princípios, construindo sua identidade, é chamado de comunidade. ―Numa 

comunidade podemos contar com a boa vontade dos outros‖ (Bauman, 2003, p. 7). 

Pode-se citar como exemplo a comunidade escolar, comunidade religiosa, 

comunidade política, comunidade virtual, entre outras. ―As companhias ou a 

sociedade podem ser más; mas não a comunidade. Comunidade, sentimos, é 

sempre uma coisa boa‖ (Bauman, 2003, p. 7). 

Cabe, ainda, destacar a diferença entre sociedade e comunidade. Em uma 

sociedade as pessoas estão juntas de forma impessoal. Enquanto os integrantes de 

uma comunidade têm laços próximos.  
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Para Max Weber (1973), apud Peruzzo (2009), a comunidade é uma relação 

social quando a atitude na ação social inspira-se no sentimento subjetivo (afetivo ou 

tradicional), dos partícipes da constituição como um todo. 

No viés de Dolabela (1999) o desenvolvimento econômico pode ser analisado 

como uma função do empreendedorismo de uma comunidade. As condições 

ambientais adequadas ao desenvolvimento precisam de empreendedores que as 

aproveitam e que, por meio de sua liderança, capacidade e de seu perfil, coordenem 

o processo de desenvolvimento, cujas origens estão principalmente em valores 

culturais. O empreendedor cria e aloca valores para indivíduos e sociedade, ou seja, 

é fator de inovação tecnológica e crescimento econômico. 

Nesse sentido, cabe destacar também o conceito de desenvolvimento local, 

que segundo Martín (1999), constitui-se tanto como dinamizador da sociedade 

quanto como reativador da economia local, sendo o resultado de um lugar de 

solidariedade ativa. Sob o aspecto econômico, o desenvolvimento local pode ser 

visto como um processo de articulação, coordenação e inserção dos 

empreendimentos empresariais a uma nova dinâmica socioeconômica de 

reconstrução do tecido social, de geração de oportunidades de emprego e renda 

(Albuquerque, 1998). 

Portanto, a geração de emprego e renda é um dos objetivos do 

desenvolvimento local. Partindo desse pressuposto, pondera-se também o conceito 

de desenvolvimento local, do ponto de vista econômico, gerando emprego e renda à 

comunidade local.  

Contudo, na visão de Ávila (2000), o desenvolvimento local supõe a melhoria 

da cultura de cooperação ou solidariedade nessas organizações, para que os atores 

envolvidos na rede se tornem aptos a tomarem decisões em busca de soluções para 

os rumos desejados coletivamente. Esse mesmo autor ainda pontua que o 

desenvolvimento local ocorre quando a comunidade, a partir da cooperação ativa de 

agentes externos e internos, desenvolve a cultura da solidariedade ativa e torna-se 

apta a gerenciar as potencialidades locais.  
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Segundo Albagli (2004), nas relações que configuram o ambiente local, a 

dimensão cognitiva do ator que expressa sua capacidade de tomar decisões 

estratégicas em seu potencial de aprendizado e inovação, é determinante de sua 

capacidade de dirigir os processos de crescimento e de mudança estrutural. 

Partindo desse pressuposto, o conhecimento a partir da realidade e das 

necessidades locais é de suma importância para se obter vantagem competitiva, 

visto que transforma as características e atributos específicos de cada território em 

valorização econômica, e ainda promove padrões de desenvolvimento mais 

sustentáveis, em aspectos sociopolíticos, econômicos e ambientais.  

Brand (2001) destaca o conceito de território como construção cultural, ou 

espaço de afirmação de identidade e autonomia de culturas diferentes. 

Compreende-se o território como uma produção a partir do espaço, que se revela 

em um campo de poder originado pelas relações que envolvem o espaço (Raffestin, 

1993). Corrobora Braz e Oliveira (2013, p. 108) quando afirmam que ―o território é ao 

mesmo tempo um espaço social e cultural, visto que: enquanto um é produzido, o 

outro é vivenciado‖. 

Na visão de Tylor (1871) a cultura é compreendida como todo arcabouço que 

inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, ou seja, qualquer 

costume ou capacidade adquirido pelo homem artefato de uma sociedade. No viés 

do autor, cultura está relacionada ao comportamento do indivíduo ao longo dos anos 

construída a partir de suas crenças, costumes e moral. 

 No aporte de Geertz (1989) a cultura é concebida como uma teia de 

significados, que o homem tece ao seu redor e que o amarra, o que vai de encontro 

com o pensamento de Weber, quando afirma que o homem é um animal amarrado a 

teias de significados que ele mesmo teceu. 

Nessa perspectiva, observa-se que os autores acima citados compartilham a 

mesma definição de cultura, visto que percebem cultura a partir de vários 

significados, entrelaçados ao homem. Remete a ideia de cultura semiótica, 

construída a partir de símbolos.  
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Impera destacar também o conceito de identidade, que segundo Hall (2006) 

está pautado nas modificações da modernidade tardia, nomeadamente no processo 

de mudança intitulado globalização e os impactos sobre a identidade cultural.  

A identidade é percebida como um processo de construção de significado a 

partir de um elemento, cultura ou ainda um conjunto de elementos que se inter-

relacionam, e que sobressai sobre outros significados, sendo que individualmente ou 

de forma coletiva pode haver múltiplas identidades (Castells, 2008). 

Bauman (2005) corrobora com o conceito de identidade quando afirma que 

pode ser interpretada e reinterpretada de várias formas, com base nas ponderações 

que muitas vezes são paradoxalmente destacadas por cada indivíduo e sua 

subjetividade, sendo percebida como organismo de experimentação infinita. 

Ademais, ressalta o conceito de turismo, que segundo a ONU e a OMT146 

(2015), é a atividade do viajante que visita uma localidade fora de seu entorno 

habitual, por período inferior a 1 ano. O turismo pode ser cultural, rural, ecológico, de 

negócios, gastronômico, entre outros. Cabe aqui, lembrar a diferença do turista, que 

permanece mais de 24 horas no local de destino, para o excursionista, que é o 

visitante que não pernoita no local. 

Barretto (2003) ressalta que para melhor compreender a história do turismo, é 

essencial retornar à diferença entre o conceito de viagem, que implica apenas 

deslocamento, e o conceito de turismo, que inclui a existência de recurso, infra-

estrutura e superestruturas jurídico-administrativa. 

Esta mesma autora explica que alguns autores defendem a ideia de que o 

turismo surgiu no séc. VIII A.C., na Grécia, quando as pessoas viajavam a cada 

quatro anos para assistir aos jogos olímpicos.  

Para Silva (2006), o turismo vem proporcionando interferências na vida social, 

na dinâmica cultural e na identidade local. O autor relata que há uma tendência do 

turismo contemporâneo em valorizar os aspectos ligados à cultura. A autenticidade, 

                                                           
146

SERRA, Farah. Informação obtida em https://www.temposdegestao.com/conceito-de/conceito-de-
turismo. 
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a identidade, o patrimônio, a história e as particularidades dos lugares têm sido 

requisitados pelo turista. 

É salutar a realização de atividades que coloque o homem em proximidade 

com o mundo natural, desde que sejam ações que preservem os lugares e sejam 

compreendidas como educação ambiental em que o ser humano pode conviver em 

harmonia com a natureza, pequenas ações que podem emergir pontos positivos 

sejam em pequena, média ou grande escala (Oliveira e Gontijo, 2012). 

 

3. O turismo em Furnas do Dionísio 

As informações da história da comunidade, bem como seus costumes, 

informações acerca da cultura e identidade, além dos potenciais turísticos, foram 

obtidas através de pesquisa bibliográfica e visita in loco, a partir de entrevista 

semiestruturada, contendo questões abertas, com moradores de Furnas do Dionísio 

e realização de alguns passeios locais. 

Vinholi Junior e Vargas (2010) explicam que a comunidade se encontra em 

um vale em forma de ferradura, ladeado de morros altos destacados da serra 

principal, onde a vegetação natural do vale já foi em grande parte substituída por 

plantares e pastos. E os altos morros serranos ainda exibem a sua vegetação 

natural conservada e preservada pela comunidade, cortados por ribeirões e córregos 

perenes. 

Osvair Barbosa da Silva, 48 anos, descendente de Dionísio, informa que ele 

era de Minas Gerais, e foi a Jaraguari em busca de terras, retornando de mudança 

com a família por volta de 1890, logo após o fim da escravatura. ―Seis anos após 

sua chegada, Dionísio requereu a posse definitiva das terras, recebendo o título 

provisório junto à Secretaria da Agricultura, Comércio, Viação e Obras Públicas, do 

então Estado de Mato Grosso‖ (Gibran, 2006: p. 9). Apenas dez anos mais tarde, 

Dionísio recebeu o título definitivo das terras. 

Na entrevista realizada, contou que as casas eram feitas de madeira pororoca 

e cobertas com folhas de bacuri ou de sape, árvores que ainda hoje existem no 

local. Até meados da década de 80 a comunidade era totalmente católica, e as 
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reuniões, discussões, bem como o lazer, era em torno da igreja. Hoje, além da igreja 

católica, a comunidade possui duas igrejas evangélicas. 

A energia elétrica chegou há 23 anos, trazendo benefícios à comunidade, ao 

mesmo tempo que afastou um pouco a relação entre as famílias, visto que as inter-

relações se perderam um pouco ao longo dos tempos. 

Identificou-se in loco que hoje a comunidade conta com duas escolas, sendo 

uma municipal e uma estadual. As atividades de lazer concentram-se na quadra da 

escola estadual, como campeonatos de futebol e brincadeiras das crianças.  

Com a curiosidade de algumas pessoas em conhecer de perto a comunidade 

rural, e os costumes da população afrodescendente, há 18 anos surgiu timidamente 

o turismo na comunidade quilombola Furnas do Dionísio. ―Impera ressaltar que o 

espaço é local de oportunidades, onde o conhecimento e a prática são apoderados 

pelo ator‖ (Raffestin,1993). 

Os moradores mais antigos da comunidade têm seus modelos mentais 

marcados pela cultura, seus valores, crenças e hábitos transmitidos de gerações em 

gerações. Nesse sentido não são favoráveis a atividade turística em suas terras. 

Cabe destacar que o desenvolvimento local incide no efetivo desabrochamento das 

capacidades, competências e habilidades de uma comunidade com interesse em 

comum e situada em um espaço territorialmente delimitado, com identidade social e 

histórica a partir do rompimento das amarras que atrelam as pessoas em suas vidas 

(Ávila, 2001). 

Nem mesmo os moradores locais conheciam toda a riqueza da natureza que 

os cercavam, e ainda hoje a maioria se limita a nadar apenas no rio e cachoeira 

mais próxima. 

Quem iniciou o turismo local, oferecendo atrativos naturais, foi Osvair, nascido 

e criado em Furnas do Dionísio. Seu pai foi fundador da associação de pequenos 

produtores e as reuniões e decisões aconteciam em sua propriedade. Sendo assim, 

o almoço e jantar aconteciam sempre em conjunto, feitos pelas mãos da Dona Ceci, 

mãe de Osvair. Após o falecimento de seu pai, Osvair deu continuidade à história de 

sua família, seguindo os passos do pai, contribuindo para manter a tradição familiar. 
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A propriedade de dona Ceci e seus filhos é a mais conhecida, já que fica 

disponível à visitantes de cidades próximas, interessados em conhecer a região, 

fazer trilhas, conhecer os rios e potenciais culturais da comunidade, além de 

desfrutar de uma comida caseira sul-mato-grossense com traços africanos. 

A comunidade recebia inicialmente grupos de caminhada, que por meio do 

marketing boca a boca, repassava informações acerca das belezas naturais e 

cultura local, o que despertou o interesse de outros visitantes em conhecer a região. 

Os moradores não têm uma organização em torno do turismo, bem como 

concordância de todos quanto à abertura da comunidade aos turistas. Ainda assim 

as visitas só aumentam, enquanto Osvair descobre outras trilhas, cachoeiras e 

morros para levar as pessoas. Tudo isso com muita história para contar. Ainda sem 

sinal de celular, ou internet, não tem como divulgar fotos, preços e o potencial 

turístico para o conhecimento geral. Toda a sinalização é feita de forma rústica e 

manual. Portanto o turismo ainda é pouco expressivo na atividade socioeconômica 

da comunidade. 

Observou-se a existência de um telefone na propriedade de Osvair, que 

recebe ligações de quem ouviu falar ou recebeu indicação de alguém que já foi, 

além de algumas empresas de turismo, que levam os grupos e repassam uma 

pequena parte do dinheiro para ele, que é o guia oficial de Furnas do Dionísio. 

O turismo é considerado cultural e rural, visto que muito se aprende durante 

as caminhadas com Osvair e o almoço com dona Ceci. Frango caipira com quiabo, 

arroz carreteiro no tacho, arroz com gueroba, entre outros, estão entre os pratos 

mais pedidos pelos visitantes. 

Segundo Oliveira e Gontijo (2012), uma das formas de turismo em ascensão, 

é o chamado turismo alternativo ou ecoturismo. Um turismo orientado para o meio 

natural e que possui como algumas de suas premissas a valorização do meio 

ambiente e o respeito às comunidades autóctones.  

Pode-se assinalar que a atividade de passeio na comunidade é o Ecoturismo, 

visto que Osvair utiliza as trilhas do gado, cortando apenas o excesso de galhos nas 

bordas, carrega uma sacola para recolher o lixo dos turistas, e a cada 6 meses de 
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utilização de uma determinada trilha, ele a aposenta por pelo menos 2 meses, para 

maior preservação do local.  

Um mesmo ponto pode ser acessado por meio de trilhas diferentes, então 

dependendo do grupo da caminhada ele opta pela mais limpa e plana, no caso de 

pessoas mais idosas e crianças, ou com mais subidas e obstáculos, para os mais 

aventureiros.  

Um dos pontos de mais fácil acesso identificado in loco, é a cachoeira de 

Furnas, onde se encontra a nascente dos rios Boa Vista e Rochedinho, formando o 

rio Pombal, pois é possível chegar de carro muito perto, para quem não quer se 

arriscar nas trilhas em meio à mata fechada. 

No passeio feito pelos pontos mais antigos e tradicionais da comunidade, 

também se ouve sobre a origem e evolução de Furnas, e o turista pode comprar 

mandioca, farinha de mandioca, queijo, açúcar mascavo, melado e diversos tipos de 

rapadura, produzidos pelos moradores. A rapadura, inclusive, foi declarada como 

patrimônio histórico e cultural da comunidade. 

Hoje a comunidade recebe grupos de turistas para caminhada, desafios de 

corrida ou bicicleta, além de rali de moto ou jipe. Osvair explica que é importante 

avisar antes, marcando dia e horário da visita, pois necessita se programar, visto 

que é o único que acompanha a todos. Por outro lado, dona Ceci precisa preparar a 

comida, e a comunidade não possui mercados ou conveniências, sendo que várias 

coisas precisam ser compradas nas cidades próximas, em Campo Grande ou 

Jaraguari.  

As trilhas levam ao morro de Nossa Senhora, Morro do Alto do Quilombo, 

Cachoeira Seca para escalada, Cachoeira do Salto, entre outros. O ideal é que os 

grupos não ultrapassem 20 pessoas, para poder contemplar tranquilamente, tirar as 

fotos, e absorver a cultura local, tirando todas as dúvidas.  

Algumas pessoas gostariam de conhecer todos os pontos turísticos na 

mesma visita, e por isso começaram a solicitar local para acampar, o que foi 

providenciado por Osvair em sua propriedade. Para isso, fez um banheiro coletivo 

no campo, para uso dos visitantes. O turista é quem leva barraca, colchão, entre 
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outros pertences pessoais, enquanto Osvair e dona Ceci se responsabilizam pelas 

refeições.           

 

4. Discussões e Resultados 

Na visita realizada à comunidade Furnas do Dionísio, as pesquisadoras 

perceberam o potencial turístico da região, visto que atualmente as pessoas 

procuram pela natureza aos feriados e finais de semana, se afastando do 

movimento intenso da capital. 

A comunidade possui um turismo rural e cultural, onde se aprende um pouco 

da história e identidade locais, enquanto descansa e admira a natureza.  

O passeio ecoturístico é voltado para os aventureiros. O acesso aos morros, 

por exemplo, leva a mirantes incríveis, onde pode-se meditar. As trilhas que levam 

às cachoeiras, além de uma saudável caminhada, proporcionam um banho para 

recarregar as energias.  

Osvair explicou, ainda, que tem planos para colocar boias nas corredeiras, e 

assim ter mais uma opção de passeio. Mas para isso pretende capacitar guias 

locais, desta forma dividirão o trabalho com ele. 

Conhecer Furnas do Dionísio é um passeio que pode ser feito entre família ou 

amigos, com uma rica história de surgimento, cultura e identidade local, tudo muito 

simples e rústico, para manter as raízes da comunidade.  

5. Considerações finais 

O objetivo proposto foi o de verificar as perspectivas de turismo na 

comunidade Furnas do Dionísio, localizada no município de Jaraguari – MS. Esta 

atividade começou na região há 18 anos, sendo que uma das estratégias utilizadas 

é o marketing boca a boca que vêm conquistando muitos aventureiros a conhecerem 

a cultura local e a natureza, porém a atividade turística ainda não é significativa no 

crescimento econômico da comunidade quilombola.  
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Contudo, cabe destacar o desenvolvimento da comunidade sob o viés da 

cultura e potencialidades locais afloradas nas suas habilidades e capacidades de 

serem protagonistas do seu próprio desenvolvimento. 

Observaram-se perspectivas de turismo na comunidade, vislumbrada por um 

dos descendentes de Dionísio. Uma viagem marcada pela história, cultura e 

identidade de seu povo, passada de geração em geração, uma forma de reviver o 

passado com os olhos do presente. As trilhas, cachoeiras, morros, comida, saberes 

locais, assim como a cultura e identidade, são percebidos como potencialidades de 

turismo para a comunidade. 

Impera destacar a necessidade de um estudo aprofundado sobre o 

ecoturismo de tal forma que as atividades turísticas possam estar em harmonia com 

questões ambientais, econômicas e sociais, garantindo à comunidade o 

desenvolvimento local. O turismo é ascendente na comunidade, porém pouco 

expressivo na atividade socioeconômica dos moradores. 

 

6. Referências 

ALBAGLI, Sarita; MACIEL, Maria Lúcia. Informação e conhecimento na inovação e 
no desenvolvimento local. Ciência da Informação, Brasília, n. 3, v. 33, p.9-16, 
set./dez. 2004. 
 
ALBUQUERQUE, F. Desenvolvimento local e distribuição do progresso técnico: 
uma resposta às exigências do ajuste estrutural. Fortaleza: Banco do Nordeste, 
1998. 
 
ÁVILA, Vicente Fideles de. Formação educacional em desenvolvimento local: 
relato de estudo em grupo e análise de conceitos. Campo Grande: UCDB, 2001.  
 
ÁVILA, Vicente Fideles de. Pressupostos para a formação educacional em 
desenvolvimento local. Interações - Revista Internacional de Desenvolvimento 
Local, Campo Grande, n. 1, v. 1, set., 2000. 
 
BARRETTO, Margarita. Manual de iniciação ao estudo do turismo. Campinas: 
Papirus Editora, 1995. 
 
BAUMAN, Z. Identidade. Entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: J. Zahar, 
2005.  



 
 

1672 
 

 

 
BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. 
Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 
 
BRAND, Antonio. Desenvolvimento Local em comunidades indígenas no Mato 
Grosso do Sul: a construção de alternativas. Revista Internacional de 
Desenvolvimento Local, v. 1, n. 2, p. 59-68, Mar. 2001. 
 
BRAZ, Margarida Graziele; Oliveira Oseias de. Territorialidades religiosas e devoção 
privada em Irati, PR. Interações - Revista Internacional do Desenvolvimento Local. 
Campo Grande, v. 14, n. 1. p. 107-112, 2013. 
 
CASTELLS, M. O poder da identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.  
 
DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura Editores 
Associados, 1999. 
 
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Guanabara, 1989 
 
GIBRAN, Tatianna Motti. Qualidade de vida e estética bucal na comunidade 
remanescente de quilombo de Furnas do Dionísio, Mato Grosso do Sul. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia da Saúde). 2006. Universidade Católica Dom 
Bosco. Campo Grande – MS. 
 
GRESSLER, A. L. Introdução à pesquisa: projetos e relatório. 2.ed. São Paulo: 
Loyola, 2004. 
 
HALL, S. A Identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2006. 
 
JÚNIOR, Airton José Vinholi. VARGAS, Icléia Albuquerque de. PLANTAS 
MEDICINAIS E CONHECIMENTO TRADICIONAL QUILOMBOLA: um diálogo 
com a educação ambiental. Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos 
Brasileiros – Seção Três Lagoas/MS, nº 12, Ano 7, Novembro 2010. 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura um conceito antropológico. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2006. 
 
LEMOS, Carolina Teles. A (re)construção do conceito de comunidade como um 
desafio à sociologia da religião. Estudos de religião, v. 23, n. 36, p. 201-216, 
jan./jun. 2009. 
 
MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: Foco na decisão. 3.ed. São Paulo: 
Pearson, 2011. 
 



 
 

1673 
 

 

MARTÍN, José Carpio. Perspectivas de desarrollo local. Campo Grande: UCDB, 
1999. 
 
OLIVEIRA, Jacqueline Dornas de. GONTIJO, Bernardo Machado. Ambientalismo e 
ecoturismo: possibilidades e limitações para um novo encontro com o natural. 
Geografias, Belo Horizonte: v.8, n.2, p. 92 – 107, Julho-dezembro 2012. 
 
PERUZZO, Cicilia M. Krohling. VOLPATO, Marcelo de Oliveira. Conceitos de 
comunidade, local e região: inter-relação e diferença. Líbero, São Paulo: v. 12, n. 
24, p.139-152, dezembro 2009. 
 
RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993 
 
REDFIELD, Robert. Little community and peasant society and culture. University 
of Chicago Press, 1989. 
 
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: 
Vozes, 1986. 
 
SILVA, Leonardo Thompson da. CULTURA, TURISMO E IDENTIDADE LOCAL: 
impactos socioculturais sobre a comunidade receptora de turismo – Trancoso, 
Porto Seguro, Bahia. 2006. 175f. Dissertação (Mestrado em Cultura e Turismo). 
Universidade Estadual de Santa Cruz. Universidade Federal da Bahia. Ilhéus – BA. 
 
SILVA, Osvair Barbosa da. Entrevista concedida às pesquisadoras. Jaraguari, 27 
abril. 2018.  
 
TYLOR, Edward. Cultura primitiva. Londres: John Mursay& Co, 1871. 
 
WEBER, Max. Comunidade e sociedade como estruturas de socialização. In: 
FERNANDES, F. (Org.). Comunidade e sociedade: leituras sobre problemas 
conceituais, metodológicos e de aplicação. São Paulo: Editora Nacional e Editora da 
USP, 1973. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1674 
 

 

 

A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO PATRIMÔNIO 

AMBIENTAL E A SUA IMPORTÂNCIA PARA O FOMENTO A 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

  

André Luiz Vicente, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, andre.luiz.vicente@hotmail.com 

Marta Botti Capellari, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

mbcapellari@gmail.com 

  

RESUMO  
O presente estudo busca analisar a evolução histórica dos conceitos de patrimônio e cultura 
para melhor compreender as mudanças das previsões legais brasileiras, que visam a 
proteção destes bens, em especial do patrimônio ambiental, e qual a importância desta 
proteção para a promoção do desenvolvimento local. Utilizou-se das bases do método 
dedutivo, fundamentando a discussão em pesquisas bibliográficas e revisão de literatura, 
nas perspectivas teórica e histórica.A evolução do conceito de patrimônio cultural como algo 
além do construído, analisado sob a concepção no campo legislativo, em especial no que 
tange ao patrimônio ambiental, é uma forma de fomento da valorização da identidade local, 
buscando sua preservação, bem como da natureza a ela ligada. 
Palavras-chave: Patrimônio ambienta; Desenvolvimento local; Proteção jurídica. 
 
RESUMEN 
El presente estudio busca analizar la evolución histórica de los conceptos de patrimonio y 
cultura para comprender mejor los cambios de las previsiones legales brasileñas, que 
apuntan a la protección de estos bienes, en especial del patrimonio ambiental, y cuál es la 
importancia de esta protección para la promoción del desarrollo local. Se utilizó de las bases 
del método deductivo, fundamentando la discusión en investigaciones bibliográficas y 
revisión de literatura, en las perspectivas teórica e histórica. La evolución del concepto de 
patrimonio cultural como algo más allá de lo construido, analizado bajo la concepción en el 
campo legislativo, que se refiere al patrimonio ambiental, es una forma de fomento de la 
valorización de la identidad local, buscando su preservación, así como de la naturaleza a 
ella ligada.  
Palabras clave: Patrimonio ambiental; Desarrollo local; Protección legal. 

 

1. Introdução  

A discussão em torno do conceito de cultura transita pelas diversas áreas dos 

saberes e por meio da sua evolução é possível analisar as diversas etapas do 

pensamento, bem como as influências que a guiaram em tal processo. É de extrema 

importância que esta discussão no orbe do conceito de cultura seja ampla e 
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reconheça as mais variadas manifestações sociais, englobando, inclusive, as 

diversas identidades. 

Uma política de desenvolvimento que respeite a identidade de um povo é 

essencial para sua preservação. Esta identidade está fortemente ligada aos 

costumes e ao patrimônio construído por cada povo, sendo a expressão máxima da 

sua cultura, devendo-se, desta forma, respeitar as diferenças presentes na 

sociedade e que não afrontem os princípios fundamentais do Estado Democrático de 

Direito. 

O conceito de cultura está fortemente ligado ao conceito de patrimônio. Este 

também necessita de uma discussão ampla, que vá além do que há de construído, 

que englobe o que há na natureza e aquilo que é imaterial. O patrimônio não deve 

ser visto apenas como aquilo que foi materializado, mas também como aquilo que já 

era material, e em torno do qual se desenvolveram os costumes de um povo, bem 

como tudo o que é imaterial e exterioriza a sua cultura. 

Desta forma, é de suma importância que as mais variadas formas de 

pensamento e manifestações artísticas sejam representadas e protegidas, 

exercendo influência na construção social. Reconhecendo-se esta pluralidade, e 

sendo esta positivada e protegida, é possível a criação de projetos de 

desenvolvimento que representem e preservem os mais diversos grupos sociais, se 

adequando à realidade própria do povo que construiu a identidade local. 

Assim como o pensamento e o conceito em torno do que seria patrimônio e 

cultura foram mudando com o passar das épocas, também o ordenamento jurídico 

brasileiro sofreu alterações que visaram ampliar este conceito, protegendo de forma 

mais ampla as diversas manifestações de cultura. 

O objetivo deste estudo é analisar brevemente a evolução histórica dos 

conceitos de patrimônio e cultura para melhor compreender as mudanças das 

previsões legais que visam a proteção destes bens, em especial do patrimônio 

ambiental, e qual a importância desta proteção para a promoção do 

desenvolvimento local.  



 
 

1676 
 

 

Para tanto, num primeiro momento, abordar-se-á a evolução do conceito de 

patrimônio cultural, como algo além do construído. Na sequência, será analisada a 

evolução desta concepção no campo legislativo, em especial no que tange ao 

patrimônio ambiental. Por fim se fará uma discussão sobre a importância de valorizar 

a identidade local, buscando a preservação da mesma, bem como a natureza a ela 

ligada.  

 

2. Metodologia e materiais  

O presente estudo se desenvolveu nas bases do método dedutivo, partindo 

das premissas da necessidade de uma concepção ampla do sentido de cultura e 

patrimônio, que contemplem também o campo da natureza, tanto nas discussões 

teóricas quanto legislativas, visando a proteção da identidade local. Utilizou-se de 

pesquisas bibliográficas e revisão de literatura, na perspectiva teórica e histórica, 

partindo da análise de material já publicado, constituído principalmente de livros, 

artigos de periódicos e legislação específica. 

 

3. O patrimônio cultural como algo além do construído 

A discussão em torno do termo cultura, sua definição e sua abrangência, 

ganharam notoriedade dentro das diversas áreas do saber nos últimos anos. 

Antropólogos, economistas, etnólogos, historiadores, filósofos e sociólogos, entre 

outros cientistas sociais, vêm procurando um consenso que, por vezes, acabam por 

confundir ainda mais aqueles que recebem tais ideias. 

A cultura já foi reduzida à perspectiva histórica e artística puramente 

materialista, a qual estava relacionada a obras de arte e ao ponto de vista da cultura 

patrimonial propriamente histórica. Um dos primeiros marcos da sua evolução foi a 

concepção de patrimônio cultural ligado aos patrimônios ligados à natureza. 

(GUIMARÃES, 2017). 

A ideia de bens formadores de um patrimônio cultural passou por 
transformações ao longo do tempo, paralelamente às novas visões 
sobre o conceito de cultura. De início tendeu-se a adotar as 
perspectivas histórica e artística, sob um ponto vista 
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exclusivamente material. Assim sendo, costumeiramente se falava 
tão-somente de obras de arte, ao que se chamou patrimônio 
artístico, e de objetos de interesse histórico, ou seja, patrimônio 
histórico. Acrescentaram-se, posteriormente, as paisagens e 
belezas naturais. Surgia, desse modo, a noção de patrimônio 
natural ou ecológico – este, termo mais recente. (GUIMARÃES, p. 
244, 2008) 

 

Com o avanço dos estudos antropológicos em relação à cultura e a 

etnografia, a visão puramente voltada à história e à natureza é complementada por 

aquilo que vai além do construído, acrescido pelos bens arqueológicos, 

paleontológicos, etnográficos, folclóricos, urbanísticos e assim por diante, como 

manifestações de cultura. (GUIMARÃES, 2008). 

O patrimônio inclui os bens portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, isto é, estão relacionados aos caracteres próprios, aos 
atos, comportamentos e atitudes, e ao passado histórico relatado oral 
ou documentalmente. E se referem não somente aos portugueses, 
africanos ou indígenas – grupos básicos da formação da sociedade 
brasileira –, mas também aos imigrantes que trouxeram relevantes 
contribuições à cultura nacional. (GUIMARÃES, p. 248, 2008) 
 

A proteção dada à cultura no quadro atual está fortemente ligada à proteção 

do patrimônio, a qual ganha força com as previsões legislativas. De fronte a isto, 

nota-se a necessidade de que se busquem novas formas que permitam a 

concretização das diversas manifestações culturais existentes, seja pela proteção 

aos fazedores da cultura, seja por meios de se impedir a destruição ou mesmo o 

roubo do patrimônio cultural brasileiro. (GUIMARÃES, 2008). 

Tal assunto se torna ainda mais complexo quando se resolve positivar o 

termo central da discussão no documento maior do Estado, ou seja, a sua 

Constituição ou nas disposições legislativas. A definição de cultura gera diversos 

encargos ao povo regido por tal ordenamento, regulando os seus direitos e 

direcionando as políticas voltadas à preservação e ao fomento da mesma.  

 

4. A proteção legislativa do patrimônio ambiental no Brasil 
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Nem todas as atividades humanas estão protegidas, enquanto patrimônio 

cultural, embora a discussão e busca de inclusão das diversas manifestações 

culturais dentro do conceito de patrimônio cultural fizeram com que muito se 

avançasse. Em uma retomada histórica, nota-se que as identificações e proteções 

do que seriam manifestações culturais tiveram forte influência do poder que 

governava, sendo este quem ditava o que deveria ou não ser protegido. (MILARÉ, 

2007) 

Posteriormente, como ocorreu no Brasil no século XIX, o poder de identificar 

os bens que deveriam ser protegidos, buscando certa democratização nas escolhas, 

passou para órgãos colegiados, os quais, embora mais difícil de prevalecer a 

vontade de um indivíduo, ainda estavam sujeitos a serem guiados pelos 

preconceitos de determinados grupos e classes sociais em desfavor de outros. 

(MILARÉ, p. 254, 2007) 

Um dos marcos da definição de patrimônio cultural foi o Decreto-Lei nº 25, de 

30 de novembro de 1937, o qual organiza a proteção do patrimônio histórico e 

artístico nacional, conceituando-o como: 

 

Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 
seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. (BRASIL, 
1937). 
 

E acrescenta, no mesmo artigo: 

 

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como 
os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição 
notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados 
pelo indústria humana. (BRASIL, 1937). 
 

Nota-se que o dispositivo positivou de forma ampliada o conceito que constitui 

o patrimônio histórico e artístico nacional, trazendo aqueles imateriais e, em especial 

no parágrafo segundo, os monumentos naturais e as paisagens dotadas pela 



 
 

1679 
 

 

natureza ou agenciadas pela indústria humana. Tal disposição mostra, como acima 

citado, a evolução do conceito de patrimônio e cultura, bem como da influência das 

discussões na defesa dos interesses dos indivíduos por meio das leis, mais claro na 

Constituição de 1988, em especial no artigo 216: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem:  
I - as formas de expressão;  
II - os modos de criar, fazer e viver;  
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais;  
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
(BRASIL, 1988) 
 

Como se nota, o artigo 216 da Constituição de 1988 dispõe que o patrimônio, 

independe da intervenção humana, da materialização, se é imóvel ou imóvel, 

coletivo ou singular, importando que estejam ligados aos diversos grupos que 

compõe a sociedade e não esgotando as possibilidades. (FIORILLO, 2010). 

Outro ponto importante de ser ressaltado é o que dispõe o parágrafo primeiro, 

ainda do artigo 216 da Constituição de 1988, no que tange à colaboração da 

comunidade: ―§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 

e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação‖ (BRASIL, 1988). 

 

Ao estabelecer como dever do Poder Público, com a colaboração da 
comunidade, preservar o patrimônio cultural, a Constituição Federal 
ratifica a natureza jurídica de bem difuso, portanto este pertence a 
todos. Um domínio preenchido pelos elementos de fruição (uso e 
gozo do bem objeto do direito) sem comprometimento de sua 
integridade, para que outros titulares, inclusive os das gerações 
vindouras, possam também exercer com plenitude o mesmo direito. 
(FIORILLO, p. 253, 2010) 
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A Constituição da República de 1988, conhecida por ser a ―Constituição 

Cidadã‖, buscou proteger os interesses e direitos dos mais diversos grupos sociais. 

Dentre as inúmeras conquistas, podem ser destacados as ligadas à cultura e ao 

ambiente e, também, no que estes interferem na definição, na defesa e nos 

procedimentos no que tange aos patrimônios naturais e culturais, dispondo meios de 

proteção das mais diversas manifestações de cultura. 

 

5. A importância da proteção do patrimônio natural para o fomento de projetos 

de desenvolvimento local 

 

 Como visto, o artigo 216 do atual texto constitucional traz um conceito de 

patrimônio compatível com um conceito alargado de patrimônio cultural, no qual 

estão incluídos bens que tenham vínculo com a identidade nacional, tanto bens 

corpóreos, como bens incorpóreos, trazendo manifestações das diversas etnias e 

demais representações que constituem as relações do território. (RODRIGUES, 

2006). 

O fomento a projetos de desenvolvimento que levem em consideração a 

identidade territorial é um fator importante para a valorização não apenas da 

identidade, mas da própria produção local, sendo de suma importância a articulação 

com os atores locais. Apenas desta forma é possível uma representação 

verdadeiramente democrática dos mais diversos grupos sociais. (FLORES, 2006). 

―Desse modo, pode-se entender a questão do processo de 
construção territorial como uma integração entre os condicionantes 
das sociedades e   da natureza, ou seja, do conjunto e atributos 
existentes ao nível do território. Nesse sentido, SABOURIN (2002) 
afirma que ―o enfoque territorial considera sobretudo a valorização 
coletiva e negociada das potencialidades das localidades, das 
coletividades ou das regiões, chamadas de atributos locais ou de 
ativos específicos‖.‖ (FLORES, p.7, 2006). 
 

 Valorizando a identidade local, estes projetos incentivam a busca pela 

preservação da mesma, trazendo um grande ganho social. Pode-se ressaltar como 

fator importante deste incentivo, a pluralidade na produção, a qual corresponde às 
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expectativas locais, com diferenciação de produtos com base na identidade cultural 

daquele povo. Tais iniciativas necessitam de apoio específico por meio de políticas 

públicas que as fortaleçam, sem promover a descaracterização de sua base social. 

(FLORES, 2006). 

 As políticas públicas só são possíveis se encontrarem respaldo no 

ordenamento interno, o qual garantirá e dará fundamentação à sua criação. Para 

tanto, tais previsões, embora respeitando as disposições que organizam o 

patrimônio a nível nacional e a própria Constituição Federal, devem partir também 

dos demais entes federativos, especialmente no âmbito municipal. 

 

6. Considerações Finais  

A concepção de cultura e patrimônio ganharam notoriedade nos últimos 

tempos. As discussões em torno da temática fizeram com que esta se tornasse mais 

abrangente, deixando de lado a visão puramente material e construída, 

reconhecendo o imaterial e o não construído ou modificado pelo homem, buscando 

assim uma maior proteção das mais variadas manifestações dos diversos grupos 

que compõe a sociedade. 

A concepção alargada de cultura e patrimônio, adotada pelas diversas áreas 

do saber, fez com que a proteção jurídica se tornasse mais efetiva na busca do 

reconhecimento e preservação destes bens. Uma vez que as disposições legais são 

uma das formas de garantia de um Estado Democrático de Direito, estas também 

necessitam ser expandidas para se adaptar à realidade social e viabilizar a criação 

de políticas públicas coerentes e eficazes. 

Um dos marcos legais neste contexto foi o Decreto-Lei nº 25, de 30 de 

novembro de 1937, que primeiro positivou o conceito o patrimônio histórico e 

artístico nacional de forma amplificada, dispondo sobre os imateriais e, em especial 

no parágrafo segundo, os monumentos naturais e as paisagens dotadas pela 

natureza ou agenciadas pela indústria humana.  

Também houve progressos no campo da proteção do patrimônio e da cultura 

com o advento da Constituição de 1988, a qual, devido à realidade de transição em 
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que se encontrava, saindo de um período de supressão de direitos, buscou 

assegurar de forma especial o direito à cultura e, consequentemente, a proteção do 

patrimônio. 

O artigo 216 da Constituição de 1988 dispõe que o patrimônio não depende 

da intervenção humana, da materialização, se é imóvel ou imóvel, coletivo ou 

singular, importando que esteja ligado aos grupos que compõe a sociedade. Outro 

ponto importante de ser ressaltado é o que tange à colaboração da comunidade 

junto ao Poder Público na proteção destes bens, ratificando a natureza jurídica de 

bem difuso, pertencente a todos.  

 Tais previsões são de extrema importância para a criação de projetos que 

levem em consideração a identidade territorial, valorizando não apenas a identidade, 

mas da própria produção local. Tais iniciativas necessitam de apoio específico por 

meio de políticas públicas que as fortaleçam, sem promover a descaracterização de 

sua base social. Valorizando a identidade local, estes projetos incentivam a busca 

pela preservação da mesma, trazendo um grande ganho social. 
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RESUMO 
Este artigo apresenta uma análise sobre os conceitos de cultura e patrimônio, reconhecendo 
a construção histórica da cultura popular erudita, sem, no entanto, evidenciar uma em 
detrimento de outra, mas pontuando a importância de ambas na construção do saber 
histórico de um povo. O estudo foi pautado no método dedutivo, com embasamento teórico 
em diversas fontes de consultas como: livros, artigos científicos, documentos, sites, para 
ressaltar a relação do museu com a construção do conceito de cultura e analisar a 
contribuição da cultura popular para a preservação da memória de um povo. A pesquisa 
apresenta uma breve reflexão da origem do termo museu, suas implicações históricas, bem 
com a relação desse espaço cultural com o carnaval, apresentando o museu local de 
integração com a cultura e com a memória, ressaltando a importância do carnaval como a 
maior festa popular brasileira.  
Palavras-chave: Cultura. Patrimônio. Carnaval. Museu 

 
ABSTRACT 
This article presents an analysis of the concepts of culture and heritage, recognizing the 
historical construction of erudite popular culture, without, however, showing one to the 
detriment of another, but emphasizing the importance of both in the construction of the 
historical knowledge of a people. The study was based on the deductive method, with a 
theoretical basis in several sources of consultations such as: books, scientific articles, 
documents, websites, to emphasize the relation of the museum to the construction of the 
concept of culture and to analyze the contribution of popular culture to preservation the 
memory of a people. The research presents a brief reflection on the origin of the term 
museum, its historical implications, as well as the relation of this cultural space with the 
carnival, presenting the local museum of integration with culture and memory, emphasizing 
the importance of carnival as the biggest party brazilian popular 
Keywords: Culture. Patrimony. Carnival. Museum 
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1. Introdução 

O artigo em tela tem como tripé conceitos como patrimônio museal, cultura 

popular e erudita, analisados pelo viés de uma das mais importantes festas 

brasileiras, o carnaval. No estudo parte-se do pressuposto que não há uma cultura 

única, e sim uma simbiose de culturas que marcam e constroem a história de um 

povo, permeada pela sua identidade e memórias. Nesse contexto os museus são 

espaços de inter-relação com o carnaval, visto que também é um lugar social 

reconhecido como patrimônio cultural. Assim, o objetivo do estudo foi o de analisar a 

cultura popular e erudita no carnaval brasileiro como patrimônio histórico e cultural 

de um povo. 

Optou-se pela realização de um enfoque bibliográfico, pois segundo Marques, 

Manfroi, Castilho e Noal (2017), partem de dados oriundos de fontes secundárias, 

livros, revistas, jornais, entre outros. O tipo de pesquisa foi exploratória, usada para 

buscar mais informações sobre o tema em estudo, geralmente utilizada para 

detectar problemas ou estabelecer hipóteses. No que se refere à abordagem foi 

qualitativa, pois se trata de dados que não podem ser matematizados, utilizada no 

campo das ciências sociais, quando se pretende trabalhar com representações 

sociais, vista como uma visão de mundo. 

O método do estudo foi o analítico, definido pelos autores supracitados como 

a decomposição do todo em suas partes constituintes, buscando a compreensão de 

como essas partes se relacionam entre si. Teve ainda aspectos do método dedutivo 

partindo de geral para o particular, pois na visão de Andrade (2003) evidencia que é 

o caminho dos resultados, pois se trata de um pensamento em conexão 

descendente que leva a conclusão. 

A estrutura do presente artigo está divida da seguinte forma: 1- Introdução 

que evidencia a contextualização da pesquisa e aspectos metodológicos. 2- as 

discussões teóricas no que se refere à cultura e patrimônio museal relacionando 

com o carnaval Brasileiro 3- considerações finais. 
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2. Referencial teórico 

Em uma visão contemporânea, cultura é essencialmente uma característica 

humana, pois somente o homem tem a capacidade de desenvolver a cultura 

(destacando-se dos animais e vegetais). Esta perpassa cada grupo social que 

repassada aos seus descendentes, reforçando a ideia de cultura ser um elemento 

social. Assim, ela é um conceito que pode ser empregado tanto para comunidades 

desenvolvidas do ponto de vista técnico ou econômico, quanto para sociedades 

mais primitivas, que se organizam de forma essencialmente primária.  

Benedict (1972) assevera que a cultura é como uma lente através da qual o 

homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, 

portanto, tem visões desencontradas das coisas, ressaltando que é preciso enfatizar 

a restrição em diferentes povos, com suas respectivas culturas. Em seus estudos de 

antropologia, a autora acima citada defende que raça, linguagem e cultura são 

aspectos diferentes e independentes. Foi essa concepção que iniciou a ideia de que 

não existe raça inferior. No aporte de Laraia (2006)a nossa cultura modela o padrão 

de comportamento aceito por nossa comunidade; pois o modo de ver o mundo, as 

apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e 

também o modo de se postar na comunidade são provenientes de nossa herança 

cultural. 

Tylor (1871) enfatiza que ―cultura é todo complexo que inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade‖. Tylor (1871) foi o 

precursor do conceito de cultura em enfoque antropológico, do modo como é 

utilizado atualmente. Na verdade, ele formalizou uma ideia que vinha se 

estabelecendo desde o Iluminismo. John Locke, em 1690, atestou que a mente 

humana era uma caixa vazia no nascimento, dotada de capacidade ilimitada de 

obter conhecimento, por meio do que hoje chama-se endoculturação, enquanto Tylor 

(1871) salientou a ideia do aprendizado na seu conceito de cultura.  
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Atualmente, entende-se cultura como um processo acumulativo. O homem 

recebe conhecimentos e experiências das gerações que o antecederam, 

posteriormente associadas no decorrer dos anos, transformado com suas novas 

experiências e repassadas às gerações futuras. Assim, se as informações 

agrupadas forem adequadas e criativamente manipuladas permitirão inovações e 

invenções. Essas não são produto de acontecimentos isolados e pontuais, mas a 

mobilização de toda a sociedade.  

A concepção de cultura para Stuart Hall (2004) é um conjunto de significados 

partilhados, e além de serem entendidas como referências estéticas ou históricas 

representando sempre relações de poder produto de inter-relações humanas. 

Já na conceituação de Geertz (1996), a cultura é tida como um conjunto de 

mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções/programas para 

controlar o comportamento. Para este autor, todos os homens estão preparados 

para recepcionar esse programa, ou seja, para adaptarem-se à cultura.  

O autor supracitado concebe a cultura como uma ‗teia de significados‘ que o 

homem tece ao seu redor e que o amarra. Analisando esta teoria ressalta-se que o 

termo cultura deriva de uma análise do sistema simbólico, claramente possível pelo 

isolamento histórico das comunidades, dessa forma revelando as relações 

essenciais dessas comunidades, repassadas aos descendentes por hereditariedade, 

evoluindo para a criação de um conjunto de ações coletivas, marcadas por uma 

ideologia própria, crenças, modos peculiares de se posicionar frente à sociedade 

(Geertz,1996). Para esse autor, a cultura nunca é individual, particular, mas pública, 

coletiva.  

A ideia de Geertz (1996) a respeito de cultura difere da teoria de Tylor que 

define cultura como sendo um fenômeno natural e reforça o fato da cultura ser algo 

social, todavia se considera esses dois enfoques antropológicos para a construção 

de um conceito do termo cultura. A afirmação de Geertz (1996) de que cultura é uma 

ciência interpretativa, a procura de significado é deveras oportuna, pois 

considerando cultura um termo análogo, diversos enfoques são necessários e 

complementares para elaboração de um conceito contemporâneo bastante 
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abrangente, em que se considere a visão da sociologia, da antropologia, da história 

e da arte em geral, para a composição de definições particulares.  

Cultura é todo processo acumulativo. O homem recebe conhecimentos e 

experiências das gerações que o antecedem que por sua vez, serão associados no 

decorrer de anos, transformados com suas novas experiências e repassadas às 

gerações futuras. Para Johnson (1997 apud Ávila, 2006, p.12): ―cultura é o conjunto 

acumulado de símbolos, ideias e produtos materiais associados a um sistema social, 

seja ele de uma sociedade inteira ou de uma família.‖ 

De acordo com a UNESCO (2003), cultura é compreendida como um conjunto 

de características espirituais e materiais, intelectuais e emocionais que definem um 

grupo social - engloba modos de vida, direitos fundamentais da pessoa, sistemas de 

valores e tradições e crenças. Percebe-se que a divulgação maior dessa cultura está 

no patrimônio material; por exemplo, encontramos nos postos de vendas cartões 

postais com imagens de exemplares da arquitetura de Mato Grosso do Sul - MS ou 

imagens simbólicas de artefatos indígenas com matéria-prima proveniente da fauna 

e da flora local.  

Segundo Kashimoto, Marinho e Russef (2002, p. 36), ―a cultura é 

caracterizada como um conjunto de atividades e crenças que a comunidade adota 

para enfrentar os problemas impostos pelo meio ambiente‖. Considerando-se esse 

enfoque, a cultura contempla os diferentes aspectos da vida: conhecimentos 

técnicos, costumes relativos a roupas, alimentos, religião, mentalidades, valores, 

língua, símbolos, comportamento sociopolítico e econômico, formas autóctones de 

tomar decisões e de exercer o poder, atividades produtoras e relações econômicas, 

entre outros.  

Laraia (2006) destaca que a ―cultura é um processo acumulativo, resultante 

de toda experiência histórica das gerações anteriores‖ desenvolvendo-se por 

intermédio da comunicação oral e da evolução humana na ocupação racional de seu 

próprio território, assim a cultura seria um meio, mecanismo para favorecer ao 

homem a vida em sociedade.  
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De um modo sintético e objetivo tem-se cultura como a identidade, a essência 

de um grupo humano, as práticas sociais e movimentos conforme um padrão 

adequado àquele espaço e tempo em que estão localizados. A cultura está sempre 

enraizada em uma base territorial, proveniente da integração do homem com a 

comunidade e com o espaço, adaptando-se, portanto, às diversidades locais para 

construir sua própria identidade. 

Nessa breve análise pontua-se que carnaval é considerado a maior festa 

popular brasileira sofrendo influência européia. Surgiu no Brasil colonial como uma 

alegre festa de rua, ou seja, incorporando-se a cultura popular, expressão sempre 

associada ao povo e proveniente das classes excluídas socialmente, das classes 

dominadas. Essa cultura refere-se ao senso comum, manifestação espontânea. 

A cultura popular compreende um conjunto de saberes tradicionais patrimônio 

determinado pela interação social. Geralmente essas manifestações compreendem 

traços da cultura marcados pela oralidade e outras expressões humanas. 

De acordo com Cascudo (1980) a tradição é o depositório genuíno e a fonte 

mais pura onde vão beber os que têm pela arte um apreço especial. É na tradição, 

no patrimônio cultural, que a cultura de um povo se embala e vive resguardada da 

morte. 

São exemplos da cultura popular brasileira: o carnaval, as danças e festas 

folclóricas, a literatura de cordel, as lendas, as fábulas, superstições, os provérbios, 

o samba, o frevo e a capoeira dentre muitos outros. Sendo a Roda de Capoeira 

registrada como patrimônio imaterial brasileiro em 2008, como um elemento 

estruturante de uma manifestação cultural, espaço e tempo, onde se expressam 

simultaneamente o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a 

brincadeira, os símbolos e rituais de herança africana - notadamente banto - 

recriados no Brasil. Reconhecida internacionalmente, pela UNESCO em 2014, como 

um dos símbolos do Brasil e Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.  

A cultura de um povo é ampla e plural, portanto composta por elemento do 

saber popular e do conhecimento científico, todavia um não pode se sobrepor ao 

outro. Ao contrário do patrimônio cultural tradicional/popular a cultura erudita é 
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composta por conceitos cientificamente elaborados, formados pelos movimentos 

artísticos, históricos e instruções acadêmicas específicas. 

O carnaval é essência da cultura popular brasileira e faz com que ano a ano o 

país seja mais divulgado no mundo. Essa manifestação popular não apareceu 

simplesmente, tem raízes históricas, se constituindo numa ação que remonta à 

antiguidade, tanto na Mesopotâmia quanto na Grécia e Roma. O termo 

etimologicamente vem do latim, carnislevale – retirar a carne, relacionando-se ao 

período de jejum da quaresma cristã, onde se apregoava a abstinência dos prazeres 

mundanos. 

Conforme enfatiza DaMatta, (1986, p. 71-78) ―o carnaval oportuniza diversas 

situações em que algumas coisas são permitidas e outras vetadas, não se pode 

pular carnaval triste da mesma forma que não se pode ir a um funeral alegremente‖. 

O carnaval permite a troca da vestimenta de trabalho pela fantasia, ou seja, a 

fantasia permite ao povo a criatividade e a troca de posições sociais. Onde é 

possível inverter o mundo em direção a alegria, a uma sociedade mais igualitária. 

Para DaMatta(1986, p. 78): ―O carnaval é definido como liberdade e 

possibilidade de viver uma ausência fantasiosa e utópica de miséria, trabalho, 

obrigações, pecado e deveres.‖ 

Historicamente tem-se que o carnaval surgiu no Brasil no período colonial, 

quando apareceu o entrudo, uma reunião de origem portuguesa que na colônia era 

praticada pelos escravos. O entrudo acontecia no período anterior a quaresma e a 

festa se consolidava com a participação popular, quando o povo enchia as ruas e 

alegremente, jogavam água, ovos e farinha uns nos outros. Por ser uma festa 

anterior a Páscoa Cristã, o carnaval/entrudo tinha um significado de libertação e 

alegria. O entrudo surgiu no século XVII sofrendo forte influência das ações 

carnavalescas que já existiam na Europa. 

Na Itália e na França o carnaval era em forma de desfile nas ruas, momento 

muito esperado pela população, pois apareciam bonitos personagens mascarados, 

como as colombinas e os pierrot. 
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Posteriormente no final do século XIX apareceram os cordões e ranchos, as 

festas de salão e os corsos – que era um momento festivo em que as pessoas 

decoravam seus carros em grupos e saiam fantasiadas às ruas. Os corsos foram os 

precursores dos atuais carros alegóricos. 

No século XX, o carnaval cresceu bastante, tornando a festa popular mais 

expressiva do Brasil e para tal, os afoxés,147os maracatus148,e os frevos 149passaram 

a compor essa festa da cultura popular brasileira, também na música apareceram os 

compositores e os ritmos como   marchinhas e os sambas. As composições 

anônimas, tipo quadrinhas, atuais marchinhas, se fizeram destacadas a partir do 

trabalho expressivo de Chiquinha Gonzaga, com sua composição - ‗Abre-alas‘ em 

1899. 

A primeira escola de samba do Brasil foi a ‗Deixa Falar‘, fundada em 18 de 

agosto de 1928, na cidade do Rio de Janeiro, fomentada pelo sambista Ismael Silva. 

As cores oficiais desta escola de samba eram o vermelho e branco e sua estréia no 

carnaval carioca ocorreu no ano seguinte a sua fundação. Com essa iniciativa o 

carnaval de rua teve novo formato e um impulso muito grande. Logo após 

começaram a surgir campeonatos de escolas de samba no Rio de Janeiro e São 

Paulo, objetivando enaltecer as escolas de samba mais bonitas. 

O carnaval do Rio de Janeiro aparece no Guiness Book como sendo o maior 

carnaval do mundo, contando diariamente com a participação de 2 milhões de 

foliões. De seu início festivo e despretensioso o carnaval brasileiro tornou-se uma 

apoteose. 

                                                           
147

De origem iorubá, a palavra afoxé poderia ser traduzida como "a fala que faz". Para alguns pesquisadores seria uma forma 
diversa do maracatu. Três instrumentos básicos fazem parte desta manifestação. O afoxé (ou agbê), cabaça coberta por uma 
rede formada de sementes ou contas, os atabaques, e o agogô, formado por duas campânulas de metal.  
148

 dança de cortejo associada aos reis congos. Os maracatus, tradicionalmente, surgiram e se desenvolveram ligados às 
irmandades negras do Rosário. Nos maracatus há um forte componente religioso. 
149

Ritmo musical e uma dança brasileira com origem no estado de Pernambuco. Sua música baseia-
se na fusão de gêneros como marcha, maxixe, dobrado e polca, e sua dança foi influenciada pela 
capoeira. Foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO no ano de 2012. 
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Frei Betto, (2015, s/p): ―A festa de Momo restou como momento de catarse. 

Busca-se o prazer imediato no sexo e na droga; a transgressão de valores na nudez 

e também em agressividade e irreverência.‖ 

Atualmente acontece uma nova roupagem dessa manifestação popular da 

cultura brasileira – o carnaval, das festas livres nas ruas e das brincadeiras 

despretensiosas surge à competição exacerbada, os artistas, jogadores de futebol e 

outros tantos famosos hoje saem nas escolas de samba, ocupando os lugares dos 

anônimos e as belas fantasias são substituídas muitas vezes pelos corpos in natura. 

Nessa análise da cultura popular o carnaval se inter-relaciona com os museus 

considerando que os museus são espaços em constante evolução, suscitando nos 

visitantes a motivação para preservação da história pretérita para nos ligar à 

memória presente. No ano de 2018, o Brasil acompanhou o reconhecimento por 

parte de carnavalescos de São Paulo e do Rio de Janeiro, que ressaltaram os 

museus como patrimônio cultural e levaram para as avenidas, retratando a história 

de que o ato de colecionar objetos, tal como a identidade e a memória sempre 

encantaram a humanidade. É fato que curiosidade sempre impulsionou o homem à 

pesquisa. O colecionismo deu origem aos gabinetes de curiosidades que com o 

passar do tempo (séculos) originaram formato atual dos museus. 

Recentemente, em fevereiro de 2018, os museus chamaram a atenção dos 

populares em duas grandes escolas de samba brasileiras; a Escola de Samba 

Acadêmicos do Tucuruvi e a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. 

A Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi (figura 1), de São Paulo, 

proporcionou aos expectadores uma viagem pelos museus do mundo, terminando 

com os museus localizados no Brasil, tiveram destaque também as alas de biologia 

marinha, astronomia, paleontologia e até criptozoologia enfatizando as criaturas 

míticas da cultura amazônica. No desfile a história, foi disciplina de evidência, 

servindo de inspiração para muitas comissões de frente. Houve representação dos 

deuses da mitologia, e o carro abre-alas demonstrou a grandeza e importância 

histórica da Biblioteca de Alexandria. Encerrando o desfie os carnavalescos 
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apresentaram uma homenagem à alguns museus brasileiros, como: o Museu do 

Futebol, Museu da Língua Portuguesa e Museu da Imagem e do Som/SP. 

 

Figura 1 - Acadêmicos do Tucuruvi 

 

 

 

 

 

 

 

     

            Fonte: Acadêmicos do Tucuruvi (2018) 

 

Já também com bastante encantamento a Escola de Samba Imperatriz 

Leopoldinense, do Rio de Janeiro (figura 2), abrilhantou a Avenida Marquês de 

Sapucaí, com a riqueza cultural do Museu Nacional, que completa no mês de 

junho/2018 duzentos anos. Além de suscitar a preservação o fato de popularizar a 

importância do museu nacional, amplia a busca de parcerias para a revitalização do 

prédio, mostrando que administração dos espaços museais em nosso país, são 

exemplos da resistência, tanto quanto o carnaval brasileiro. O desfile da Imperatriz 

Leopoldinense representou os acervos da fauna, múmias e paleontologia, 

pontuando a expografia do Museu Nacional. Em uma das etapas do desfile o fóssil 

mais antigo encontrado no Brasil, apelidado de ‗Luiza‘, considerada a primeira 

brasileira, foi representada em uma das alas. Houve ainda a composição da bateria 
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que representava as múmias do museu. Ao final o desfile enalteceu os tradicionais 

piqueniques no gramado da Quinta da Boa Vista – RJ/ Brasil. 

Figura 2- Imperatriz Leopoldinense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imperatriz Leopoldinense (2018) 

 

Segundo o carnavalesco Cahê Rodrigues (2018) pontua que o carnaval 

trouxe para a avenida a reflexão acerca do museu, fazendo seu papel social; 

pondera que quem visitou o museu há pouco tempo sabe as condições precárias, 

em que esse se encontra, e que componentes da escola idosos que não conheciam 

o museu, o visitaram agora por conta do enredo. 

A palavra museu é de origem latina, provém do termo museun, que deriva de 

mouseion, do grego. Fazendo referência as nove musas gregas, filhas de 

Mnemosine (memória) e Zeus. Considerando a importância da história e da memória 

na construção do fazer museal, ressalta-se que na Grécia antiga, as musas eram 

deusas da eloquência, da história, da música, da dança das poesias, da tragédia, da 

comédia e da astronomia. Dessa forma o espaço musealera um território destinado 

à inspiração intelectual e divina.  
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A formação dos museus é também influenciada pela relação da humanidade 

com a memória e a história. Castilho e Ferreira (2012, p. 31-32) afirmam que: ―O 

museu retém o saber que os olhos deixam de observar no cotidiano.‖ Percebe-se 

que memória e histórias são elementos fundamentais na formação dos museus, uma 

forma de reviver o passado e ainda preservar a história da humanidade seja na 

memória individual ou coletiva, ou ainda como patrimônio material e imaterial de um 

povo. 

Para Hellwig (2008), os museus são especialistas na recordação da memória, 

que estabelece um papel importante na construção do imaginário e da identidade de 

uma sociedade.  

Os museus ocupam a duas extremidades ‗ templo‘ a‘ fórum‘, nesse sentido os 

teóricos destacam os museus como espaço de múltiplas habilidades e 

possibilidades, as quais contribuem para o desenvolvimento, seja no âmbito do 

conhecimento, qualidade de vida, ou na formação da consciência política e social da 

sociedade. (IBRAM, 2010). 

No universo da cultura, o museu assume funções as mais diversas e 

envolventes. Uma vontade de memória seduz as pessoas e as conduz à procura de 

registros antigos e novos, levando-as ao campo dos museus, no qual as portas se 

abrem sempre mais. A museologia é hoje compartilhada como uma prática a serviço 

da vida. 

O museu é o lugar em que sensações, ideias e imagens de pronto irradiadas 

por objetos e referenciais ali reunidos, iluminam valores essenciais para o ser 

humano. É um espaço onde se descobre e se aprende nele se amplia o 

conhecimento e se aprofunda a consciência da identidade, da solidariedade e da 

partilha. 

Por meio dos museus, a vida social recupera a dimensão humana que se 

esvai na pressa da hora. As cidades encontram o espelho que lhes revele a face 

apagada no turbilhão do cotidiano. Cada pessoa acolhida por um museu acaba por 

saber mais de si mesma. 
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Os museus são espaços privilegiados para o reforço da nossa identidade, por 

intermédio das histórias neles contadas, levam o povo a conhecer a cultura local 

e/ou a enaltecê-la e preservam e narram o enredo do espaço vivido, desvelam 

nosso território. Os museus têm um importante papel no processo de sensibilização 

para a preservação do patrimônio local, e a festa popular carnavalesca pode ser 

instrumento/ agente para em conjunto reforçar a identidade local. 

 

3. Considerações finais 

O objetivo proposto foi analisar a cultura popular e erudita presentes no 

carnaval brasileiro, reconhecidos como patrimônio histórico e cultural de um povo, 

preservados pelos museus, visto que são considerados espaços com uma função 

social. A cultura popular tem sua contribuição para o carnaval, representada pelo 

samba, frevo, marchinhas, entre outros saberes locais. Cabe destacar que a cultura 

erudita também emerge seu aporte quando se inter-relaciona com a cultura popular 

por meio de suas representações sociais.  

Nesse contexto, as culturas popular e erudita representam a identidade de um 

povo manifestada no carnaval por meio de saberes reconhecidos como patrimônio 

histórico e cultural de uma cidade. Impera ressaltar a conexão das duas culturas em 

uma das festas mais importantes do Brasil, na construção de sua história. 

Os museus são espaços de preservação da memória que representam a 

história vivenciada pelo seu povo, sendo incumbido pela cultura do conhecimento e 

da transformação dos saberes científicos e locais. Tais sabres são permeados pela 

existência física dos objetos, os chamados patrimônios materiais. Já os imateriais, 

são carregados de memórias e sentimentos essenciais para reviver o passado e 

preservar a história de uma sociedade. Nesse sentido, os museus como função 

social, contribuem para preservação da cultura popular e erudita, ambas de 

fundamental importância para o carnaval como parte da história, cultura e identidade 

do brasileiro. 
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RESUMO 
Vivemos em redes e a todo momento recebemos e trocamos informações. Transferências, 
assimilações e dispersões de traços culturais estão atrelados ao espaço-tempo em que 
vivemos. Embasados nesses preceitos o presente artigo explana sobre a criação do futuro 
Museu do Assentado em Rosana/SP, bem como as dimensões que estruturam o patrimônio 
material e imaterial do museu e, em especial, inicia-se as discussões sobre o papel dos 
diferentes territórios relacionados à origem e a trajetória de vida da comunidade estudada no 
processo de formação cultural de seus indivíduos, e assim, ressaltar a relevância desses 
territórios para a constituição do futuro Museu. Para atingir tais objetivos, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica exploratória em livros, artigos e sites que abordassem sobre a 
temática proposta e, além disso, utilizou-se trechos de entrevistas realizadas, por meio da 
metodologia da história oral, com assentadas. Assim tornou-se possível entender as bases 
para criação do futuro Museu do Assentado e, os diferentes traços culturais que configuram 
essa comunidade migrante. 
Palavras-chave: Museu do Assentado; Territórios; Multiterritórios; Traços Culturais; 
Rosana/SP. 
 
ABSTRACT  
We live in networks and every moment we receive and exchange information. Transfers, 
assimilations and dispersions of cultural traits are tied to the space and time in which we live. 
Based on these precepts this article explaned on the creation of the future Museum of the 
seating in Rosana/SP, as well as the dimensions that structure the material and immaterial 
heritage of the museum and, in particular, began discussions on the role of the different 
Territories related to the origin and life trajectory of the community studied in the process of 
cultural formation of its individuals, and thus, it was explaned on the relevance of these 
Territories to the Constitution of the Future museum. In order to achieve these objectives, an 
exploratory bibliographical research was used in books, articles and websites that 
approached the proposed thematic and, moreover, excerpts from interviews carried out 
through the oral history methodology, with Seated. Thus it became possible to understand 
the bases for the creation of the future Museum of the seated and, the different cultural traits 
that set up this migrant community. 
Key-words: Museu do Assentado; Territories; Mulltiterritory; Cultural Traits Rosana/SP. 
 

                                                           
150 Artigo faz parte das pesquisas de Iniciação Cientifica: ―Patrimônio e lazeres turísticos: O Museu do 
Assentado no município de Rosana/SP‖ financiado pelo CNPq 2015/2016 e, ―Turismo cultural rural: O 
Museu do Assentado no município de Rosana/SP‖ financiado pela FAPESP 2017/2018. 
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1. Introdução  

O campo do turismo possui inúmeros segmentos de mercado que vem se 

ramificando e se aprofundando ano após ano e, entender esses segmentos, assim 

como as suas potencialidades e possíveis problemáticas deve fazer parte do 

trabalho inicial dos futuros turismólogos e pesquisadores da área.  

Primeiramente iniciemos nossas discussões com o papel do turismo nas 

comunidades rurais. É necessário entender que o ambiente rural pode ofertar as 

famílias relações que extrapolam o trato com a terra, assim como menciona Blos que 

―há o entendimento de que é possível abrigar nesse espaço também o oferecimento 

de serviços e a produção de bens não agrícolas‖. (BLOS, 2000, p. 199) 

Silva e Almeida discursam sobre o novo olhar, ou também entendido como os 

múltiplos olhares para a propriedade rural, segundo eles: 

Além de produzir alimentos, o rural passa a ser visto como um 
espaço multifuncional de funções ambiental, econômica, social e 
cultural. O conceito de multifuncionalidade contraria a ideia de que a 
agricultura tem apenas a função de produzir bens alimentares, mas 
atribui-se a ela um papel determinante na manutenção das 
populações locais, na preservação do ambiente e das paisagens, 
acolhimento das populações urbanas entre outros. (SILVA; 
ALMEIDA, 2002, p. 166) 
 

Partindo do conceito de multifuncionalidade rural insere-se que as atividades 

das propriedades que outrora estavam voltadas unicamente para a pecuária e 

agricultura, uma vez transformadas, podem gerar motivações, expectativas e atrair 

uma determinada demanda, a qual usufruir das atividades agrícolas e não agrícolas 

para o aproveitamento turístico. (FUCKS; SOUZA, 2010, p. 97) 

O turismo no espaço rural auxilia na diversificação da economia rural, age 

como um agente mitigador do êxodo rural, ressignifica o espaço e, além disso, 

trabalha como formador de ideias e desmistificador de conceitos por meio do turismo 

rural pedagógico. (PIRES, 2004, p.5) 

Além dos benefícios citados, a atividade turística pautada no planejamento 

sustentável (econômico, social e ambiental) no meio rural pode promover uma série 
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de outros benefícios tanto para a comunidade autóctone, quanto para os que a 

visitam. Rosária, sobre a motivação e impacto do turismo disserta que: 

O turismo promove o intercâmbio, gera conhecimento, o respeito 
entre as pessoas, valoriza o estilo de vida. O turismo cresceu pela 
necessidade do homem de se ligar à natureza e de entender as 
outras pessoas. [...] De maneira geral o turismo promove 
conhecimento, intercâmbio e valorização, não precisa ser só 
econômico e sim retratar a realidade toda. (apud, BANDUCCI 
JÚNIOR, 2014, p.10) 
 

Muitos trabalhos acadêmicos abordam de que forma o turismo se apropria 

das atividades agrícolas e não agrícolas, mas pouco se comenta da visão do local 

que transformando seus saberes e fazeres adota a atividade turística como um novo 

estilo de vida. É necessário entender que quando abordamos as relações turísticas 

possuímos dois atores principais: os turistas e os visitados e, analisar os anseios e 

motivações do pequeno agricultor também é algo necessário para compreender a 

dinâmica turística como um todo. 

Thomaz afirma que ―ainda que não seja o único fator a determinar a 

atratividade geral de uma região turística, a cultura é muito rica e diversa. Os 

elementos da cultura de uma sociedade é um reflexo complexo da forma como seu 

povo vive, trabalha e se diverte‖ (THOMAZ, 2012, p. 199) e, assim, a cultura pode 

sim, ser produto passível de comercialização pela atividade turística em ambientes 

rurais. Entre os elementos da cultura, podemos citar o cotidiano local, que segundo 

Meneses (2004, p. 23): 

O cotidiano local, mais que estimulador de curiosidade, é elemento 
problematizador do objeto que se quer fluir, e as intermediações que 
se fazem entre a cultura passada e o cotidiano é o que possibilita o 
entendimento, a contextualização instigante e a memorização 
prazerosa.   
 

O cotidiano é um entre os inúmeros aspectos existentes no universo do 

patrimônio cultural. As noções de patrimônio podem ser entendidas por meio de 

inúmeros autores, entidades e órgãos normativos. No entanto Fucks e Souza que 

dissertam que o patrimônio cultural: 
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[...] engloba os modos de vida, as relações humanas e de produção, 
as representações do passado e do presente, a ciência, a sabedoria 
popular, a história, o artesanato, o vestuário nativo, a culinária e 
gastronomia, as moradias e arquiteturas típicas, os costumes e as 
particularidades da vida folclórica, das festas típicas e demais 
manifestações artístico-culturais da localidade ou região. (FUCKS; 
SOUZA, 2010, p. 100) 
 

Embasado nas possibilidades de desenvolvimento da atividade turística de 

cunho cultural no espaço rural, o presente artigo pretende explanar sobre a criação 

do futuro Museu do Assentado, bem como as dimensões que estruturam o 

patrimônio material e imaterial do museu e, em especial, iniciar as discussões sobre 

o papel dos diferentes territórios relacionados a origem e trajetória de vida da 

comunidade local no processo de formação cultural de seus indivíduos, e assim, 

explanar sua relevância para o futuro Museu. 

 

1.1 Metodologia 

Para a elaboração deste trabalho utilizou-se uma pesquisa bibliográfica 

exploratória em livros, revistas, artigos e em sites que auxiliassem no entendimento 

e na contextualização acadêmica dos eixos verticais e transversais sobre a 

importância do turismo em ambientes rurais, metodologia de pesquisa, patrimônio 

cultural, territórios e outros temas que versam sobre o eixo de pesquisa.  

Além disso, houve o relato da experiência empírica por meio dos 

pesquisadores/autores que atuam no projeto do futuro Museu do Assentado com o 

intuito de discorrer sobre os percursos para a constituição dos mesmos, assim como 

desafios e facilidades. 

Na constituição deste artigo científico também foram utilizados fragmentos 

das entrevistas realizadas com as assentadas ao longo do projeto, assim como suas 

histórias. Salienta-se que essas entrevistas versam sobre os traços culturais 

referentes a atualidade, trajetória de vida e origem das protagonistas do futuro 

museu do assentado. 



 
 

1703 
 

 

E por fim, também foi criado um mapa de trajetória de vida e origem por meio 

dos relatos de uma entrevistada, que auxiliou no entendimento dos fluxos 

migratórios existentes nos assentamentos. 

 

2. O futuro museu do assentado  

Para entender as bases e os percursos atuais para formação do futuro Museu 

do Assentado, inicialmente se faz necessário entender que forma a ideia foi 

formatada e está sendo concebida. 

O anseio da criação do museu não veio da comunidade autóctone, mas isso 

não desvaloriza ou descredita a iniciativa, pois muitas vezes, a comunidade local 

não entende a sua trajetória de vida, origem e hábitos cotidianos com traços 

culturais a serem preservados e disseminados.  

Tal realidade pode-se reafirmar nas visitas aos lotes dos assentamentos 

quando se observava objetos antigos, esquecidos e abandonados no quintal que 

são, e eram, receptáculos da memória e marcaram época. Muitas vezes, estes não 

acreditam nos seus traços culturais por achar que cultura e museu só estão restritos 

a tradições seculares e de extrema importância para a cultura nacional e 

internacional. 

A ideia da concepção do Museu do Assentado nasceu em uma visita técnica 

ao município de Tupã/SP, especificamente ao distrito de Varpa em 2014. Neste 

distrito há uma colônia de letos fundada em 1922, e, posteriormente foi criado o 

Museu Histórico de Varpa Janis Erdbergs em memória a esses letos que segundo 

Moraes, Silva e Muller (2016, p.7) 

O Museu Histórico de Varpa Janis Erdbergs é rico em detalhes e 
conta a história dos pioneiros que desbravaram a mata para ali 
fundarem a colônia. Mesmo com pouquíssimos recursos para se 
manter. Varpa ainda guarda sua tradição leta, especialmente nas 
suas atividades produtivas e em algumas festividades tradicionais. 
 

O Museu Histórico foi instalado no antigo salão da segunda Igreja Batista de 

Varpa, construída em 1941 e, segundo Paiva (2017, p.118) o intuito do espaço 
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museal era conter elementos que ―rememorassem o início da colonização leta na 

região, particularmente o ambiente encontrado pelos pioneiros, seu trabalho e 

fixação na nova terra‖. 

Desse modo, as justificativas e anseios para a criação do museu da cultura 

leta se assemelhavam com a realidade observada durante outros projetos nos 

assentamentos rurais de Rosana/SP, em função que as populações que residem 

nesses assentamentos, conforme visto anteriormente, são migrantes e, assim como 

os letos, se apropriaram do território atual, trouxeram seus traços culturais e 

findaram um ambiente cultural pouco explorado anteriormente.  

Assim, o Museu do Assentado tem como intuito de ser um espaço museal 

onde fosse possível retratar a trajetória de vida, origem e as histórias de lutas dos 

assentados no Pontal do Paranapanema, uma vez que não existia um museu com 

essa temática no estado de São Paulo. 

Para a concepção do futuro museu, primeiramente se fazia necessário o 

entendimento da proposta. Assim, em 2014 iniciou-se uma série de pesquisas sobre 

museus etnológicos e ecomuseus em comunidades rurais que pudessem servir de 

base para fundação do Museu do Assentado.  

Históricos de concepção de museus, assim como o museu da cultura leta em 

Varpa, foram estudados e observados, a mencionar os museus: Museu Etnográfico 

da Colônia Maciel, Museu Grupelli, Museu Histórico do Morro Redondo e o Museu 

da Colônia Francesa, todos eles pertencentes ao circuito de museus de Pelotas/RS. 

Em 2015, foi a aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico/CNPq a Iniciação Científica: ―Patrimônios e lazeres 

turísticos: o Museu do Assentado no município de Rosana/SP‖, que tinha como 

intuito iniciar o processo de inventariação do patrimônio material e imaterial por meio 

das memórias nos quatro assentamentos do município.  

Entende-se que a inventariação é o a primeira etapa para a concepção do 

museu e assim, a musealização. Segundo Cury (2005, p.26)   

[...] entende-se o processo de musealização como uma série de 
ações, sobre os objetos, quais sejam: aquisição, pesquisa, 
conservação, documentação, comunicação. O processo inicia-se ao 
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selecionar um objeto de seu contexto e completa-se ao apresentá-lo 
publicamente por meio de exposições, de atividades educativas e de 
outras formas.  

 

Assim a primeira Iniciação Científica além de inventariar o futuro acervo, teve 

o papel fundamental para fomentar as primeiras discussões sobre a implantação do 

Museu do Assentado. A comunidade local, por meio das visitas in loco, começou a 

compreender o que o projeto propunha e a sua relevância para a ressignificação, 

recriação e salvaguarda dos seus próprios traços culturais. 

Já em 2017, foi aprovado a segunda Iniciação Científica por meio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP, vigente até 

novembro de 2018, que tem como intuito dar continuidade ao processo de 

inventariação do acervo do futuro museu. 

Uma vez inventariado o acervo, prospecta-se a implantação do museu em 

uma das antigas casas de colonos existentes no assentamento Porto Maria, fixando 

assim, a proposta de um museu in situ. 

3. A bases para constituição do futuro museu 

Para entender a importância da constituição de um museu em uma 

determinada localidade, em especial em assentamentos de reforma agrária, 

inicialmente é necessário entender de que forma o espaço geográfico foi apropriado, 

territorizado e suas transformações ao longo dos anos. 

Localizado no extremo sudoeste do estado de São Paulo, o Pontal do 

Paranapanema pertence à região Alta Sorocabana sendo delimitada pelos rios 

Paranapanema; fronteira com o estado do Paraná; e Paraná; fronteira com o estado 

do Mato Grosso do Sul. A atividade econômica predominante na região é a 

agropecuária, dado que a estrutura fundiária da mesma está baseada em latifúndios 

locados em terras pertencentes ao Estado, que foram griladas no passado.  

(THOMAZ, 2013, p.5) 

A ocupação do Pontal foi marcada por inúmeros fatores desumanos e ilegais, 

como o extermínio dos indígenas, grilagem de terras, desmatamento, 
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comercialização e ocupação de terras. Um dos grandes grilos que aconteceram foi o 

da fazenda Pirapó-Santo Anastácio, tendo preceitos empresariais, originando a 

inúmeras outras fazendas. (SOBREIRO FILHO, 2013, p. 52) 

Sobreiro Filho (2013, p. 93) ainda expõe que por conta dos inúmeros ‗grilos‘ 

que ocorreram, em 21 de fevereiro de 1891, o Ministério da Agricultura foi favorável 

a alocação de colonos estrangeiros nas terras da Fazenda Pirapó-Santo Anastácio 

(que era uma terra grilada posteriormente). Com isso intensificou a vinda de 

migrantes para a região, pois muitos consideraram que essa era uma terra devoluta. 

Dessa forma aconteceu um processo de grilagem dentro de uma terra já grilada.  

É visto que os conflitos pela posse de terra sempre foram marcantes no 

Pontal do Paranapanema e só tiveram uma diminuição com a construção das usinas 

hidrelétricas de Porto Primavera/SP, no rio Paraná, e, em Rosana/SP e Taquaruçu, 

no rio Paranapanema e, a instalação da Destilaria de Álcool Acídia no município de 

Teodoro Sampaio/SP. (PAIÃO, 2001, p.40) 

Segundo Paião (2001, p.39) após a conclusão das obras das Usinas 

Hidrelétricas de Porto Primavera/SP, Rosana/SP e Taquaruçu, que haviam gerado 

cerca de 30 mil empregos para região, muitos empregados foram demitidos. Diante 

disso muitos trabalhadores continuaram na região sem perspectiva de trabalho, 

assim se viram obrigados a voltar para o campo, devido ao fechamento dos 

estabelecimentos e pela crise econômica. 

Surge nesse período o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- 

MST, que começa a exercer forte pressão sobre o governo e nos fazendeiros, pelo 

fato das terras da região ser devolutas e pertencerem ao Estado, logo, deveriam 

sofrer o processo da reforma agrária. (PAIÃO, 2001, p.40). Diante da instabilidade 

social, econômica e pelas ocupações e conflitos, sendo a região do Paranapanema 

a mais pobre do Estado de São Paulo, o governo em 1995 decide implantar o plano 

de ação governamental para o Pontal. 

Até meados de 2001 o município de Rosana/SP, que está localizado no 

extremo oeste do estado de São Paulo, limítrofe como os municípios de Euclides da 

Cunha Paulista, Teodoro Sampaio e com os estados de Mato Grosso do Sul e 
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Paraná, possuía três assentamentos, sendo esses: Nova Pontal, Bonanza e Gleba 

XV de Novembro, com 717 famílias assentadas em uma área de 17.240 hectares e, 

em 2008 foi instituído o assentamento Porto Maria composto por 41 famílias. 

(FERNANDES; RAMALHO, 2001) 

Assim, entendemos que o Pontal do Paranapanema, assim como o município 

de Rosana/SP, foram regiões onde foram travadas inúmeras disputas ideológicas, 

políticas e culturais, sendo que algumas persistem até os dias atuais, para 

apropriação deste espaço. 

Deste modo, considerando inicialmente a ocupação do espaço geográfico 

pelo ponto de vista sociocultural nos defrontamos com os primeiros fatores que 

sustentam a constituição do Museu do Assentado, pois segundo Thomaz (2012, 

p.209): 

A atividade do homem ao longo da história vem gerando uma 
herança, tanto material como imaterial, da qual somos receptores na 
atualidade: pensamentos, sensibilidades, costumes, formas 
construtivas, manifestações artísticas. Essa herança é 
indissoluvelmente ligada ao território em que ocorre, por tanto, causa 
uma enorme variedade e riqueza de respostas humanas. 
 

Por meio da citação é possível observar a indissociabilidade existente entre o 

território e as realizações humanas. Além disso, entende-se outras concepções 

sobre o território, pois este é um componente de interações e construções de 

universos vitais e indispensáveis para as ações diárias, tal fato é reafirmado por 

Santos (1994, p.15) ao afirmar que ―é o uso do território, e não o território em si 

mesmo, que faz dele objeto da análise social‖ 

Outro eixo que estrutura o futuro Museu do Assentado é a vivência rural, que 

por si só já se difere da vida urbana e traz consigo um arcabouço cultural e 

significativo. Ou seja, determinada assentada nasceu em Buíque/PE, passou por 

diversos municípios, morando tanto na zona urbana como na zona rural, foi militante 

dos Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST, e na atualidade vive 

nos assentamentos com os seus hábitos culturais rurais. 
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Por fim, mencionamos o ultimo eixo, para esse momento, de sustentação do 

futuro Museu: a vida militante. Os traços culturais nesse eixo extrapolam a ideologia 

política e social, mas remonta o ponto de vista cultural, pois durante o processo de 

acampamentos, ocupações, manifestações e reforma agrária, os protagonistas 

dessas histórias coletivas e individuais necessitam adotar outros hábitos culturais.  

Tais hábitos que podemos citar como a conservação dos alimentos, pois os 

acampamentos não possuem energia elétrica, também citamos o uso de lamparinas 

e velas para romper a escuridão da noite, a construção do barraco de lona, camas, 

fogões a lenha, banheiros, girais, barracos comunitários e outras estruturas. Além 

disso, podemos citar as rodas de causos em volta da fogueira a noite, as 

comemorações a padroeiros, os insumos consumidos, a nova estrutura social 

desses espaços sendo que cada indivíduo atua em um novo papel social no grupo, 

assim como trabalhando nos setores de vigilância, alimentação, educação, frente de 

massa, saúde, entre outros. Machado (2007, p. 179) afirma que: 

Os acampamentos exercem um papel político-pedagógico importante 
sobre estes homens, mulheres e crianças que arriscam a própria vida 
para ter acesso à terra: em geral, as relações sociais dos acampados 
sofrem algumas alterações em seus comportamentos tradicionais – 
homens cozinham e cuidam das crianças enquanto as mulheres 
fazem a segurança; todos se inserem em algum setor (segurança, 
educação, saúde, higiene, alimentação, almoxarifado etc.) e, 
portanto, assumem alguma tarefa no acampamento; todos fazem 
curso de formação política; e crianças e adultos são alfabetizados, 
normalmente pelo ―método Paulo Freire‖. Uma das principais lições 
dos acampamentos é a prática da solidariedade de classe e a 
distribuição coletiva do que recebem como doação. As principais 
refeições também são compartilhadas por todos.  
 

Certamente, não podemos limitar o patrimônio cultural dessas comunidades 

somente a esses olhares, pois a complexidade da vida coletiva e individual destes, 

não se restringe somente aquilo que podemos mensurar, uma vez utiliza-se a 

memória para realização do inventário e, essa ―é, por excelência, seletiva. 

Guardamos aquilo que, por um motivo ou por outro, tem ou teve algum significado 

em nossas vidas‖. (WORCMAN, 2013, p.148)  
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No entanto, para esse artigo, não nos debruçamos ainda as outras duas 

dimensões que orientam e servem como indicadores interpretativos dos traços 

culturais dos assentamentos do município, que são a trajetória de vida de seus 

assentados e sua origem. 

 

4. Trajetórias de vida e origem: Os territórios e as memórias no futuro Museu 

Não se pode, sem sombra de dúvidas, negligenciar a importância das 

transformações do território atual do Pontal do Paranapanema, a militância, ou os 

hábitos culturais rurais no processo de culturalização dos indivíduos, mas em 

especial, neste momento abordemos de que forma os territórios de origem e os 

processos migratórios auxiliam na formatação desses seres culturais. 

Nos assentamentos do município pode-se notar que em sua maioria os 

entrevistados pertencem a região Nordeste do país, em estados como Pernambuco, 

Bahia, Ceará e Paraíba, também se identificou pertencentes a região Sul, como por 

exemplo pessoas dos estados de Santa Catarina e Paraná e, por fim, pessoas 

provenientes de diversas cidades do estado de São Paulo. 

Os traços culturais aprendidos na origem dos assentados são os mais 

significativos que resistem até os dias atuais, uma vez que: 

A família é uma instituição que desempenhava funções variadas. [...]. 

Uma das principais tarefas da família é preparar a criança para ser 

inserida na sociedade, através da herança de valores estabelecidos 

na família como cultura, afetividade, religião e educação. (TEIXEIRA, 

2013, p.5) 

 

Por conta da formação cultural e social dos indivíduos e assim como o 

reafirmado por Teixeira (2013, p.5) que a ―família é um agente educador cuja função 

é transmitir a herança cultural e social durante os primeiros anos de vida, 

preparando a criança para seu ingresso na sociedade‖, é que significamos 

demasiadamente a origem como um dos eixos do patrimônio cultural que sustenta o 

futuro Museu do Assentado. 
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As teorias citadas acima podem ser reafirmadas pela teoria de Vygotsky que 

afirma que as vivências e os processos sociais são internalizados, apropriados e 

assimilados pelas funções mentais do indivíduo e, sendo a infância, o primeiro 

estágio dessas interações sociais. Segundo Vygotsky (1989, p.33):  

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas 
atividades adquirem um significado próprio num sistema de 
comportamento social, e sendo dirigidas a objetivos definidos, são 
refratadas através do prisma do ambiente da criança. O caminho do 
objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra 
pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um 
processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 
entre história individual e história social. 

 

Sobre as memorias dos territórios relacionados à origem, pode-se mencionar, 

que os diferentes territórios configuram em uma diferenciação dos hábitos culturais, 

como por exemplo, na alimentação. Maria de Lurdes nascida em Diamante do 

Norte/PR mencionou que viveu até os quatro anos na cidade que nasceu e depois 

se mudou para o estado do Mato Grosso, segundo ela ―naquela época essas coisas 

eram difíceis, não tinha essas fartura que tinha hoje não, né. Tinha não, lá comia, 

carne que comia era de bicho do mato, porque morava no mato né‖ (OLIVEIRA, 

2015. Já para Eleonice Nascimento, nascida em Cuiabá Paulista/SP, elucidou que 

sobre a conservação de alimentos que ―não tinha conservação, se você comprasse 

alguma carne [...] a mais você tinha que salgar e por no sol, o se não se fritava e ia 

comendo aos poucos‖ (NASCIMENTO, 2016).    

Por meio dos dois relatos supracitados é possível observar que o território 

vivido pelas entrevistas empregou a necessidade de dois hábitos culturais 

diferentes, sendo o primeiro a caça de animais e no segundo o domínio de técnicas 

como charque, carne de sol, carne seca e outros. Esses são somente dois exemplos 

de quão diversos são os traços culturais relacionados a origem das entrevistadas. 

Além da origem, trabalhamos com os aspectos culturais referentes à trajetória 

de vida dos assentados. Pois, a maioria das entrevistadas viveu em inúmeras 

cidades antes de aportarem e findarem raízes no município de Rosana/SP. 
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Alguns entrevistados afirmam que sempre se deslocavam para outras 

cidades. As razões para inúmeras mudanças antes da chegada a Rosana/SP são 

distintas, mas em sua maioria, ou as entrevistadas mudavam frequentemente por 

conta das construções das barragens, uma vez que quando as obras terminam os 

trabalhadores migram para a próxima construção e, outro motivo, é o arrendamento 

de terras para a colheita. Maria Souza, nascida em Três Barras/PR em 1951, relatou 

que durante seu tempo no Paraguai sua família: 

[...] tocava roça, e quando nós chegava, eles pegava e fazia uma 
casinha pra nos fica né, o de madeira, ou senão fazia assim, de 
madeira, sempre é madeira, aquele tempo nós usava muito casa de 
madeira, ai fazia nós ficava ali uns 5 anos, 6 anos, ai eles pegava e 
ocupava a terra assim pra de novo e saia dali e ia pra outros cantos, 
era assim nossa vida lá, depois ai que ele veio embora pra cá nos 
viemo, acampa né. (SOUZA, 2017) 
 

Um exemplo desses fluxos migratórios pode ser observado no mapa abaixo 

(Figura 1) que retrata a trajetória de vida e origem de Maria de Jesus da Silva, que 

nasceu em 1946 em Novo Exu/PE (NE), veio a Teodoro Sampaio/SP (TS) quando a 

entrevistada tinha 12 anos, depois se mudou a Terra Rica/PR (TR), posteriormente 

residiu por 19 anos em Euclides da Cunha Paulista/SP (E) e por fim fez morada no 

município de Rosana/SP, chegando em 1986 (R) (SILVA, 2016). Desse modo, 

somente essa entrevistada vivenciou 5 localidades em 3 estados diferentes. 
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Figura 11. Mapa de Origem e Trajetória de Vida de Maria de Jesus 

 
Fonte: Os autores (2016) 

 

Considerados migrantes e autointitulados nômades e ciganos, entendemos 

que a trajetória de vida é significativa no Museu do Assentado pois durante o 

percurso, uma vez que a cultura é mutável, os protagonistas aderem e abandonam 

traços culturais que podem ser explicados por meio de Vygotsky, ao afirmar que 

uma vez ao interagir com diferentes ambientes humanos a subjetividade e 

reafirmada e transformada, pois o sistema de signos "criados pelas sociedades ao 

longo do curso da história humana, mudando a forma social e o nível de seu 

desenvolvimento cultural" (VYGOTSKY, 1984, p. 8). 

Torna-se necessário explanar que entendemos as relações sociais, 

econômicas e culturais que viveram as entrevistadas em inúmeros territórios pelo 

conceito de Haesbaert (2006, p.136) ao mencionar que ―a vida é um constante 

movimento de desterritorialização e reterritorialização, ou seja, estamos sempre 

passando de um território para o outro, abandonando territórios, fundando novos‖. 
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Deste modo, torna-se imprescindível entender de que forma os diferentes 

territórios e os processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização 

(TDR) são constituintes dos traços culturais individuais desses povos migrantes em 

função do espaço-tempo (SAQUET, 2011, p.70). 

Segundo Leal e Fonseca (2009, p.3) ―a apropriação do território por um grupo 

social é um processo gerador de raízes e identidade entre os indivíduos, e desse 

modo o grupo passa a não poder ser mais compreendido sem o seu território, base 

de sua história, cultura e sustentação‖. Haesbaert (2006, p. 338) ainda conceitua 

que os processos de TDR na pós-modernidade pode ser denominada de 

multiterritorialidade humana e, de tal conceito podemos nos apropriar, uma vez que 

os assentados que vivem nos assentamentos em Rosana/SP na atualidade são 

seres multiterritoriais. 

Podem-se observar as interações sociais e a mudança dos traços culturais ao 

longo dos anos estão relacionados aos diferentes territórios, economia, posições 

sociais e outros fatores ao se deparar que: 

[...] o gosto pela música, vestuário, culinária está diretamente ligado 
à historicidade do indivíduo, isto é, à sua trajetória social. Porém, ao 
mudar de uma classe social para outra, o indivíduo passa a negociar 
sua identidade individual pela coletiva do novo grupo inserido, já que 
outros padrões culturais lhe serão impostos. (BALDINI, 2010, p.6) 
 

Assim, entender e analisar a trajetória de vida e origem dos assentados é 

compreender a formação dos seus traços culturais, mesmo que os hábitos culturais 

de outrora não sejam praticados na atualidade. 

5. Conclusões 

Observa-se que os múltiplos territórios que vivenciaram as entrevistadas 

foram e são importantes na sua constituição social, política, econômica e cultural. De 

fato, algumas interações nesses territórios são efêmeras, no entanto, há sempre 

algo que é assimilado e algo que é transformado no ponto de vista cultural.  
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Não se pode esquecer, que no processo relacional de assimilação de traços 

culturais, há também a dispersão de outros, ou seja, uma entrevistada ao aprender 

uma receita diferente, também ensina e transforma outras realidades.  

Tais traços culturais adquiridos ao longo dos diferentes territórios ao longo do 

tempo na comunidade estudada, por muitas vezes, parecem estar adormecidos, 

mas quando esses protagonistas possuem o poder de fala seus traços que antes 

pareciam não existir, se tornam evidentes e acontecem sem que os mesmos 

percebam.  

As memórias são seletivas, guardam aquilo que realmente foi substancial 

para determinado período e local. Assim, ao evidenciar as memórias relacionadas 

aos territórios, estamos recriando, preservando, disseminando e salvaguardando o 

patrimônio cultural dessa comunidade de assentados em Rosana/SP. 
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RESUMO 
Este estudo visou analisar a potencialidade do Assentamento Porto Maria, localizado no 
município de Rosana/SP em relação à possibilidade do desenvolvimento de atividades 
pedagógicas atreladas ao turismo rural, de forma que envolvesse o cotidiano das famílias 
assentadas como prática de ensino, como o acompanhamento da agricultura familiar e o 
processo histórico dos pequenos produtores rurais, despertando novas territorialidades e 
aproximação entre campo e cidade, a fim de envolver a teoria a pratica, gerando 
conhecimento aos estudantes através do lúdico. Destaca-se que este formato de atividade 
valoriza o assentamento, gera renda a comunidade e compreende os espaços rurais como 
disseminador de conhecimento, assim o turismo rural contribui de forma social, cultural, 
ambiental e econômica aos moradores. Para tanto, foram realizadas visitas in loco ao 
assentamento e entrevistas com cinco mulheres assentadas, identificando as atividades 
pedagógicas que poderiam ser desenvolvidas em suas propriedades. Ao final foi sugerido 
de acordo com as características de cada propriedade a maneira e formato que a atividade 
poderia ser aplicada em um primeiro momento. 
 
ABSTRACT 
This study aimed to analyze the potential of the Porto Maria settlement, located in the 
municipality of Rosana / SP, in relation to the possibility of developing pedagogical activities 
linked to rural tourism, in a way that involve as teaching practice the daily life of families 
settled, like the accompaniment of the family agriculture and the historical process of the 
small rural producers, awakening new territorialities and approach field and city, in order to 
involve theory to practice, generating knowledge to the students through the ludic. It is worth 
noting that this activity format values the settlement, generates income for the community 
and understands rural spaces as a disseminator of knowledge, so rural tourism contributes in 
a social, cultural, environmental and economic way to the residents. Into this end, on-site 
visits to the settlement and interviews with five settled women were carried out, identifying 
the pedagogical activities that could be developed in their properties. At the end it was 
suggested according to the characteristics of each property the way and format that the 
activity could be applied at first. 
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1. Introdução   

O turismo caracteriza-se por ser uma das principais atividades dentre o setor 

de serviços que impulsionam a economia mundial. De acordo com Cooper, Hall e 

Trigo (2011), o elemento central do turismo é o fato do consumo acontecer fora do 

ambiente regular de residência dos consumidores. Assim sendo, o que é 

comercializado são as experiências, é um produto que não é palpável, ou seja, 

intangível, as quais os seres humanos buscam satisfazer suas motivações, para 

viver experiências particulares que são intransferíveis. 

Desse modo, a atividade turística pode ser compreendida como prática social 

que envolve o deslocamento de pessoas pelo território, tendo como principal meio 

de apropriação o espaço geográfico, em suas mais variadas formas, biomas e 

individualidades.  

A atividade turística abrange diversos segmentos, entre eles o turismo rural, 

que será o foco da pesquisa. Ressalta-se que, devido ao modelo de turismo 

predatório e massificado, houve inúmeros danos ambientais e sociais ao meio, 

fazendo com que a demanda e o fluxo turístico para áreas naturais e de campo, 

aumentasse gradativamente. 

 Nesta perspectiva, os visitantes tinham como principal motivação 

desvincular-se dos centros urbanos, buscando uma forma autêntica de se fazer 

turismo, em contato com as comunidades receptoras e a natureza. 

Nesse sentido, Ruchmann (2000) afirma que o turismo rural, deve-se 

apresentar o mais próximo de sua forma natural e pura, sendo constituído por 

estruturas eminentemente rurais, em pequena escala e ao ar livre, a fim de permitir 

ao turista o contato com a natureza, com a herança cultural das comunidades do 

campo e com suas características tradicionais. A autora aponta estudos que 

demonstram que os visitantes que se deslocam as áreas rurais, são sujeitos 

insatisfeitos com as formas e estruturas clássicas do turismo, buscando aspectos 

simples e autenticidade, que compõe o cotidiano rural e do meio agrícola, através de 

experiências vivenciais.  



 
 

1719 
 

 

Ressalta-se que os espaços rurais, diante de sua multifuncionalidade, 

ganham novas possibilidades no que se refere às atividades agrícolas e não-

agrícolas. Desse modo, atrelado ao segmento de turismo rural é possível o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas, que se baseiam como principal 

instrumento de ensino as atividades desenvolvidas nas propriedades rurais, 

utilizando como recurso didático as próprias práticas agropecuárias e os elementos 

ali existentes, contribuindo com um novo modelo educacional, que considera 

espaços que vão além dos ambientes escolares como formadores de conhecimento.  

Sendo assim, esta modalidade proporciona novas competências aos 

estudantes, através da teoria e prática e do contato com novas culturas, estimulando 

a preservação dos recursos naturais, e a valorização do camponês e de seus 

saberes. 

O turismo rural pedagógico tem a possibilidade de utilizar os espaços rurais 

como uma maneira de transmitir e articular conhecimentos advindos destas 

localidades e de proporcionar benefícios não somente aos visitantes, mas também a 

comunidade através da geração de renda complementar. Além disso, essa atividade 

pode ser um espaço importante para a sociedade, proporcionando o reconhecimento 

do espaço rural como formador de conteúdo. Considerando isso, a presente 

pesquisa busca analisar a possibilidade do desenvolvimento da atividade de turismo 

rural pedagógico no Assentamento Porto Maria, localizado na cidade de Rosana.   

Primeiramente deve-se compreender que a cidade de Rosana, desde sua 

formação sempre foi fragmentada e desenvolvida de forma segregada, de acordo 

com as necessidades das classes sociais dominantes. Dessa forma, o surgimento 

do distrito de Primavera, que se deu em detrimento das construções das usinas 

hidrelétricas, trouxe fortes demarcações sociais e culturais ao município, pois os 

trabalhadores eram diferenciados de acordo com níveis sociais e assim seu poder 

de circulação pela cidade ficava restrito a hierarquia existente.  

Vale frisar que esta situação, mesmo que timidamente interferiu nas relações 

sociais dos moradores e na configuração espacial do município, havendo três 

realidades distintas, a cidade de Rosana (sede), Primavera (distrito) e os 
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assentamentos rurais, que de certa forma, sofrem uma estereotipização por parte 

dos sujeitos urbanos.  

Nesse contexto, o trabalho propõe identificar a possibilidade de atividades 

pedagógicas, que se relacionam com as práticas agropecuárias e com os elementos 

histórico-culturais do assentamento, a fim de proporcionar a estas comunidades 

alternativas através do turismo, tanto no âmbito econômico, quando na valorização 

destes espaços enquanto formadores de conhecimento, de produção e de cultura, 

que refletem diretamente na configuração e na história do município. 

 Ressalta-se que o assentamento Porto Maria possui particularidades naturais 

e culturais, que podem ser trabalhadas e formatadas como atrativos turísticos. 

Dentre tais atributos destacam-se as características históricas da população 

camponesa, que são marcadas pela luta pela terra e democratização da agricultura. 

Em vista disso, estes dois elementos serão trabalhados inicialmente como atividades 

pedagógicas, a fim de apresentar a história e forma de produção do assentamento 

através de práticas educativas.  

Para tanto, foi desenvolvida pesquisas in loco, onde foram selecionadas a 

priori cinco propriedades rurais, de acordo com as possibilidades turísticas do local e 

interesse dos moradores em trabalhar com o turismo. Em sequência, foram 

aplicados questionários com as cinco proprietárias, possibilitando a compreensão do 

contexto a qual o assentamento estava inserido, suas histórias e produções, 

identificando em conjunto as práticas de turismo rural pedagógico que poderiam ser 

inseridas. 

No decorrer do trabalho será possível identificar a importância do 

desenvolvimento da prática de turismo rural pedagógico para a comunidade local e 

para os demais sujeitos da cidade, que através do conhecimento podem descobrir 

novos espaços e compreender o cotidiano do pequeno produtor rural e sua história, 

oportunizando o reconhecimento dos assentados enquanto trabalhadores, 

produtores de alimento, cultura e saberes, proporcionando o enaltecimento destes 

territórios e a aproximação entre sujeitos urbanos e rurais.  
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2. TURISMO, TURISMO RURAL E TERRITORIALIDADES 

Inicialmente a prática da atividade turística era rotulada como uma atividade 

elitizada, visto que viajar era privilégio das classes sociais mais favorecidas. 

Atualmente com o desenvolvimento e mudanças ocorridas na sociedade moderna, 

como a garantia de direitos trabalhistas que se desdobrou na conquista no tempo de 

ócio ou de não trabalho, a atividade se popularizou, apresentando até mesmo um 

crescimento acelerado, o que provocou ao mesmo tempo a inclusão de pessoas na 

atividade e em contraposição práticas turísticas degradantes, a partir da apropriação 

intensa dos espaços geográficos, que gerou danos aos ambientes através da 

massificação.  

Uma das primeiras definições referente ao termo turismo foi descrita pelo 

autor Eduard Guyer Freuler, no qual define:  

Em sentido moderno, um fenômeno de nosso tempo que se explica 
pela necessidade crescente de descanso e de mudanças de ares, 
pela aparição e desenvolvimento do gosto pela beleza da paisagem, 
pela satisfação e bem estar que se obtém na natureza virgem, mas 
muito especialmente, pelas crescentes relações entre povos 

diferentes [...].  (FREULER apud PANOSSO NETTO, 2010, p.31). 

 
Vale destacar também um conceito mais atual, desenvolvido por Trigo (2004, 

p.12) que inseriu a importância social da prática da atividade turística. 

O turismo é uma atividade humana intencional que serve como meio 
de comunicação e como elo de interação entre povos, tanto dentro 
como fora de um país. Envolve o deslocamento temporário de 
pessoas para outras regiões, visando à satisfação de outras 
necessidades que não a de atividades remuneradas. 

 
 Diante desse novo contexto social, em que a demanda se torna cada vez 

mais crescente e diversa, sobretudo para áreas naturais, devido às crises 

ambientais e superlotação dos destinos, surge à segmentação da atividade de 

turismo, desmembrando a atividade de acordo com as tipologias, atendendo assim 

grupos com motivações e perspectivas homogêneas, buscando satisfazer os 

desejos dos turistas através de roteiros elaborados e personalizados. No que se 

refere à demanda turística, percebe-se que os segmentos turísticos que reportam ao 
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visitante o contato com a natureza, cultura e atividades de base local, tem tido 

visibilidade, podendo destacar-se o segmento de turismo rural e ecoturismo, que 

proporcionam ao visitante imergir nos aspectos naturais e culturais do destino. 

 Desta maneira, Alves (2013) coloca que o desponte e transformação da 

atividade de turismo ocorrem em consequência das mudanças de valores humanos, 

que reflete no surgimento de uma consciência ecológica em escala global, 

abrangendo a compreensão da identidade de comunidades locais e a proteção do 

meio ambiente. Assim sendo, as atividades desenvolvidas nos espaços rurais 

dialogam com estes novos paradigmas do turismo, visto que possibilita ao visitante a 

absorção de conhecimentos que englobam cultura e natureza, diferentemente dos 

espaços urbanos.  

 Observa-se que os espaços urbanos em grande parte da história humana, 

eram atrelados e vistos como áreas desenvolvidas, enquanto o campo era tido como 

atrasado e com funções unicamente destinadas a produção de bens primários, como 

agricultura e pecuária. Nesse sentido, com o modelo advindo do processo 

civilizatório, modernista e expansionista, ocorre a exclusão do campesinato e 

esquecimento destas comunidades, gerando consequentemente desestímulo do 

trabalhador rural e um processo de migração da população camponesa para os 

centros urbanos em busca de novas oportunidades, refletindo consequentemente no 

inchaço das cidades e esvaziamento dos campos (TULIK, 2010). 

 É neste cenário, diante da crise agrária no país, que os espaços rurais 

ganham novas funções e possibilidades, através da pluralidade e diversificação das 

atividades existente nestes ambientes no que se refere a produção agrícola e não-

agrícola, promovendo uma diversificação das atividades, incluindo o turismo rural, 

que surge como uma maneira de renda complementar, possibilitando a fixação do 

homem na zona rural e a valorização do patrimônio histórico-cultural do campo 

(TULIK, 2010). 

Dessa maneira, o turismo rural se expande em diversas regiões, como uma 

alternativa aos espaços rurais, baseando-se em um turismo desenvolvido pela 

própria comunidade e de acordo com suas características, como é o caso dos 
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pequenos produtores e da agricultura familiar. Assim, este formato de atividade 

permite que a cultura e a identidade local sejam valorizadas e inseridas 

intrinsecamente nas práticas turísticas realizadas, onde o principal atrativo é o modo 

de vida dos agricultores, possibilitando que o visitante participe do processo 

produtivo do campo, proporcionando aproximação entre turista e anfitrião a partir do 

conhecimento atrelado ao lazer.  

Uma das primeiras definições relacionadas ao turismo rural, denominado 

como turismo no campo na época, foi descrita por Arrillaga (1976 apud ALMEIDA, 

2012), na qual define como uma atividade praticada por quem quer viver não apenas 

em contato com a natureza, mas desfrutar da tranqüilidade da vida presente nas 

aldeias, bem como conviver com os camponeses (ALMEIDA, 2012). 

Segundo o Ministério do Turismo, a modalidade de turismo rural pode ser 

conceituada como, ―o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 

resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade‖ (BRASIL, 

2010, p. 18). 

 Para compreensão dos conceitos acerca do turismo rural, deve-se diferenciar 

turismo no meio rural de turismo rural, pois o primeiro não envolve obrigatoriamente 

as características relatadas acima. Compreende-se que turismo no meio rural 

consiste em atividades de lazer desenvolvidas no espaço rural, abrangendo 

modalidades como ecoturismo, turismo cultural, turismo de aventura, turismo 

ecológico, turismo de saúde, onde o principal fator para ser considerado rural é o 

meio em que a atividade se desenvolve, não havendo contato com a ruralidade e as 

territorialidades presentes no campo. Já o turismo rural relaciona-se com o contexto 

a qual está envolvido, levando em consideração no seu desenvolvimento a 

paisagem rural, que é composta pelo ser humano, sua cultura e práticas sociais 

(BRASIL, 2010).   

 Nesta perspectiva, pode-se afirmar que o turismo rural está ligado com o 

território e com o espaço, uma vez que carrega no seu interior uma dimensão 
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cultural/política/econômica marcada pela identidade de uma sociedade em um 

determinado espaço. 

De acordo com Candiotto (2010), o conceito de territorialidade representa os 

vínculos que os indivíduos e/ou grupo social possuem com um ou mais territórios, 

seja ele material ou imaterial, relacionando-se então com sua percepção sobre 

aquele espaço e consequentemente, a identidade individual ou coletiva decorre do 

reconhecimento e da valorização das territorialidades 

Na visão de Souza (2000, p. 99) ―a territorialidade é um tipo de interação 

entre homem e espaço, a qual é sempre uma interação entre seres humanos 

midiatizada pelo espaço‖. 

Desta forma, o turismo, especificamente turismo rural, é uma atividade que 

exige discussão que envolva a noção de território em um sentido amplo. Embora 

seja claro a conectividade entre a sociedade e a natureza, entre política, cultura e 

economia, entre a lógica materialista-idealista e espaço tempo, é necessário 

identificar o campo de interação dessas relações em ocorrência do fenômeno 

turístico, uma vez que se acredita que todas essas abordagens encontram-se 

combinadas dentro de um determinado território (TELES, 2009). 

2.1 TURISMO RURAL PEDAGÓGICO 

Mediante a pluralidade integrada as atividades agropastoris relacionadas ao 

turismo rural e suas facetas, destaca-se as atividades pedagógicas, que envolvem 

aprendizado através de práticas lúdicas e recreativas, promovendo um turismo rural 

pedagógico, onde as propriedades rurais recebem um enfoque educativo, utilizando 

como recurso desta prática a produção agropecuária e os elementos naturais e 

culturais existentes.  

Segundo, Klein, Troian e Souza (2011) é a partir desta conjuntura que o 

turismo rural pedagógico entra em ascensão, havendo valorização dos espaços 

rurais enquanto contribuintes no processo de aprendizagem, promovendo a 

construção de novos conhecimentos  e inserção de diferentes saberes.  
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Vale salientar a importância da ação pedagógica a partir de uma perspectiva 

multidisciplinar. De acordo com Gadotti (2000, p.223): 

A ação pedagógica através da interdisciplinaridade aponta para a 
construção de uma escola participativa e decisiva na formação do 
sujeito social. O seu objetivo tornou-se a experimentação da vivência 
de uma realidade global, que se inserem nas experiências cotidianas 
do aluno, do professor e do povo. Articular saber, conhecimento, 
vivência, escola comunidade, meio ambiente, etc., tornou-se, nos 
últimos anos, o objeto da interdisciplinaridade que se traduz, na 
prática, por um trabalho coletivo e solidário.  

Nesse sentido, compreende-se o turismo pedagógico, como uma ferramenta 

que possibilita uma educação diferenciada e extramuros, direcionada ao processo 

evolutivo de um mundo mais equilibrado, a partir da integração entre povos, 

atrelados a práticas educacionais. Desse modo, o contato com novos espaços, as 

alteridades existentes entre os sujeitos e a aproximação com as comunidades, é 

capaz de proporcionar ao indivíduo o despertar e a sensibilização sobre problemas e 

contribuições socioculturais e ambientais, reconhecendo a importância destes 

ambientes no processo histórico e para a sociedade.  

Conforme Ansarah (2005, p.293) ―o momento atual é de repensar o turismo 

em todas as áreas do conhecimento e entender que esse crescimento não se 

estende apenas ao aspecto econômico, mas também ao cultural, social e ambiental 

do ser humano‖. 

Dessa forma, compreende-se que o modelo de turismo rural pedagógico 

propicia aos sujeitos através do contato com o pequeno produtor e seu modo de 

vida, uma reflexão e construção mais intensa em relação aos conhecimentos e ao 

mundo, colaborando no respeito à diversidade cultural e ao meio ambiente, através 

das experiências vivenciadas em uma realidade sócio-espacial distinta da sua de 

origem. Assim, o turismo rural pedagógico, pode ser compreendido como um novo 

método socioeconômico e ambiental, favorecendo a revalorização dos espaços 

rurais e da vida no campo, como também na melhoria da qualidade de vida das 

comunidades rurais (KLEIN, ANO). 

A Associação Brasileira de Turismo Rural – ABRATURR define turismo rural 

pedagógico como: 
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O conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 
comprometido com o meio ambiente e a produção agropecuária e/ou 
com os valores históricos de produção no universo rural, agregando 
valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 
cultural e natural da comunidade que fundamentalmente tem um 
acompanhamento didático pedagógico com o objetivo de aquisição 
de conhecimento (2005, p. 6). 
 

O turismo pedagógico segundo Perinotto (2008) facilita o processo de ensino 

e aprendizagem, aflorando habilidades aos sujeitos que contribuem no convívio e 

nas relações sociais, visto que a atividade abrange aspectos que se relacionam aos 

valores éticos, fortalecendo a noção de pertencimento a um grupo e respeitando 

aqueles que não fazem parte de seu convívio social, pois o sujeito compreende 

durante a atividade diversos aspectos da história da comunidade visitada, gerando o 

entendimento do contexto a qual a mesma está inserida.  

Nesse sentido, a prática do turismo rural pedagógico é uma importante 

estratégia de ensino, contribuindo na formação de sujeitos pensantes e na 

construção de um pensamento pautado em valores éticos. Dessa forma, as 

atividades turísticas desenvolvidas no espaço rural propiciam aos visitantes 

conhecimentos a partir de elementos culturais e ambientais que dificilmente são 

desenvolvidos nos espaços urbanos, assim o turismo rural pedagógico é um 

instrumento eficaz no resgate dos costumes e tradições campesinas, devido ao seu 

aspecto dinâmico e integrador, que contribui na sua valorização. 

Destaca-se que as atividades pedagógicas vinculadas ao turismo rural, utiliza 

como recurso os elementos advindos da propriedade, como plantações, animais, 

matas nativas, objetos históricos, dentre outros, todos pertencentes a cultura ali 

existente. 

Dessa forma, é possível desenvolver uma série de atividades pedagógicas 

com caráter recreativo, como trilhas e caminhadas pelos biomas nativos, 

observando e realizando o reconhecimento de espécies animais e vegetais, 

promovendo consequentemente uma educação ambiental, no que se refere a 

importância da preservação dos recursos naturais.  
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Também faz parte das práticas educativas, atividades que promovam o 

contato com o cotidiano do agricultor, onde os sujeitos participam do preparo do 

solo, do plantio e da colheita, havendo o cuidado com a terra e o reconhecimento do 

trabalho do camponês e da origem dos alimentos. Há ainda a possibilidade de 

alimentar os animais e degustar produtos agroindustriais, onde os ingredientes são 

advindos da própria agricultura familiar. Outra modalidade é a realização de oficinas 

onde a comunidade aborda temáticas educacionais que envolvam o processo 

histórico, tradições e formas de produção dos camponeses, possibilitando que os 

sujeitos compreendam de modo lúdico os aspectos que compõe a cultural local e a 

dimensão do universo rural.  

 Portanto, pode-se afirmar que por meio da articulação entre teoria e prática, o 

processo de aprendizagem no perímetro da propriedade rural contribui na 

construção de novos conhecimentos e na aproximação entre sujeitos que 

anteriormente não se relacionavam, pois pertenciam a ambientes distintos. Isso fica 

claro sob a afirmação de Lupini (2003) apud Klein, Troian e Souza (2011), que 

ressalta que a participação de indivíduos, sobretudo crianças por meio de atividade 

educativas em espaços rurais, favorece uma aproximação do mundo rural, 

amenizando dicotomias entre urbano e rural, e estimulando curiosidades e espírito 

crítico sobre este novo universo, como, por exemplo, a valorização e a compreensão 

da origem dos alimentos que consomem no seu dia-dia.  

Por fim, além do caráter sócio-educativo este formato de atividade 

pedagógica favorece os agricultores rurais, pois gera o reconhecimento e a 

propagação de seus conhecimentos e habilidades práticas e teóricas, permitindo ao 

aos estudantes contato com elementos da natureza e com culturas tradicionais, 

através de situações que vão além da sala de aula, resultando na aproximação 

direta entre cidade e campo, produtor e cidadão, agricultor e consumidor, 

estabelecendo um mecanismo significativo pata impedir a dispersão do patrimônio 

sócio-cultural existente no meio rural, relacionado à produção de alimentos, à terra, 

a história e ao meio ambiente (GURRIERI, 2008 apud KLEIN, TROIAN E SOUZA, 

2011). 
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3. ASSENTAMENTO PORTO MARIA 

O Município de Rosana esta localizado no Estado de São Paulo, na região do 

Oeste Paulista, especificamente no Pontal do Paranapanema. Destaca-se que esta 

é uma área marcada por conflitos fundiários, que foi palco de grandes embates entre 

latifúndio e movimentos sociais, que reivindicavam pelo processo de reforma agrária. 

Assim, mediante as constantes lutas e processos de resistências, Rosana, abarca 

em seu território quatro assentamentos, sendo eles: Gleba XV de Novembro, 

Bonanza, Porto Maria e Nova Pontal, todos com potencial para desenvolvimento da 

atividade de turismo rural pedagógico, abrangendo ricos atrativos naturais e culturais 

em seu território.  

O assentamento Porto Maria, objeto de estudo da pesquisa, surgiu a partir 

dos movimentos sociais, sobretudo Movimento Sem Terra (MST), que pressionaram 

o estado para distribuição destas terras devolutas, que na época pertencia a um 

grande latifundiário da região, onde era desenvolvida unicamente atividade pecuária 

voltada para o gado de corte. Assim, o processo de tramitação da fazenda durou em 

torno de um ano e meio, consolidando-se como assentamento no ano de 2009.  

Neste período, começam os procedimentos para que o assentamento 

recebesse as instalações de infraestrutura básica, como saneamento e energia 

elétrica, iniciando-se a abertura das estradas e realizada a parceria com o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para captação de linhas de 

créditos, como crédito fomento e crédito para apoio inicial e assim os lotes começam 

a receber infraestruturas.  

O assentamento Porto Maria, que leva o nome da antiga fazenda, integra 

desde sua formação 41 famílias, que transformaram e ainda estão no processo de 

transformação do latifúndio improdutivo, que deixou como herança uma terra infértil, 

em um local de produção diversificada, que traz além do alimento à estas famílias, 

oportunidade de desenvolver o turismo rural baseado na produção familiar, atrelado 

ao ensino.  
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Nesse sentido, Silva e Fernandes (2012) levantam a seguinte reflexão: 

―Porque a luta pela terra do Pontal do Paranapanema interessaria ao turismo rural?‖. 

E então, os mesmos explicam:  

Há dois tipos de públicos que se interessam em conhecer a luta do 
Pontal: pessoas de diferentes origens interessadas em conhecer os 
assentamentos e modo de vida do campo e outro composto por 
estudiosos da questão agrária, pessoas que apóiam os movimentos 
camponeses de luta pela terra (SILVA; FERNANDES, 2012, p. 168). 
  

Vale salientar que o assentamento possui aptidão e recursos que dialogam 

com as diretrizes do turismo rural pedagógico, até mesmo algumas propriedades já 

receberam visitas de escola, que buscavam compreender o processo produtivo e as 

características culturais do assentamento. Entretanto, atualmente a atividade é 

desenvolvida de modo informal, não podendo mensurar o fluxo existente, pois ainda 

é necessário planejamento e controle dos serviços que podem ser prestados a curto 

médio e longo prazo. Dessa forma, é possível em um primeiro instante elencar os 

tipos de atividades que podem ser desenvolvidas dentro do segmento de turismo 

rural pedagógico, pensando posteriormente em um processo de capacitação e 

estruturação do segmento.  

4. POSSIBILIDADE DA ATIVIDADE DE TURISMO RURAL PEDAGÓGICO NO 

ASSENTAMENTO PORTO MARIA  

 O estudo da viabilidade da atividade de turismo rural pedagógico no 

assentamento Porto Maria, vem no sentido de gerar novas possibilidades a estes 

espaços, que possuem diversos elementos que dialogam com as atividades 

desenvolvidas neste segmento, como diversidade de fauna e flora, práticas 

agropecuárias e características histórico-culturais que remetem a peculiaridade 

deste território a nível local e municipal.  

 Sendo assim, a atividade de turismo rural pedagógico inserido no contexto do 

assentamento Porto Maria, vem no sentido de compreender as particularidades do 

cotidiano do assentado, onde os visitantes possam aprender além das técnicas de 

cultivo, a importância da formação deste assentamento e suas contribuições ao 
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município, propiciando através da atividade de turismo, novas territorialidades e a 

aproximação entre sujeito urbano e rural.  

 Nesse sentido, de acordo com as cinco entrevistas realizadas buscou-se 

traçar a forma que as atividades de turismo rural pedagógico poderiam ser 

desenvolvidas nestes espaços, de modo que gerasse além da experiência e lazer, 

aprendizagem ao visitante e retorno as famílias assentadas, assim em um primeiro 

momento, foram sugeridas duas atividades educativas que possibilitam 

exclusivamente compreender o cotidiano e histórico destas famílias.  

Deste modo, a primeira atividade de turismo rural pedagógico sugerida 

relaciona-se com as características culturais da comunidade, de forma que agregue 

positivamente no processo educacional dos visitantes, reforçando também a cultura 

local. Ressalta-se que as cinco assentadas possuem histórico interessante baseado 

na trajetória de luta pela terra e a maioria delas participou de processos de 

ocupação e acampamentos por anos, migrando de cidades e resistido em função da 

luta pela reforma agrária. Três das entrevistadas relataram conviver com este 

processo desde a infância ou juventude e duas são ex-trabalhadores da fazenda. 

Nesta atividade é possível abordar a história a partir de vivências lúdicas, 

através de oficinas, café ou almoço rural, rodas de viola, atividades noturnas ao 

redor de uma fogueira, apresentação de objetos que possuam valor sentimental, 

dentre outras opções, onde as famílias são as protagonistas e contam suas histórias 

de vida, narrando suas experiências, conquistas e conflitos até chegarem ao 

assentamento. A atividade deverá abordar o que são assentamentos, o que é o 

processo de reforma agrária, história de formação do Assentamento Porto Maria e 

como se ocorre a configuração e dinâmicas sociais da comunidade, rompendo com 

alguma possível visão estereotipada e preconceituosa que o visitante possua em 

sua bagagem. 

 Desse modo, através de dinâmicas descontraídas, que envolvam o visitante 

e o leve a conhecer o cotidiano destas famílias, poderá gerar a aproximação entres 

estes sujeitos que estão divididos pelas alteridades. Assim, o visitante poderá 

compreender sobre a estória das famílias assentadas, o histórico de luta pela terra e 
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consequentemente o processo histórico da construção da identidade individual e 

coletiva desta comunidade, aprendendo sobre parte da história do município de 

Rosana e sobre os embates fundiários existente no território brasileiro. 

A segunda atividade proposta é o acompanhamento da agricultura familiar, 

através dos aspectos agropecuários e do cuidado com a terra. 

Nesta modalidade o visitante tem a possibilidade de acompanhar todo o 

processo da agricultura familiar, como, adubar, plantar, aprender sobre horta 

orgânica e compostagem, manusear equipamentos, colher, e demais atividades 

desenvolvidas pelo produtor, propiciando ao individuo, compreender a origem do seu 

alimento e o trabalho que está envolvido por trás dos produtos que consome 

diariamente. Destaca-se que todos os lotes possuem pomar e horta diversificada, o 

que são fatores significativos para atividade de acompanhamento da agricultura 

familiar, pois é possível visualizar as formas de produção e variações de espécies. 

Nesta tipologia, é possível ainda, o contato com os animais, visto que as 

propriedades possuem espécies diversificadas assim, o visitante participa do 

cotidiano do sítio, podendo alimentar os animais e realizar a ordenha manual e 

mecânica. Destaca-se que estas são experiências que agregam ao visitante, 

sobretudo as crianças de centros urbanos, que em alguns casos não conhecem a 

origem dos alimentos que ingerem, ou ainda nunca tiveram contato com animais do 

sítio, devido ao processo de industrialização. Deste modo, esta atividade possibilita 

o aprendizado a partir da prática e do contato com a cultura rural, entendendo 

acerca do processo produtivo e compreendendo os meios de renda de algumas 

famílias, bem como das atividades agropecuárias desenvolvidas no lote.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com os dados coletados, foi possível identificar que a prática de 

turismo rural pedagógico possui potencial para ser desenvolvida no assentamento 

Porto Maria, devido seu caráter histórico-cultural riquíssimo e a variedade de 

produção das famílias. 
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Vale salientar que uma das entrevistadas já recebeu visita de um grupo 

escolar em seu lote, com objetivo de estudarem as espécies nativas presentes no 

assentamento. Outra atividade desenvolvida em parceria com as escolas são 

almoços e cafés rurais, com comidas típicas do sítio, porém a atividade possui viés 

direcionado para a gastronomia. Nesse sentido, uma maneira para alcançar essa 

demanda e desenvolver o turismo rural pedagógico, seria através de parcerias com 

escolas do município e da região. 

O município de Rosana atualmente conta com uma cartilha escolar que 

aborda sobre os processos históricos da cidade e suas características culturais. Nela 

encontra-se um breve relato sobre o processo de formação dos assentamentos, 

possuindo até mesmo exercícios didáticos, para que as crianças compreendam 

sobre a cultura assentada. Porém, a visitação a estes espaços não ocorre, o 

aprendizado ainda é restrito a sala de aula. Dessa forma, uma sugestão seria propor 

a prática atrelada aos ensinamentos da cartilha, visto que muitos moradores não 

conhecem os assentamentos rurais, assim seria uma forma de mudar esta realidade, 

proporcionando as crianças uma nova experiência e acesso a novos conhecimentos, 

a partir de um processo de aprendizado democratizado.  

Portanto, reconhece-se que o formato apresentado referente ao 

desenvolvimento da prática de turismo rural pedagógico agrega conhecimento aos 

visitantes, onde as atividades agropecuárias, sobretudo o papel desempenhado 

pelos agricultores, sua cultura e a própria natureza, constituem-se em um 

instrumento de ensino, proporcionando valorização do assentamento, enquanto 

fonte de produção, história e conhecimento, gerando consequentemente 

aproximação dos espaços urbanos e rurais, que foram marcadas e afastas pelo 

processo histórico da cidade, assim, a atividade possibilita além do aprendizado a 

quebra de visões estereotipadas acerca das famílias assentadas.  
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RESUMO 
Neste texto propõe-se fazer uma análise das implicações do turismo na comunidade 
tradicional de Bracinho por estar dentro de uma unidade de conservação integral, situada no 
estado do maranhão, mas precisamente no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, 
município de Barreirinhas, considerado portal de entrada do parque. Para realização do 
objetivo proposto optou-se por fazer um levantamento bibliográfico e pesquisa participante 
buscando compreender a dialética entre o turismo a comunidade e a atuação do órgão 
gestor do território. A comunidade em questão apresenta, condições socioeconômicas 
aquém daquilo que lhes proporcionaria melhor condições de vida, pois apresenta precárias 
condições no que diz respeito, à educação, saúde, moradia emprego e renda. A agricultura 
é predominante de subsistência, por isso não há excedentes consequentemente não 
havendo comercialização. Apesar das dificuldades enfrentadas, os camponeses 
apresentam-se organizados e solidários uns para com os outros o que contribui para a 
manutenção de seu modo vida baseado nos laços de afetividade.  
Palavras – Chave: Camponeses, Conflitos, PNLM, Turismo. 
 
ABSTRACT 
This paper proposes to make an analysis of the implications of tourism in the traditional 
community of Bracinho because it is part of an integral conservation unit, located in the state 
of Maranhão, but precisely in the Lençóis Maranhenses National Park, Barreirinhas 
municipality, considered a gateway of the park. In order to achieve the proposed objective, it 
was decided to make a bibliographical survey and participant research in order to understand 
the dialectic between tourism to the community and the performance of the managing organ 
of the territory. The community in question presents socioeconomic conditions below what 
would provide them with better living conditions, since it presents precarious conditions with 
regard to education, health, housing, employment and income. Agriculture is predominantly 
subsistence, so there is no surplus consequently there is no commercialization. Despite the 
difficulties faced, the peasants are organized and solidary towards each other which 
contributes to the maintenance of their way of life based on bonds of affection.7 
Key words: Peasants, Conflicts, PNLM, Tourism. 
 
 
 
 



 
 

1736 
 

 
 
 

1- INTRODUÇÃO 

As comunidades tradicionais localizadas em áreas de preservação ambiental 

apresentam suas peculiaridades em relação às demais, pois elas estão cercadas por 

uma megabiodiversidade e riquezas naturais, da qual retiram seu próprio sustento 

para a e reprodução dos seus modos de vida. Segundo Long e Ploeg (1994), o 

modelo de desenvolvimento de comunidades tradicionais, pauta-se na 

endogenização dos recursos locais, valorizando as potencialidades disponíveis 

como: riquezas ambientais, a força de trabalho, o conhecimento tradicional, e os 

modelos produtivos tradicionais. 

Visando amenizar os impactos causados ao meio ambiente criou-se o 

Sistema Nacional de unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Desta forma, 

as unidades de conservação são regidas por esta legislação, inclusive o Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhense (PNLM), criado em 1981, pelo Dec. Lei 86.060, 

como área especial de proteção ambiental. Apesar do Maranhão aparecer como um 

dos estados de maior procura no setor turístico e o PNLM ser um dos maiores 

atrativos no estado, muito dos problemas enfrentado em seu território não é 

colocado em evidência por quem promove a indústria do turismo e populações 

inteiras estão sendo afetadas negativamente em razão do propalado 

―desenvolvimento regional‖ promovido pelo capital. 

Nesta perspectiva, Bracinho, uma das comunidades do PNLM, objeto desta 

análise, localizada no município de Barreirinhas, considerado portal de entrada do 

parque no estado do Maranhão. Assim sendo, este pesquisa busca avaliar em que 

medida o turismo implica no perfil socioeconômico da comunidade Bracinho.  

Com suporte no método dialético, empreendeu-se a observação de campo, 

segundo Presotto e Marconi (2010), a observação é uma técnica de coleta em que o 

pesquisador se vale dos sentidos para a obtenção de dados, ver e ouvir 

principalmente. Quanto à pesquisa bibliográfica, realizou-se um levantamento 

bibliográfico em livros, periódicos, projetos, atas de reuniões, relatórios, 

monografias, jornais, planos de governos, artigos científicos e outros documentos 



 
 

1737 
 

 

elaborados pelo poder público e sociedades civis, que em geral não são 

considerados nos estudos, a chamada literatura cinzenta‖ (Pisciotta, 2003), para 

compreender-se conceitos chaves das discussões travadas neste estudo. 

Por possuir uma Unidade de Conservação (UC) em seu território, o município 

de Barreirinhas por estar dentro dessa tem sido impactado diretamente pelo turismo, 

sejam eles positivos ou negativos. Se por um lado a economia local melhorou com 

atividades que passou a desenvolver a partir da criação do PNLM em função de 

atividades como o turismo e o comércio, por outro lado, os menos favorecidos 

sofreram com as altas nos preços dos produtos de necessidade básica, o custo de 

vida se tornou mais caro para aqueles que vivem em zona urbana como para os 

residente na área rural. 

 

2- TERRITÓRIO E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Considera-se importante empreender, inicialmente, uma discussão, mesmo 

que pouco aprofundada, acerca da categoria território e do conceito de comunidades 

tradicionais, pois são elementos importantes para a compreensão da analise 

proposta. 

Para Saquet (2007), o território é uma construção coletiva e multidimensional, 

com múltiplas territorialidades, diferenciando o território do espaço geográfico a 

partir de três características principais: as relações de poder, as redes e as 

identidades.  Segundo este autor, o território é considerado produto histórico de 

mudanças e permanências ocorridas num ambiente no qual se desenvolve uma 

sociedade. Território significa apropriação social do ambiente; O território é um 

espaço natural, social, historicamente organizado e produzido; a paisagem é o nível 

visível e percebido deste processo.  

Já Haesbaert (2004) assevera que todo território é, ao mesmo tempo e 

obrigatoriamente, em diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos 

domínio sobre o espaço tanto para realizar ―funções‖ quanto para produzir 

―significados‖. 
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As comunidades tradicionais, atores sociais em discussão nesta pesquisa, as 

quais habitam no interior do PNLM e fazem uso dos recursos ali disponíveis para a 

manutenção de suas vidas, são definidas no Artigo 3º, inciso I, do Decreto n. º 6.040, 

de 07 de fevereiro, de 2007 como: 

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição. (BRASIL, 2007). 
 

A presença da população humana dentro dos parques brasileiros não é uma 

novidade, desde a criação do Parque de Itatiaia em 1937 se tem relatos da presença 

humana nessas áreas, e o PNLM desde o princípio esteve inserido neste sistema. 

Isso, tem gerado uma série de conflitos dentro do parque entre as populações 

tradicionais que vivem nesses territórios por causa da reprodução do seu bem viver, 

gestores e turistas. 

 

3- CARACTERIZAÇÃO GERAL E PERFIL SOCIOECONÔMICO DE 

BRACINHO 

 

Entre as 17 comunidades tradicionais existentes no PNLM, Bracinho (Figura 

1) localiza-se cerca de duas horas da sede do município de Barreirinhas partindo de 

quadrículo151, essa comunidade possui peculiaridades em relação as outras que 

estão dentro do limite do Parque.   

                                                           
151

 Meio de transporte predominante em todo parque em virtude da dificuldade e dos custos de 
utilização de outro tipo de transporte. 
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Figura 1 - Comunidades Tradicionais do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
Fonte: IBGE 

Org.: Terra, 2017 

 
A comunidade de Bracinho possui um total de 12 famílias que possuem laços 

de afetividade entre si. Essas famílias se constituem como poliprodutoras e 

empregam exclusivamente a mão de obra familiar para a produção de subsistência. 

Dentre os principais produtos cultivados em suas unidades familiares destacam-se: 

milho, feijão, melancia, macaxeira. Em seus canteiros são plantam-se várias 

hortaliças como cheiro verde, tomate, pimentão, coentro, vinagreira, cebolinha.  

Dessa forma, todos esses produtos são produzidos de maneira tradicional e 

em pequena quantidade, somente para o sustento familiar não havendo excedentes 

para comercialização, todavia as características edafoclimáticas se constituem como 

um empecilho para a produção, pois o território do PNLM é composto por vasta área 

de áreas quartzosas, o período de chuva é de janeiro a junho, então os camponeses 

ficam impossibilitados de plantar várias culturas durante todo o segundo semestre 

do ano, segundo INAGRO (2008), os solos do PARNA são predominantemente de 

origem marinha, formados pela ação dos ventos e com baixa fertilidade natural. Para 

reproduzir seu modo de vida as famílias buscam realizar outras atividades fora da 

propriedade que contribuem para incrementar a renda. 
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Na pesquisa participante, empregada na pesquisa, percebeu-se que algumas 

atividades tradicionais geram conflitos socioambientais entre a comunidade e o 

órgão gestor do parque, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), dentre elas pode-se destacar a roça no toco que exige técnicas 

tradicionais como a derrubada da mata e a queimada, criação de animais soltos na 

comunidade e construção de habitações (figuras 2 e 3).  

 

  

Figura 2 – Criação de pequenos animais no 
PNLM. 

Fonte: CRUZ, 2017. 

Figura 3 – Preparo de área para roça 
tradicional no PNLM. 
Fonte: CRUZ, 2017. 

 

Na comunidade não há nenhuma escola, apesar da presença crianças e 

jovens e isso tem contribuído para o analfabetismo neste território. Assim, também 

não existem postos de saúde, linhas de transportes diariamente, saneamento básico 

e acesso à energia elétrica, isso tem contribuído para a precariedade da 

comunidade e segundo os camponeses é uma forma que o estado na figura do 

ICMBio encontrou, por osmose, forçá-los a sair de dentro do parque, ou seja, sem 

entrar em um confronto direto, de maneira silenciosa, negando qualquer tipo de 

conforto, bem como dos seus direitos sociais mais básicos. 

 

4- TURISMO E SUAS IMPLICAÇÕES  
 
O Parque apresenta como Bioma e ecossistemas mangue, cerrado, restingas 

e dunas, onde são desenvolvidas atividades de uso público, fiscalização e pesquisa, 
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por isso todos anos atrai milhares de turistas, principalmente por causa de suas 

belezas cênicas promovidas pelos cordões de imensas dunas de coloração branca, 

às quais assemelham-se a lençóis jogados sobre a cama e suas belas lagoas azuis.  

O perfil socioeconômico e os conflitos socioambientais nas comunidades do 

PNLM são poucos evidenciados por aqueles que não tem um contato maior com os 

camponeses, principalmente daquelas comunidades que estão distantes das rotas 

turísticas, por isso é uma temática importante a ser explorada nas pesquisas 

cientificas. 

Segundo Carvalho (2007) é possível definir o turismo para fins estíticos, 

comerciais, econômicos e jurídicos. E este pode assumir diferentes formas na 

sociedade, o turismo pode ser:  de massa, seletivo, popular, social e alternativo. No 

território do PNLM, evidencia-se praticamente todos esses tipos de turismo proposto 

pela autora, destaca-se que esta atividade é seletiva, no que tange às comunidades, 

pois não abrange todas as que estão no parque e nem há projetos para isso. 

Desse modo, a comunidade de Bracinho, que não estão na rota do turismo no 

PNLM, evidencia-se que essa condição geográfica, associada à forma de atuação 

do ICMBio que lhes impões uma série restrições, reflete diretamente na 

precariedade do seu perfil socioeconômico. Devido a comunidade não estar na rota 

do turismo, não há quaisquer investimentos em infraestrutura por parte do estado, 

tampouco do setor privado que comanda o turismo no território.   Assim, acaba, de 

certa forma, esquecida por esses setores, os visitantes nem sabem da sua 

existência, assim como muitas outras. 

Analisando comparativamente com a comunidades Atins, outras comunidades 

do parque, percebe-se que está por estar inserida na atividade turística, mesmo que 

não fosse habitada, possuiria uma infraestrutura bem maior do que Bracinho. Em um 

levantamento feito em Atins evidenciou-se que possui escola, hotéis, acesso à 

energia elétrica, posto de saúde e até escola de kitsurf. Isso, tem aplicação direta na 

vida dos camponeses dessa comunidade, pois a organização social deles se dá de 

acordo com as atividades do turismo, no período das chamadas altas temporadas 

eles trabalham nesse setor, ajudam na construção de hotéis - uma contradição, pois 
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na comunidade bracinho os camponeses são proibidos de realizar qualquer tipo de 

edificação, mesmo ampliar suas moradias - outrora voltam a trabalhar nas suas 

atividades tracionais. essa organização ajuda na renda das famílias, enquanto isso 

Bracinho depende exclusivamente das atividades tradicionais para reproduzir seus 

modos de vida e por isso acabam entrando em conflito com o órgão gestor do 

parque.   

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando tais discussões travadas neste texto, fica perceptível o modo 

de vida da comunidade Bracinho com base em seu perfil socioeconômico, como 

também alguns conflitos socioambientais que existe na comunidade por estar dentro 

do PNLM, além disso, fica evidente que o turismo implementado no parque, depois 

da criação de sua criação, não trouxe benefícios para a comunidade Bracinho, pelo 

contrário contribuiu para a sua diferenciação socioeconômica em relação às demais, 

aumentando consequentemente sua pobreza social.  

Para tanto, os conflitos socioambientais têm influenciado diretamente no 

modo de vida dos camponeses, que desde 2002 quando houve a demarcação do 

parque, tem se agravado, por causa das limitações impostas pelos gestores do 

parque.  

Apesar de entender-se a importância de se preservar os ambientes naturais 

para as futuras gerações e que o turismo, conduzido no sentido inclusão social e 

ecologicamente pensado, poderá promover alguma forma de desenvolvimento das 

comunidades, inclusive a Bracinho que nunca recebeu qualquer benefício, 

compreende-se que há também a necessidade de preservar a dignidade da pessoa 

humana, por isso o respeito ao modo de vida das populações tradicionais existentes 

nessas áreas é de fundamental importância para lhes garantirem uma boa qualidade 

de vida. 
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RESUMO 
A Resex do Delta do Parnaíba é considerada importante para o desenvolvimento do turismo 
no Maranhão e no Piauí; entretanto faz-se necessário compreender os impactos resultantes 
dessa atividade. Para tanto, este trabalho tem como objetivo geral analisar as características 
e perspectivas dos turistas na Resex do Delta do Parnaíba, fazendo algumas reflexões e 
debates dessa atividade na área de estudo. Este trabalho está pautado no método 
hipotético-dedutivo e na abordagem qualitativa descritiva, bem como no desenvolvimento de 
procedimentos metodológicos. Os resultados evidenciaram que a Resex do Delta do 
Parnaíba, por possuir riqueza natural, histórica e cultural, é considerada um lugar turístico e 
de paisagem turística. A maioria dos turistas é proveniente de vários estados do Brasil (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, etc.), sendo o lazer o principal motivo de 
viagem, cujos principais atrativos são a natureza e ecoturismo. A alta temporada é no mês 
de janeiro, pois a maioria dos turistas visita a área, de férias, acompanhados de suas 
famílias. Os serviços de informações turísticas foram classificados como regular pela 
maioria dos turistas. No que diz respeito à infraestrutura e à hospitalidade, foram 
classificados como bom e ótimo, principalmente por aqueles turistas que visitavam a área 
pela primeira vez. Portanto, é importante que a atividade turística passe por planejamento e 
gestão pautados no compartilhamento de poder de decisão e nos dispositivos legais para 
que tal atividade não provoque impactos ambientais na área estudada. 
Palavras-chave: Delta do Parnaíba. Turismo. Impactos Ambientais. 
 
ABSTRACT 
The Delta do Parnaíba Marine Extractive Reserve (Resex) is considered important for the 
development of tourism in the states of Maranhão and Piauí, Brazil; however, it is necessary 
to understand the impacts resulting from such an activity. In this regard, this paper aims 
primarily to analyze the tourists' characteristics and perspectives in the Delta do Parnaíba 
Resex by carrying out  debates and reflections on that activity in the area under study. The 
analysis is based on the hypothetical-deductive method and the qualitative descriptive 
approach, as well as on further methodological procedures. The results showed that the 
Delta do Parnaíba Resex, for its natural, historical and cultural richness, is considered as a 
sightseeing place and a tourist landscape. Tourists come from several Brazilian states (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, etc.), especially for leisure purposes, where 
nature and ecotourism are the main attractions. The high season is in the month of January, 
when most tourists visit the area on vacation with their families. The tourist information 
services in the area were classified as regular by most tourists. With regard to infrastructure 
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and hospitality, they were classified as good and excellent, respectively, especially by 
tourists visiting the area for the first time. In view of that, it can be concluded that the tourism 
activity should be guided by planning and management based on the sharing of decision-
making power and legal devices so that this activity does not environmentally impact that 
area. 
Keywords: Delta do Parnaíba. Tourism. Environmental impacts 
 
 

1. Introdução  

O Delta do Parnaíba é uma área da zona costeira brasileira caracterizado por 

ser o único delta em mar aberto das Américas, sendo o divisor natural dos estados 

do Piauí e Maranhão, composto por mais de 75 ilhas. Do ponto de vista geológico-

geomorfológico é uma área dinâmica e, sob a ótica ecológica se caracteriza pela 

presença de endemismos e alta biodiversidade. Dessa forma, o Delta do Parnaíba 

passou a ser considerado uma região, potencial e prioritária, para o desenvolvimento 

do Ecoturismo no Brasil, de acordo com o Projeto Polos de Ecoturismo 

(EMBRATUR/IEB, 2002). 

A região do Delta do Parnaíba também é uma área de relevância para a 

preservação e conservação socioambiental. Diante da riqueza físico-natural, como 

também social, cultural e histórico, a partir da década de 1990 a área passou a ser 

considerado área de interesse ecológico, com a criação da Área de Proteção 

Ambiental do Delta do Parnaíba em 1996, Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Ilha do Caju em 1999 e a Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba152 em 

2000. 

A Resex do Delta foi criada pelo Decreto s/n de 16 de novembro de 2000 e 

está localizada na região nordeste do Estado do Maranhão, precisamente na divisa 

entre os Estados do Maranhão e Piauí. Encontra-se delimitada pelos paralelos de 

2º43‘02‖ e 2º52‘04‖ de latitude sul e os meridianos de 41º49‘12‖ e 42º04‘54‖ de 

longitude oeste (ZEE, 2002; IBGE, 2010). Está inserida na Mesorregião Leste 

Maranhense e na Microrregião do Baixo Parnaíba. É composta pelos municípios de 

Araioses e Água Doce do Maranhão (MA) e Ilha Grande (PI), com uma área de 

275,6 Km2 (FIGURA 01). 

                                                           
152

 Também pode ser chamada de Resex do Delta do Parnaíba. 
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Figura 01: Mapa de Localização da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba possui 2.841 famílias e 

3.600 habitantes, que vivem, em sua maioria, basicamente da pesca artesanal, da 

cata do caranguejo, sururu, ostras e da agricultura em pequena escala (ZEE do 

Baixo Parnaíba, 2002; IBGE, 2010; MATTOS, 2006). 

A criação da Resex do Delta do Parnaíba está sustentada nos seguintes 

objetivos: proteger o delta dos rios que formam a APA do Delta do Parnaíba, sua 

fauna e flora, os recursos hídricos; melhorar a qualidade de vida da população 

residente; fomentar o turismo ecológico e proteger as culturas tradicionais (IBAMA, 

2002). 

Este trabalho está pautado no método hipotético-dedutivo e na abordagem 

qualitativa descritiva, bem como no desenvolvimento de procedimentos 

metodológicos. 
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O objetivo geral do trabalho é analisar as características e perspectivas dos 

turistas na Resex do Delta do Parnaíba, fazendo algumas reflexões dessa atividade 

na área de estudo. Tendo como objetivos específicos compreender o perfil 

socioeconômico dos turistas e compreender o potencial do turismo na Resex do 

Delta do Parnaíba. 

2. Metodologia e materiais 

A metodologia utilizada neste trabalho foi desenvolvida com base no método 

hipotético-dedutivo e na abordagem qualitativa descritiva, bem como em 

procedimentos metodológicos. 

Para Spósito (2004, p. 24), o método hipotético-dedutivo é aquele ―através do 

qual se constrói uma teoria que formula hipóteses a partir das quais os resultados 

obtidos podem ser deduzidos, e com base nas quais se podem fazer previsões que 

por sua vez, podem ser confirmadas ou refutadas‖. Sendo assim, esse método foi 

utilizado para fazer apontamentos e reflexões sobre as características e 

perspectivas do turista na Resex do Delta do Parnaíba. 

Na abordagem qualitativa descritiva, as características, as perspectivas e 

reflexões da turista evidenciam que a Resex do Delta do Parnaíba deve ser um 

instrumento de gestão ambiental do ambiente costeiro do Maranhão e que atividade 

turista deve contribuir para o ―desenvolvimento‖ da área de estudo. 

Para o complemento da pesquisa, foram desenvolvidos os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

- Levantamento e análise bibliográfica e pesquisa documental em órgãos que tem 

relação ou contribuíram com o tema deste trabalho, tais como: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos - 

IMESC; Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAMA e 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (Maranhão e 

Piauí); pesquisa em sites especializados em Unidades de Conservação; 

- Atividade de trabalho de campo nos dias 20 e 21 de janeiro de 2018 (período 

considerado de alta temporada - maior incidência de turistas) com aplicação de 37 
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questionários aos turistas. A abordagem para a entrevista foi de forma direta visando 

coletar informações acerca do perfil socioeconômico dos turistas, da percepção 

ambiental e o posicionamento sobre o processo de gestão da área de estudo. 

 

3. Resultados e Discussões 

O conjunto de Unidades de Conservação no Brasil foi agrupado pela Lei Nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC). Estão divididas em dois grupos principais: 

Unidades de Proteção Integral - Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 

Nacional, monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre; e Unidades de Uso 

Sustentável - Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE), Floresta Nacional, Reserva Extrativista (Resex), Reserva de 

Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) (BRASIL, 2000). 

No Art. 4º do SNUC consta o objetivo XII que afirma que se deve favorecer 

condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em 

contato com a natureza e o turismo ecológico. Fica claro, que há uma relação entre 

as belezas naturais apresentadas pelas Unidades de Conservação e prática do 

ecoturismo que vem se desenvolvendo nos últimos anos.  

Os ambientes naturais, tais como são as Unidades de Conservação, são 

considerados pelo turismo como recursos paisagísticos que aparecem como 

atividades de exploração e atratividade, sendo produtos de consumo. Entretanto, 

com a aplicação dos princípios da sustentabilidade no turismo torna-se um fator 

fundamental para o conhecimento, educação e conservação daqueles ambientes 

(KINKER, 2002). 

Nesse contexto, o turismo é considerado uma atividade que visa proporcionar 

lazer, bem-estar e o descanso ao homem. Além do desenvolvimento dos transportes 

e do aumento dos salários, cria um modo de vida na sociedade moderna (QUEIROZ, 

2006). Essa atividade tem um aspecto social tão importante quanto o 

desenvolvimento econômico, mas deve ser bem planejada e dentro dos princípios 
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de sustentabilidade, podendo evidenciar a importância histórico-cultural e ambiental 

das comunidades receptoras. 

A Lei Geral do Turismo Nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, dispõe sobre 

a Política Nacional de Turismo que discute a inclusão do turismo como fator de 

desenvolvimento local a partir de um planejamento ambiental, no qual visualiza as 

Unidades de Conservação como áreas promissoras para tal atividade (BRASIL, 

2008). 

É importante destacar que o turismo é uma atividade social que envolve 

consumo, transporte, alojamentos, alimentação, circulação de produtos típicos, 

atividades culturais, visitas, lazer e entretenimento, portanto uma prática que 

consome o espaço geográfico (ANDRADE, 2004; CRUZ, 2003). 

Conforme observado nos estudos de Pérez (2009), o turismo, em sua 

essência, é uma atividade fomentadora da economia, pois como toda atividade 

econômica, busca ganhos ou lucro. Assim, para muitos, a atividade turística acaba 

significando apenas a operação de grandes empresas de vários segmentos, com 

circulação de pessoas, serviços e valores, com foco no consumo de bens, lugares e 

produtos. 

Tomando como base a classificação de Cruz (2003), a Resex do Delta do 

Parnaíba configura-se como Lugar Turístico como àquele que se refere a lugares 

que foram apropriados pela prática social do turismo; e Paisagem Turística como 

uma invenção cultural valorizada pelas agências de turismo e pela mídia, com 

padronização de consumo dos atributos físico-naturais e socioculturais. 

Os aspectos naturais da Resex do Delta do Parnaíba são formados por um 

conjunto de ecossistemas, embutidos em foz do tipo delta, com presença de baías, 

manguezais, dunas, praias arenosas, restingas, marismas, apicuns, lagoas 

permanentes, além dos aspectos históricos e cultuais que formam um cenário 

paisagístico (FOTOS 01 e 02). 
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Foto 01: confluência de dunas, recursos 

hídricos e vegetação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becker (2002) e Mattos (2006) enfatizam que todo esse cenário potencializou 

a prática do turismo na área a partir da década de 1980, sendo intensificado na 

década de 1990, consolidando as proposições do estudo Zoneamento Ecológico 

Econômico-ZZE do Baixo Parnaíba (2002) e tendo o ecoturismo como a melhor 

opção para a área. 

Segundo a pesquisa de campo, consideraram-se como ―turistas‖ apenas os 

visitantes que estiveram hospedados em alguma pousada do município de 

Parnaíba-PI e, preferencialmente, dentro da própria da Resex do Delta do Parnaíba, 

passando o pernoite. Sendo assim, foi possível traçar um perfil socioeconômico dos 

turistas e analisar as características dessa atividade na área de estudo. 

De acordo com os resultados obtidos pode-se afirmar que os turistas advêm 

de vários estados do país, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Bahia, Piauí153, Paraná, dentre outras. Quanto ao gênero, 56,76% dos 

entrevistados declararam-se do sexo masculino e 43,24% do sexo feminino. 

                                                           
153

 Os turistas que se declararam piauienses são moradores da cidade de Teresina e Parnaíba 
(nunca visitaram o local). 

Fonte: Registro da pesquisa, 2018. 

 

Fonte: Registro da pesquisa, 2018. 

Foto 02: Floresta de mangue. 
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Dentro da Resex o transporte de turistas, moradores e mercadorias é 

realizado por 23 quadríciclos guiados por moradores habilitados e que receberam 

treinamento do setor de turismo do ICMBio e do IBAMA para atuarem também como 

guias turísticos. A escolha pelos quadríciclos é devido sua rapidez e alguns 

moradores ainda utilizam o gado bovino e assino no deslocamento. 

A idade dos entrevistados indicou que 32,44% estão entre 40 a 49 anos; 

29,73% entre 30 a 39 anos; 50 anos ou mais com 27,02% e 10,81% para turistas 

entre 19 a 29 anos. Quanto a profissão foi possível identificar empresários, 

aposentados, funcionários públicos, engenheiros e comerciantes. O principal motivo 

da viagem foi o lazer, tendo como principais atrativos a natureza/ecoturismo com 

64,86% e sol/praia com 35,14% dos entrevistados. É possível aferir por ser janeiro, a 

maioria dos turistas estão de férias acompanhados de suas famílias. 

No que se diz respeito à fonte de informação, 40,54% dos entrevistados 

afirmou que foi por amigos e parentes que ficaram sabendo do destino; 37,84% 

souberam do destino pela internet, TV e Rádio e 21,62% disseram que já conhecia o 

local. Mesmo sendo um local turístico reconhecido internacional, fica claro a 

ausência do poder público na divulgação e incentivo da atividade turística para atrair 

mais visitantes para a área. Deste modo, a maior divulgação do povoado/município 

acontece pelo chamado ―boca-a-boca‖. 

Quantos às características da viagem, 54,05% dos entrevistados viajaram em 

grupo familiar; entre amigos representou 29,73%; casal sem filhos e colegas de 

trabalhos apresentaram 5,41% e sozinhos e casal com filhos com 2,70% dos 

turistas154. No que se referente ao meio de hospedagem, 56,76% do entrevistas 

afirmaram que ficaram em pousadas; em casa de amigos/parentes 16,22%; imóvel 

impróprio 13,51%; hotel 10,81% e hostel com 2,70% dos entrevistados.  

É possível afirmar que os turistas preferem conhecer a Resex do Delta do 

Parnaíba acompanhados de suas famílias e amigos, indicando elevados laços de 

afetividades. Há preferência dos turistas pelas pousadas está relacionada aos 

                                                           
154

 A classificação casal com filhos pode ser confundido com grupo familiar. Entretanto, este último foi 
incluso no questionário como sendo composto pelos chefes da família, filhos e parentes de segundo 
grau.   
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serviços oferecidos (comodidades, acesso à internet, etc.). Porém é relevante 

destacar que alguns turistas também possuem imóveis próprios na área de estudo, 

sendo utilizados somente durante as férias ou feriados prolongados. 

Em relação aos serviços turísticos oferecidos aos turistas foi possível indicar 

como pertinentes os itens: informações turísticas; sinalização e atratividade; 

infraestrutura turística hospitalidade, sendo classificados em ruim, regular, bom e 

ruim155, conforme gráfico 01.  

Gráfico 01: Percepção dos turistas quanto aos serviços 

 

 

 

 

 

Fonte: registro da pesquisa, 2018. 

Os serviços de informações turísticas foram classificados em regular pela 

maioria dos turistas, que argumentaram ―tem que perguntar muito, não tem mapas 

placas para indicar as informações e temos que ver as informações no Google”. É 

facilmente percebido o grau de insatisfação dos turistas sobretudo em relação a 

disponibilidade de placas de sinalização e informações sobre à atratividade que a 

Resex do Delta do Parnaíba oferece aos visitantes.  

No que diz respeito a infraestrutura e a hospitalidade foram classificados bom 

e ótimo principalmente por aqueles turistas que visitam a área pela primeira vez. 

                                                           
155

 As informações turísticas são as informações prestadas ou disponíveis aos turistas sobre os 
eventos que ocorrem em determinada área. A sinalização e a atratividade fornecem informações 
sobre atrativos e destinos turísticos, a infraestrutura, serviços e acessos à área. A infraestrutura pode 
ser indicada como os serviços essenciais – água potável, esgoto tratado, limpeza, internet e etc. A 
hospitalidade está relacionada com a qualidade de um indivíduo ou comunidade de receber bem e 
acolher. 
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Mas, é bom deixar claro que os moradores da Resex do Delta do Parnaíba 

costumam receber muito bem as pessoas, a hospitalidade independe de ser turista 

ou não. 

Devido Resex do Delta do Parnaíba possui grande riqueza físico-naturais, 

culturais e histórico é uma área de intensa atividade turística sobretudo nos finais de 

semana e durante as férias. Ocorre que o turismo na área de estudo implica em 

impactos meramente econômicos, cuja a rentabilidade tenha retorno a curto prazo. 

Entretanto, o total de 94,59% dos turistas essa atividade gera empregos, trabalho e 

desenvolvimento educacional para a região e 5,41% acreditam que essa atividade 

traz mais prejuízos para a comunidade e favorece os empreendimentos desse ramo. 

Na visão dos turistas os impactos ambientais são presença de resíduos 

sólidos (garrafas pet, sacolas plásticas, etc.) encontrados nas praias, no mangue e 

nas trilhas; da emissão do óleo dos motores das embarcações que fazem o 

transporte de pessoas e mercadorias no corpo hídrico e o barulho dos motores; 

erosão nas margens; além da caça e pesca predatória, etc. 

Com o aumento da procura por parte dos turistas pela Resex do Delta do 

Parnaíba, passa-se a ter uma maior necessidade de planejamento do uso solo e de 

gestão desse espaço. Além disso, torna-se vital a determinação e o monitoramento 

dos impactos produzidos pela prática do ecoturismo, bem como a definição de 

limites de uso das áreas protegidas. Diretrizes e normas de uso que vão constar no 

Plano de Manejo, instrumento técnico de gerenciamento da Unidade de 

Conservação. 

Tal assertiva pode ser confirmada no Art. 5º do SNUC que quando se tratar 

de Unidades de Conservação, o turismo deverá ser desenvolvido em consonância 

com os objetos de criação e com o disposto no Plano de Manejo. Entretanto, sabe-

se que a implementação do Plano de Manejo da Resex do Delta do Parnaíba ainda 

é um desafio a ser superado, sem esse documento pode proporcionar o turismo 

desordenado causando impactos ambientais na área de estudo. 

Como na Resex do Delta do Parnaíba ainda não possui o Plano de Manejo 

devidamente concluído, a Unidade de Conservação em estudo possui o Instrumento 
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Emergencial para Ordenamento dos Usos na Reserva Extrativista Marinha do Delta 

do Parnaíba156 criado desde 16 de outubro de 2013 na tentativa de orientar as 

atividades dentro do perímetro da área de estudo, atividades como: Regras Sobre 

Uso da terra; Pesca; Recurso Madeireiro (Mangue); Lixo (resíduos sólidos); Regras 

Específicas (Cada Comunidade possui regras específicas). 

Outros instrumentos legais são considerados pertinente no que tange o 

processo de gestão ambiental da Resex do Delta do Parnaíba, como aqueles que 

gerenciam a prática do turismo, sobretudo do ecoturismo que vem sendo 

desenvolvido com a participação e envolvimento da comunidade local, sendo 

considerado uma alternativa econômica e uma ferramenta para a conservação 

(COUTINHO, 2000). 

Para melhor compreensão da atividade turística na área de estudo, está em 

curso uma pesquisa sobre o Programa Estratégico de Incentivo ao Ecoturismo nas 

Reservas Extrativistas, com ações relacionadas ao turismo sustentável da Secretaria 

de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável em parceria com o Ministério 

do Turismo, tendo a ―Carteira de Projetos de Ecoturismo de base comunitária‖ como 

objetivo de fomentar a participação das comunidades moradoras nas áreas de 

interesse, além da salvaguarda do patrimônio natural (MATTOS, 2015). 

Especificamente para a Resex do Delta do Parnaíba, considerada área em 

potencial e prioritária para o desenvolvimento do ecoturismo no Brasil, é 

desenvolvido o Projeto Polos de Ecoturismo (EMBRATUR-IEB, 2002). No sentido de 

potencializar o ecoturismo na área de estudo, entre elas estão a campanha lançada 

pela Empresa de Turismo do Piauí (PIENTUR) ―Piauí, quanto mais se conhece mais 

se gosta‖; o Programa Melhores Práticas para o Ecoturismo – MPE/FUNBIO; a 

implantação do Conselho Gestor local do Programa Polos de Ecoturismo; 

Planejamento Turístico no Município de Araioses (MA), entre outros. 

                                                           
156

 Disponível em 
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2013/p_icmbio_240_2013_aprova_
instrumento_emergencial_usos_resex_marinha_delta_do_paraíba.pdf. Acedido em 24 de agosto de 
2015. 
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Desde 2002, o Polo do Delta do Parnaíba recebeu investimento do 

Prodetur/NE para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável (PDITS) e potencializar a atividade na área de estudo com aplicação de 

atividades, ações e investimentos com (a) apoio aos serviços turísticos de base 

comunitária; (b) capacitação de guias de campo das próprias comunidades; (c) 

implantação de um roteiro sustentável na Resex do Delta do Parnaíba, além das 

ações de infraestrutura básica que são necessárias para o aporte físico do 

desenvolvimento da atividade sem impactar os atributos naturais e socioculturais 

(BRASIL, 2015). 

Apesar da natureza ser objeto de consumo, de acordo com o ZEE do Baixo 

Parnaíba (2002), que inclui a Resex do Delta do Parnaíba, o Ecoturismo é 

considerado como a melhor opção para que a área tenha um ciclo de 

―desenvolvimento‖, contribuindo para a possibilidade das comunidades tenham 

melhores condições de vida, entretanto requer uma infraestrutura de apoio que não 

implique em impactos a área de estudo. 

Segundo Coriolano (2002, p. 147), os benefícios econômicos do ecoturismo 

deixado nas comunidades devem possibilitar a elevação do nível da qualidade de 

vida dos residentes, levando ao ―desenvolvimento‖ local, o qual, segundo a autora, 

―implica na participação e aumento nas rendas geradas no local, a abertura às 

mudanças tecnológicas e a melhoria das atividades produtivas‖. 

4. Considerações Finais  
 

Diante do exposto neste trabalho é importante destacar que houve um 

crescente na atividade turística na Resex do Delta do Parnaíba nos últimos de 30 

anos. Entretanto é preciso deixar evidente que o principal efeito do turismo ocorre 

nas comunidades do Delta, é um modelo capitalista que visa somente o lucro das 

empresas privadas, gerando exclusão da população local. Isto pode acarretar sérios 

problemas socioambientais, pois como o turista da área tem uma visão somente 

artificial proporcionada pelas agências, não sensibilizado da importância de 

preservá-lo em sua totalidade. 
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Muitos turistas enxergam o turismo como uma boa alternativa de renda e que 

merece atenção da comunidade. Entretanto, deve-se atentar que essa atividade não 

pode ser considerada como o grande instrumento de progresso e resolução dos 

problemas locais, pois se não planejado pode trazer impactos negativos, 

proporcionando danos irreversíveis às comunidades. 

Para tanto, é necessário que as comunidades tenham conhecimento desses 

impactos e a correta aplicação dos instrumentos de gestão do turismo promovendo o 

equilíbrio, maximizando o prazer do visitante e, ao mesmo tempo, minimizando os 

impactos negativos do uso turístico. 

A inexistência de Plano de Manejo da Resex do Delta do Parnaíba constitui 

uma limitação grave para a gestão da área. Por conseguinte, deixa as comunidades 

vulneráveis com o avanço do turismo mal planejado e potencializa possíveis 

impactos na identidade e nos valores culturais existentes.  

As regras para o funcionamento interno da Resex do Delta do Parnaíba 

apresentam pouca eficiência dificultando a articulação do ICMBio pela gestão efetiva 

e da criação do Polo de Ecoturismo proposto pela EMBRATUR/IEB com propósito 

de promover o ―desenvolvimento‖ para a Resex do Delta do Parnaíba, afetando na 

participação das comunidades da implantação do polo ecoturístico da área. 

Finalizando, acredita-se na importância da utilização de ferramentas de 

planejamento territorial que produzam indicadores de monitoramento e controle, 

tanto do ambiente quanto dos fluxos de turistas no local. Nesta perspectiva, a 

realização de diagnósticos do potencial turístico-recreativo, deve ser acompanhada 

do estudo de viabilidade econômica do uso dos recursos naturais das áreas 

protegidas e do planejamento ambiental. 

Portanto, a análise dos impactos, a gestão da qualidade ambiental dos 

lugares turísticos, a adoção de indicadores ambientais e o desenho de modelos 

sustentáveis de desenvolvimento turístico são temas fundamentais para o 

planejamento do turismo, especialmente quando se trata utilização de áreas naturais 

protegidas ou frágeis, como é o caso da Resex do Delta do Parnaíba. 
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RESUMO  
A Serra de Maracaju, importante formação rochosa que corta de norte a sul o estado de 
Mato Grosso do Sul, apresenta uma grande variedade de paisagens ao longo de sua 
extensão. Neste sentido, aparado por bases teóricas que discutem a categoria analítica da 
paisagem, bem como tendo como suporte materiais cartográficos e levantamentos de 
campo, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise estrutural das 
paisagens encontradas nas cartas topográficas das folhas Ribeirão do Taquaruçu e 
Nioaque, as quais compreendem parte da área da Serra. Na pesquisa foi possível perceber 
que, as inter-relações dos elementos que compõem as paisagens acarretam na estruturação 
de paisagens especificas, as quais privilegiam ou restringem determinados usos da terra. No 
presente caso, observou-se a dominância da pecuária em relevos planos e de solos menos 
nutritivos, da manutenção de vegetação nativa em áreas de maior declividade e o domínio 
de culturas nas áreas de solo nutritivo. Para as áreas que mantém remanescentes de 
vegetação nativa, o turismo de natureza é apontado como um uso que possibilita a 
continuidade de sua conservação. 
Palavras-chave: Geoprocessamento; Dinâmica Territorial; Turismo de Natureza; Serra de 
Maracaju. 
 
RESUMEN 
La Sierra de Maracaju, una importante formación rocosa que corta de norte a sur el estado 
de Mato Grosso do Sul, presenta una amplia variedad de paisajes a lo largo de su 
extensión. En este sentido, recortada por bases teóricas que discuten la categoría analítica 
del paisaje, así como el apoyo a los materiales cartográficos y a los estudios de campo, este 
artículo pretende presentar un análisis estructural de los paisajes Se encuentra en las tablas 
topográficas de las hojas Ribeirão do Taquaruçu y Nioaque, que forman parte de la zona de 
la sierra. En la investigación fue posible comprender que las interrelaciones de los 
elementos que componen los paisajes implican la estructuración de paisajes específicos, 
que favorecen o restringen ciertos usos de la tierra. En este caso, se observó la dominancia 
del ganado en relieves planos y suelos menos nutritivos, el mantenimiento de la vegetación 
autóctona en zonas de mayor pendiente y el dominio de cultivos en las áreas de suelo 
nutricional. Para las áreas que mantienen remanentes de vegetación autóctona, el turismo 
de la naturaleza se designa como un uso que permite la continuidad de su conservación. 
Palabras-clave: Geoprocesamiento; Dinámica territorial; Turismo de naturaleza; Sierra de 
Maracaju. 
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1. Introdução  

Considerada uma das categorias de análise da Geografia, a paisagem possui 

um grande arcabouço de discussões teóricas, desde aquelas que a trata de maneira 

mais simplificada (a partir da análise dos aspectos do visível), até aquelas que 

buscam uma análise mais complexa, visando compreender a integração e inter-

relação dos componentes que a forma. 

Tendo como base a referida categoria analítica, o presente artigo tem como 

finalidade apresentar uma análise acerca da estrutura das paisagens de uma 

relevante formação presente no estado de Mato Grosso do Sul: a Serra de 

Maracaju, elevação do relevo que corta longitudinalmente o estado sul-mato-

grossense. Esta investigação possibilitaria assim, relacionar a estruturação de tais 

paisagens com os diversos usos desenvolvidos nos territórios que as compreendem, 

bem como pode proporcionar reflexões sobre novas orientações desses usos. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram tomadas como área de estudo 

duas cartas topográficas que compreendem parte da Serra de Maracaju. As cartas 

utilizadas foram Ribeirão do Taquaruçu (SF.21-X-A-VI) e Nioaque (SF.21-X-C-III), 

entre as coordenadas Geográficas 55o 30´ - 56o 00´ W e 20º 30´ - 21º 30´ S, 

editadas pelo Ministério do Exército – Departamento de Engenharia e Comunicação, 

Divisão de Serviço Geográfico (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo. Fonte: dos autores 
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 Considerando a grande extensão da Serra de Maracaju, estas duas cartas 

topográficas, localizadas na área central da Serra de Maracaju e que, foram 

escolhidas em função da possibilidade de representação de diferentes paisagens 

que compõem os cenários da Serra, permitindo realizar análises acerca das 

diferentes compartimentações de paisagens sugeridas pela variação de suas 

estruturas. 

As discussões desenvolvidas neste artigo tem como premissa o fato de que, 

os diferentes usos empreendidos nos territórios que compõem a área de estudo 

possuem ligação direta com a configuração das paisagens ali existentes, de maneira 

que, enquanto limitadoras ou estimuladoras de tais usos, estas paisagens foram (e 

continuam sendo) modificadas com os passar dos anos, fato que, pode apresentar-

se negativa ou positivamente na manutenção das áreas preservadas e/ou 

conservadas existentes neste trecho da Serra. Nesta concepção, atividades como o 

turismo de natureza poderiam ser inseridas e estimuladas principalmente em áreas 

com maior grau de conservação, visando estimular sua continuidade.     

 

2. Discussão teórica 

A paisagem, enquanto categoria analítica, buscou sua fundamentação ao 

longo das décadas, sendo abordada por diversos pesquisadores, pertencentes a 

diferentes escolas de estudo da paisagem, as quais destacam-se por exemplo, a 

alemã, a russa, a americana e a britânica. Para Verdum (2012), a paisagem passa a 

ser abordada a partir do século XIX, no período em que a Geografia estabelece suas 

bases enquanto ciência. Dentre as discussões acerca da paisagem, é comum a 

relação da paisagem com o aspecto visível, ou seja, a representação de uma porção 

da superfície terrestre, conforme indicam Verdum (2012), Santos (2006) e Puntel 

(2012). Entretanto, a paisagem deve ser tomada para além do aspecto do visível, ou 

seja, o estabelecimento das paisagens passa pela relação dos elementos que as 

formam, conforme indica Puntel (2012). 

Além disso, a instituição das paisagens mantém uma ligação direta com o 

aspecto temporal, ou seja, os cenários paisagísticos são moldados ao longo dos 
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anos, apresentando-se como resultado dos diferentes processos bióticos e abióticos 

que se inter-relacionam (SANTOS, 2006; AB´SABER, 2003). Dentre tais elementos 

componentes bióticos e abióticos que formam as paisagens podemos citar: os 

recursos hídricos, a vegetação, a litologia, relevo, fauna, flora, clima, solos (meio 

físico) e derivações antrópicas. 

Enquanto resultado dos processos de integração e inter-relação dos 

elementos que a forma, as diferentes paisagens podem apresenta-se como lócus de 

diferentes atividades do homem. Dentre tais possibilidades, a atividade turística 

surge como grande consumidora de paisagens sejam elas urbanas, rurais ou 

naturais. Diante das atuais discussões acerca das problemáticas ambientais, sejam 

elas desmatamento, contaminação de recursos hídricos, extinção de espécies, efeito 

estufa, dentre outros, o interesse nas áreas tidas como naturais cresce cada vez 

mais, mesmo que seja praticamente impossível nos dias atuais encontrar áreas 

essencialmente ―natural‖, visto que, as intervenções humanas alcançam (em maior 

ou menor grau) praticamente toda a superfície terrestre (LIMA; SILVA; BOIN, 

2017a).  

Neste interesse pelos ambientes com menor grau de intervenção humana, 

alguns segmentos turísticos apresentam-se como possibilidades de interação com 

tais ambientes, onde, as paisagens proporcionam o desenvolvimento turístico, seja 

em função de sua estrutura, seja através de sua qualidade visual. Dentre os 

segmentos que aproveita-se destes cenários paisagísticos, destaca-se o turismo de 

natureza (LIMA; SILVA; BOIN, 2017b).  

Considerando o uso de ambientes naturais pela atividade turística, Silva 

(2006), Lima (2017), Martins (2017) e Lima, Silva e Martins (2016) sugerem que o 

termo turismo de natureza seja o mais adequado para denominar tal pratica, uma 

vez que, este termo não nega a existência de impactos negativos e, sugere que a 

base das motivações dos deslocamentos sejam orientados por aspectos da 

natureza.  

A discussão acerca da definição do termo turismo de natureza perpassa pela 

análise das obras elaboradas por autores como Ceballos-Lascuráin (1996), Pires 
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(2005), Silva (2006) e Martins (2017), os quais possibilitaram refletir sobre as bases 

conceituais acerca deste segmento turístico. Tais concepções propiciaram a 

seguinte conceituação sugerida por Lima (2017, p. 28): 

Portanto, o turismo de natureza será tomado aqui como um 
segmento da atividade turística na qual a natureza apresenta-se 
como elemento principal, servindo de base para as atividades nela 
desenvolvidas, seja pelo seu aspecto visual/cênico, ou pelo seu 
aspecto funcional, atividades estas que podem ser movidas por 
diferentes interesses, sejam eles, aventura/radicalidade, descanso, 
recreação, ou a busca pela volta as origens, dentre outras 
motivações, as quais podem ou não primar pela preocupação 
ambiental, tanto por parte dos turistas, quanto dos promotores da 
atividade. 
 

Entretanto, para que haja a correlação destas paisagens com os diferentes 

tipos de usos possíveis, sejam atividades turísticas, agropecuárias, atividades 

industriais, dentre outros, é necessário desenvolver análises acerca da estrutura de 

tais conjuntos paisagísticos, de maneira que, seja possível identificar de que forma 

os diferentes elementos constituintes das paisagens se integram, configurações as 

quais podem apresentar-se como limitadoras ou estimuladoras de tais usos. 

Na visão de Chávez e Puebla (2013), cada vez mais as paisagens vêm sendo 

utilizadas em investigações de cunho ambiental, as quais perpassam desde 

diagnósticos ambientais até avaliações e planejamento ambientais e territoriais, 

possibilitando o estudo das propriedades e características das paisagens, 

propiciando o estabelecimento de modos de uso e ocupação territorial, além de 

apresentar recomendações para o uso racional e sustentável das áreas em questão. 

De maneira geral, Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007) e Maciel (2001) 

ressaltam o caráter sistêmico da paisagem, uma vez que, esta pode ser observada 

enquanto um sistema integrado, ou seja, a investigação isolada de seus 

componentes não traria a explicação da paisagem por si só, necessitando assim de 

uma análise integrada e total dos conjuntos de elementos que formam a paisagem. 

A investigação estrutural da paisagem seria então, de acordo com Rodriguez, Silva e 

Cavalcanti (2007) uma das possibilidades de análise da paisagem. 
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Percebe-se assim que, o reconhecimento da estrutura da paisagem, através 

da investigação de seus elementos e de suas interações, permitem avaliar e 

interpretar diferentes territórios, de maneira que, possibilite o direcionamento e 

planejamento do uso destas áreas em função das fragilidades ou potencialidades 

apresentadas pela paisagem em questão, conforme indicam Vilás (1992) e Ross 

(1994). 

Corroborando com tal afirmação, Santos (2004) lembra que, a partir do 

levantamento dos elementos que formam a paisagem, temos a possibilidade de 

descrever, explicar e prever cenários pertencentes a área escolhida. Neste sentido, 

a integração de informações possui importante papel na compreensão das 

interações, padrões de distribuição e processos funcionais dos elementos que 

compõem a paisagem. Este modelo de análise, permitiu a compreensão das 

paisagens da Serra de Maracaju, explorada neste artigo. 

 

3. Metodologia e materiais 

Para a compreensão das paisagens da Serra de Maracaju, Folhas Ribeirão 

do Taquaruçu e Nioaque, seus usos e estado de conservação, enquanto potenciais 

para o turismo de natureza, apresenta-se a seguir a metodologia e os materiais 

utilizados. Assim, o entendimento das paisagens teve como pressupostos teóricos 

metodológicos o trabalho de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007), indicando uma 

análise estrutural das paisagens (geoecologia da paisagem), por meio da 

identificação dos diferentes elementos físicos que as formam.  

De início efetuou-se um levantamento bibliográfico e cartográfico, dos temas 

físicos usualmente aplicados à geoecologia da paisagem, levantamentos os quais 

tiveram como base Santos, (2004), Tsilfidis e Soares Filho (2009), Mato Grosso do 

Sul (2009) e Lacerda Filho et al. (2006), IBGE (2007), IBGE (2012) e Lima (2017).  A 

observação da representatividade da área de estudo se deu em função dos 

aspectos físicos mais visíveis das paisagens, principalmente o do relevo e da 

vegetação.  
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Após os levantamentos bibliográficos e cartográficos o trabalho de campo, 

amparado por técnicas e materiais, foi atrelado a produção cartográfica, de maneira 

que, fossem verificados os dados dos levantamentos secundários e validados ou 

não, para a escala de trabalho. 

Diante disto, os trabalhos de campo realizados ao longo das Folhas Ribeirão 

Taquaruçu e Nioaque, permitiram a coleta de informações sobre os diferentes 

componentes das paisagens, seus usos e possibilidades de aproveitamento para o 

turismo de natureza, atividade está, de baixo impacto ambiental.  

Paralelo aos trabalhos de campo, buscou-se na intepretação das paisagens 

da área de estudo a construção de cartas temáticas sobre os componentes que 

estruturam suas paisagens. Para a realização de tal construção, os levantamentos 

teóricos de Santos (2004), Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007) e Rosa (2011), 

auxiliaram na compreensão da importância da cartografia nos estudos de paisagem, 

bem como a forma que estas cartas deveriam ser elaboradas e a relevância da 

confiabilidade dos dados secundários levantados. 

Para a elaboração das cartas temáticas, buscou-se o aporte de alguns SIGs 

(Sistemas de Informações Geográficas), tais como: o QGIS 2.14, o ArcView GIS 

10.2 e o programa gráfico Corel Draw x6, que auxiliou no refinamento do layout das 

cartas.  

Os dados sobre litologia e relevo foram obtidos através do acesso ao 

GEOBANK do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) do ano de 2008, na escala de 

1:250.000. No Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi possível obter 

os dados referentes a vegetação do ano de 2012 e os solos 2007, os quais foram 

disponibilizados na escada de 1:250.000. Para o desenvolvimento da carta de 

declividade, utilizou-se imagens raster SRTM do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), das folhas 20S57 e 21S57, com resolução de 30 metros, 

disponibilizadas pelo sistema Topodata a partir de 2011. 

Para a carta de Uso e Cobertura da Terra, Foram utilizados dois SIGs (Spring 

5.2.7 e ArcGis 10®), ambos consistindo no manuseio e processamento de imagens 

de satélite imagem Landsat 8/OLI, de .25 de julho de 2016. O processamento digital 
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das imagens de satélite consistiu na utilização das bandas 2, 3 e 4, realçando suas 

cores RGB e diferenciando suas assinaturas espectrais por meio do contraste 

Histograma. Além disso, tais imagens foram segmentadas em relação aos valores 

de similaridade 5 (proximidade da coloração das classes que serão ou não 

agrupadas) e pixel 10 (quadrante apresentado pelo número de pixels que 

determinada área necessita para ser individualizada). Após todos esses 

procedimentos, realizou-se a classificação das imagens pelo método não 

supervisionado, havendo uma conferência das informações obtidas por satélite e por 

saídas de campo. Por fim, classificaram-se os usos e coberturas da terra segundo as 

categorias: (1) áreas urbanizadas não agrícolas, (2) culturas temporárias, (3) 

pastagem, (4) solo exposto, (5) silvicultura, (6) vegetação nativa e (7) água. 

 

4. Resultados da pesquisa 

Os trabalhos realizados demonstraram que na folha Ribeirão do Taquaruçu 

(Figura 2), as paisagens são estruturadas predominantemente pelas unidades 

litológicas das Formações Aquidauana e Botucatú, no estremo NW as rochas do 

Grupo Cuiabá e à SE os basaltos da Formação Serra Geral, apresentando ainda, 

expressivas faixas de Depósitos Aluvionares no entorno dos cursos d‘água 

(LACERDA FILHO et al, 2006; LIMA, 2017). Tais litologias implicam na ocorrência 

dos seguintes tipos de relevo nesta carta: as superfícies aplainadas, área de 

planalto, domínio de colinas amplas e suaves, domínio de morros e serras baixas e 

degraus estruturais e rebordos erosivos. Além disso, nas faixas de Depósitos 

Aluvionares nota-se ainda a presença de planícies fluviais (LACERDA FILHO et al, 

2006; LIMA, 2017). As declividades encontradas nestas áreas variam entre 8% e 

45%. Os solos destas áreas, apesar da predominância dos Latossolos (Vermelho 

Distrófico, Vermelho Eutrófico) e Argissolos (Vermelho Amarelo Distrófico, Vermelho 

Eutrófico), ocorrem ainda nas vertentes, o Vertissolo Háplico Carbonático, Neossolo 

Litólico Eutrófico, Neossolo Quartzarênico e Nitossolo Vermelho Eutrófico. Já nos 

fundos de vales afloram os solos hidromóficos: Neossolo Quartzarênico Órtico e o 

Gleissolo Háplico Ta Eutrofico (IBGE, 2007; LIMA 2017). Com relação a vegetação 
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nativa, nota-se poucos fragmentos de savana florestada e savanas arborizadas, 

além de concentrações de florestas estacionais semideciduais aluviais ao longo dos 

cursos d‘água (IBGE, 2012; Lima 2017). O clima destas áreas é relacionado com a 

unidade climática B1 III apresentada por Zavattini (2009), a qual é caracterizada por 

níveis pluviométricos anuais que variam entre 1200 e 1300 mm, de maneira que, o 

inverno/outono é seco e primavera/verão chuvosos.  

  Já na folha Nioaque (Figura 2), as formações litológicas predominantes são 

as Formações Botucatú e Serra Geral, a NW uma pequena porção da Formação 

Aquidauana e, assim como na folha Ribeirão do Taquaruçu, apresenta fragmentos 

de Depósitos Aluvionares ao longo dos cursos hídricos. A intercalação das 

Formações Botucatú e Serra Geral, a SE da folha, estabelecem traps e intertraps, os 

quais propiciam a formação do relevo montanhoso (LACERDA FILHO et al, 2006; 

LIMA, 2017) (Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos) desta área e, 

consequentemente, apresentando maiores declividades (entre 20% e 75%), 

consolidando os contornos da Serra. Além disso, observa-se ainda na folha Nioaque 

a disposição de áreas mais altas, representadas pelas Chapadas e Platôs de 

Maracaju (Extremo SE). Na porção NW da folha Nioaque a Formação Aquidauana e 

a Botucatú, caracterizado por rochas frágeis, o que gera um relevo suavizado 

caraterizado como Domínio de Colinas Amplas e Suaves. 
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Figura 2 – Componentes do meio físico na área de estudo (Geologia, Relevo, solos e vegetação / A = 

Folha Ribeirão do Taquaruçu e B = Folha Nioaque). Fonte: dos autores 
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A condição do relevo e declividade da porção central da folha Nioaque, 

propicia a grande concentração de Neossolos, um solo com pouca profundidade. 

Apesar disso, a área de Chapadas e Platôs de Maracaju (LACERDA FILHO et al, 

2006; LIMA, 2017), de baixa declividade, é dotada de alta concentração de 

Latossolos Vermelho Eutrofico e Distrófico (IBGE, 2007; LIMA 2017), caracterizado 

como solo fértil e profundo. Já a vegetação nativa apresenta grande concentração 

de savanas florestadas e savanas arborizadas, principalmente nas áreas de maiores 

declividades da Serra (IBGE, 2012; LIMA, 2017). Nas áreas das Chapadas e Platôs 

de Maracaju a vegetação nativa restringe-se as florestas estacionais semideciduais 

aluviais que acompanham os recursos hídricos. De acordo com Zavattini (2009), 

esta carta está inserida na unidade climática B2 VII, com níveis pluviométricos 

anuais de 1500 a 1700 mm, podendo chegar em algumas ocasiões até mesmo a 

2000 mm, influenciado pelas massas de ar de sotavento. No verão, estas áreas 

caracterizam por apresentar clima abafado e úmido, enquanto no inverno/outono as 

temperaturas são baixas.  

No caso dos usos da terra, pode-se constatar que a pastagem é a atividade 

mais comum na área de estudo, sendo seguida da vegetação nativa e em terceiro 

lugar as culturas temporárias, que se somada as áreas de solo exposto para plantio 

destas culturas - concentrada na folha Nioaque -, representa uma área considerável 

na área de estudo (Figura 3).  

As pastagens desenvolvem-se sobre todas as formações geológicas com 

exceção da Formação Serra Geral, que ocorre sobre o relevo de chapadas e platôs 

de baixa declividade (0 a 3%), onde os latossolos vermelhos eutrófico e distrófico, 

por serem mais férteis e o relevo facilitar a mecanização das culturas poucas áreas 

são utilizadas por pastagem (Figuras 3).  

Naturalmente a pastagem é desenvolvida em relevo de pouca movimentação 

e solos pobres, nos relevos de superfícies aplainadas retocadas ou degradadas, 

domínio de colinas amplas e suaves, domínio de morros e serras baixas, planalto e 

planícies (Declividade entre 0 a 8%). Nestas áreas ocorrem predominantemente os 
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latossolos vermelho distróficos, os argissolos vermelho distróficos e ainda, os solos 

hidromórficos (Figura 3 e 4). 

 

 

Figura 3 – Uso da terra no ano de 2016 (A = Folha Ribeirão Taquaruçu e B = Folha Nioaque). Fonte: 

dos autores 
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Figura 4 – Relevo de Superfícies Aplainadas com uso de pastagens, originada da Formação 

Aquidauana com vista ao fundo de relevo de chapadas, cuestas e uso de savanas florestadas. Fonte: 

dos autores 

 

Sobre as chapadas e os platôs as culturas de maior importância é o milho a 

soja sobre os latossolos vermelhos eutróficos e a cana de açúcar sobre os 

latossolos vermelho distróficos. 

Nas áreas declivosas (Declividade entre 8 e 45%), nos setores de relevo 

Degraus estruturais e Rebordo erosivo são os setores com maior conservação da 

vegetação nativa, sendo estas áreas a serem protegidas de usos mais impactantes 

como pastagem e culturas diversas estando ligada às áreas dos traps (F. Serra 

Geral) e intertraps (F. Botucatu), sobre áreas de neossolos litólicos eutróficos e 

vegetação de savana florestada (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Relevo de Degraus estruturais e Rebordo Erosivo, sem uso da terra (Savana Florestada) 

em área declivosa, originada dos traps e intertraps das Formações Botucatu e Serra Geral, sobre 

Neossolo Litólico Eutrofico. Fonte: dos autores 

 

5. Considerações finais 

Conforme apresentado até aqui, percebe-se que, apesar da nomenclatura 

―Serra de Maracaju‖, as paisagens dispostas ao longo de sua extensão apresentam 

diferentes configurações, as quais possuem intrínseca relação com a estruturação 

dos elementos físicos que formam tais paisagens. Nesta pluralidade de paisagens, 

percebe-se que, a litologia, relevo, solos, vegetação, recursos hídricos e clima 
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apresentam-se como fatores estruturadores das diferentes paisagens, privilegiando 

ou limitando o desenvolvimento de determinados usos da terra. 

Especificamente sobre a carta Ribeirão do Taquaruçu percebe-se que, as 

paisagens encontradas nesta área possuem características de relevo mais 

aplainado, fato o qual, aliado a solos menos nutritivos, privilegia a ocorrência da 

atividade pecuária e, ocasiona a pressão acerca das faixas de vegetação nativas, as 

quais ocorrem basicamente no entorno de recursos hídricos. Em contrapartida, a 

folha Nioaque é composta por três áreas bem definidas. A primeira apresenta-se 

como uma área de transição com relevos aplainados e solos pobres, a qual é 

tomada basicamente pela atividade agropecuária. A segunda área é caracterizada 

pela faixa de vegetação nativa, que se mantém com relevante grau de conservação, 

muito em função do relevo montanhoso sustentado pelos traps e intertraps das 

Formações Serra Geral e Botucatú. A terceira faixa, caraterizada pelas chapadas e 

platôs de Maracaju, apresentam relevo aplainado e com solos nutritivos, sendo 

tomado pelo desenvolvimento de culturas como cana-de-açúcar e milho. Nota-se 

que, tanto na folha Ribeirão do Taquaruçu quanto na folha Nioaque, a conservação 

ou inexistência de vegetação nativa mantém íntima relação com os usos 

desenvolvidos nestas áreas. 

Dentro desta concepção, aponta-se que, o turismo de natureza poderia ser 

desenvolvido enquanto atividade promotora da conservação dos remanescentes de 

vegetação nativa encontradas na folha Ribeirão do Taquaruçu e, principalmente, nas 

faixas de maior declividade da folha Nioaque, onde encontram-se as áreas com 

maior grau de conservação. Apesar de não ser considerada uma atividade livre de 

impactos negativos, acredita-se que o turismo de natureza pode maximizar os 

efeitos positivos na relação de conservação destas áreas, podem assim, através de 

planejamentos prévios, oportunizar uma atividade que traga benefícios financeiros e 

ambientais para as comunidades envolvidas. 

Por fim, a presente pesquisa, elaborada no Laboratório de Geografia Física 

(LGF) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), apresentou 

possibilidades desenvolvimento da análise estrutural da paisagem, a qual mantém 
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relação direta com as possibilidades de uso da terra (potencialidades/fragilidades). 

Sendo assim, a metodologia aqui proposta permite a investigação de outros 

conjuntos paisagísticos, possibilitando novas propostas de investigação acerca da 

categoria da paisagem.  
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RESUMO 
O presente estudo teve o objetivo de abordar as novas lógicas de organização do espaço 
através do turismo rural no município de Canoinhas/SC, município que faz parte da 
microrregião de Canoinhas, sendo essa microrregião a maior produtora de tabaco do estado 
de Santa Catarina. Para se chegar ao resultado, foi aplicado um questionário com questões 
abertas e foram realizadas visitas a campo no período de dezembro de 2017 a fevereiro do 
ano corrente. Nessa atividade consulta à população local se conseguiu verificar que o 
turismo rural vem se tornando atividade de desenvolvimento econômico mais rentável para 
as famílias agricultoras do referido espaço, visto que a produção de tabaco está integrada 
na automercantilização.  
Palavras chave: Tabaco; Turismo rural; Desenvolvimento. 
 
RESUMEN 
El presente estudio tenía como meta abordar las nuevas lógicas de organización del espacio 
a través del turismo rural en el condado de Canoinhas-SC, el cual forma parte de la 
microrregión de Canoinhas, siendo esta última la mayor productora de tabaco del Estado de 
Santa Catarina. Para llegar al resultado, se realizaron cuestionarios abiertos y visitas a 
campo en el período de diciembre de 2017 a febrero del año corriente. En ese aspecto, ha 
podido comprobar que el turismo rural se convierte en una actividad de desarrollo 
económico más rentable para las familias agricultoras de dicho espacio, ya que la 
producción de tabaco está integrada en la automercantilización. 
Palabras clave: Tabaco; Turismo rural; Desarrollo. 
 

Introdução  

O espaço rural modernizado e globalizado não se caracteriza mais como um 

espaço somente da produção agrícola/primária, pois existe um processo que vem 

atuando fortemente no campo e que une os diversos setores de produção. Assim, no  

campo se produz, no campo se processa/beneficia e é também no campo onde 

ocorrem atividades que antes eram designadas tão somente para os espaços 

mailto:cberdnachuk@gmail.com
mailto:garbuiomaiara@gmail.com
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urbanos – o setor de serviços. As atividades agrícolas, aqui considerando o turismo, 

são ações que se desenvolvem dentro da comunidade ou região que visa 

desenvolver atividades que não estejam ligadas aos complexos agroindustriais.  

Essa discussão é permeada por conceitos relacionados à agricultura familiar, 

conceituando-a e mostrando as perspectivas de desenvolvimento territorial rural na 

análise de Kageyama (2004), assim como a pluriatividade segundo Schneider 

(2009). Por fim, na questão cabem as conceituações de turismo rural apontadas por 

Oliveira (2000), permeadas pela abordagem geográfica do território discutido neste 

texto na perspectiva de Haesbaert (2012, 2008). Nessa rápida expansão do capital, 

as discussões sobre territórios e sobre territorialidades se tornam pertinentes, pois, 

assim como o território é construído socialmente, também é uma relação marcada 

por conflitos e por poder. 

A produção de commodities impõe restrições produtivas aos agricultores. 

Então eles próprios criam novas formas de se manterem ativos ao mercado, para 

isso, em especial, apostando num desenvolvimento rural baseado nas coisas locais. 

São alternativas de desenvolvimento que vêm romper com os padrões capitalistas 

de produção no território, sendo este conceituado como fluido, interconectado, inter-

relacionado. 

  

Objetivos 

Este artigo tem o objetivo de abordar as novas lógicas de organização do 

espaço através do turismo rural no município de Canoinhas/SC. Nessa abordagem 

são tomados os conceitos de desenvolvimento territorial e de agricultura familiar 

para embasar a argumentação.  

Canoinhas se caracteriza como um dos municípios que mais produzem 

tabaco na microrregião de Canoinhas e, por conseguinte, essa microrregião é a 

maior produtora de tabaco do estado de Santa Catarina, um espaço que foi 

transformado em função de interesses hegemônicos, tornando-se um campo de 

novas lógicas de organização do espaço modernizado. Nessa hegemonia, as 

empresas multinacionais do ramo tabaqueiro se colocam como donas da produção 
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agrícola, tirando do agricultor a autonomia produtiva e a liberdade de destinação de 

suas terras, impondo uma determinada especialização da produção. 

Como se sabe, diferentemente da padronização imposta pelas multinacionais, as 

propriedades agrícolas são heterogêneas, portanto apresentam ritmos de 

espacialidade e de temporalidade distintos, o que demonstra que cada lugar tem 

uma identidade e pertence a uma história.  

 

Metodologia 

A presente pesquisa é fruto de observações in loco no meio rural de 

Canoinhas, notando-se que algumas famílias estavam migrando para o turismo 

rural. A curiosidade em descobrir quais poderiam ser os motivos para que isso 

estivesse acontecendo, principalmente numa região conhecida por ser a maior 

produtora de tabaco de Santa Catarina, fez surgir esta pesquisa.  

O município de Canoinhas (Figura 1), como já acima informado, faz parte da 

microrregião de mesmo nome e esta, por conseguinte, faz parte da mesorregião 

norte-catarinense. Segundo o IBGE, o município possui uma área territorial de 

1.140,394 km², fazendo fronteira com o estado do Paraná ao norte, com Irineópolis a 

oeste, com Bela Vista do Toldo ao sul, com Major Vieira e Três Barras a leste. 
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Figura1- Localização de Canoinhas/SC 

 

Fonte: Elaborado pelas Autoras, 2018. 

 

Possui, em seu território, várias empresas privadas de alcance global, entre 

elas se destacam as empresas tabaqueiras Souza Cruz S.A., Japan Tobacco 

International, Universal Leaf Tobacco, Aliance One, Philip Morris International e 

aquelas que produzem madeira, papel e celulose, como a Cia. Canoinhas e a 

Westrock (antiga Rigesa). Na safra de 2015/2016, a microrregião de Canoinhas 

produziu 68.048 toneladas de tabaco, a maior produção do estado, seguida pela 

microrregião de Rio do Sul (32.860 t) e de Ituporanga (21.600 t) (CEPA/EPAGRI, 

2016/2017). A produção de tabaco é um campo extremamente especializado e que 

se traduz num ponderável poder exercido pelas empresas. Esse poder se concentra 

nas empresas porque a produção agrícola passa a depender de agentes externos a 

seu território, o homem não é mais local, mas, mundial, e aquele território só é 

diferenciado pela carga de capital que carrega consigo (SANTOS, 2003).  



 
 

1780 
 

 

Para estudar esse contexto, a metodologia aqui utilizada foi constituída a 

partir de estudos exploratórios no município com a aplicação de um questionário  

 

com questões abertas e também com visitas a campo. Dos questionários, o primeiro 

foi aplicado, via ambiente virtual, a cinco agricultores que fazem parte da Associação 

de Cooperação e Apoio ao Turismo Rural – ACATUR e da rota ―Salto D‘Água 

Verde‖. Depois, o segundo questionário foi aplicado pessoalmente ao secretário da 

associação. A coleta desses dados ocorreu entre dezembro de 2017 e fevereiro de 

2018. Essa investigação com dados qualitativos foi utilizada para analisar a evolução 

do desenvolvimento territorial e a introdução de novas atividades agrícolas e não 

agrícolas no município, até a presente etapa de integração com a produção de 

tabaco. 

Diante dessa integração cada vez maior da agricultura familiar com a 

produção de tabaco, o que aqui se propõe é analisar propostas de desenvolvimento 

territorial desenvolvidas pelos atores locais e independentemente do capital 

internacional ali instalado na região. 

 

Resultados 

Para iniciar as discussões elencadas acima, partimos para a conceituação de 

alguns elementos que se tornam essenciais nessa discussão. O que aqui se está 

discutindo são ações e atividades produtivas implementadas pelos próprios 

agricultores familiares de um município, cabendo então, de imediato, definir que 

"agricultura familiar" é um conceito aplicado a pequenas propriedades rurais que 

possuam até quatro módulos fiscais, que utilizem tão somente mão de obra familiar 

e obtenham renda com atividades realizadas ou ligadas a suas propriedades (IBGE, 

2006). 

A expressão "agricultura familiar" é muito ampla no quesito de conceituação, 

mas os principais autores estudiosos do assunto e também os órgãos institucionais 

relativos ao setor a definem até de forma simples, como sendo aquele setor da 

atividade agrícola que inclui todas as atividades familiares e está ligado a diversas 
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áreas do desenvolvimento rural, consistindo na organização da produção e na 

venda, tudo gerenciado pela própria família (FAO, 2018).  

Os agricultores familiares analisados nesta pesquisa são aqueles produtores 

de tabaco que se propuseram implantar, em suas propriedades, novas atividades 

agrícolas e não agrícolas com ajuda de associações locais e regionais. Esses 

agricultores optaram por ações coletivas e permitem inovar perante objetivos 

comuns, tais como buscar novas alternativas de renda que não apenas o tabaco. 

Rambo e Costa (2011) definem essa busca como a ―[...] construção de alternativas 

mais viáveis e sustentáveis que visam garantir sua reprodução material enquanto 

produtores rurais, assim como preservar e manter as relações de sociabilidade, de 

coesão social na escala na qual se desenvolvem as experiências‖ (p. 270). 

O desenvolvimento territorial do campo, nessa perspectiva, partiu de ações 

endógenas ao território, pois, nesse caso, ―[...] o desenvolvimento territorial se 

produz a partir do momento em que os atores, formando uma 

comunidade/sociedade, se reconhecem como tal e têm como referência primeira o 

seu território‖ (RAMBO; COSTA, 2011, p. 270). 

Se, por um lado, a escala local normalmente se torna a esfera 
privilegiada para os processos de desenvolvimento, pois é nela que 
os indivíduos mais interagem, cooperam, trocam informações e 
estabelecem mecanismos de controle e coesão, por outro lado, isso 
não se faz sem a interação com outras escalas. Essa interação está 
próxima ao que os referidos autores denominam de teoria das redes. 
Ou seja, o estabelecimento de redes entre escalas, ou a interação 
entre as escalas socialmente construídas, vem contribuindo para que 
as iniciativas coletivas resultem em experiências de desenvolvimento 
territorial local/regional. (RAMBO; COSTA, 2011, p. 271). 
 

Kageyama também aponta que: 

A ideia de desenvolvimento rural deve combinar o aspecto 
econômico (aumento do nível e estabilidade da renda familiar) e o 
aspecto social (obtenção de um nível de vida socialmente aceitável), 
e que sua trajetória principal possa residir na diversificação das 
atividades que geram renda (pluriatividade). (KAGEYAMA, 2004, p. 
388). 
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Em diversos lugares, os agricultores têm reagido de maneiras diferentes para 

os processos de desenvolvimento em termos capitalistas de estruturas mais 

complexas e integradas. Segundo Ploeg e Long (2011), através de um grande 

envolvimento com tecnologias, conhecimentos, recursos, etc., fazem com que o 

mercado de commodities cresça, ―[...] dessa forma a sociedade tradicional é 

impulsionada para o mundo moderno, e gradualmente [...] sua economia e 

estruturação social adquirem os ornamentos da modernidade‖ (PLOEG; LONG, 

2011, p. 22).  

Essas forças externas restringem a vida das pessoas, reduzindo sua 
autonomia e, no final, subestimando formas nativas ou locais de 
cooperação e solidariedade, resultando em uma crescente 
diferenciação socioeconômica e em um maior controle centralizado 
de grupos, instituições e empresas econômicas e políticas 
poderosas. (PLOEG; LONG, 2011, p. 23). 
 

Araújo et al. (2017) conceituam o desenvolvimento como ―[...] um processo 

que pressupõe transformações nas relações econômicas e sociais de comunidades‖. 

O desenvolvimento, segundo esse conceito, torna-se então uma forma de 

(re)construir a agricultura e as outras atividades realizadas no meio rural como uma 

maneira de minimizar as limitações da era da modernização agrícola (KAGEYAMA, 

2004). 

Essa busca por novas atividades agrícolas e não agrícolas traz à tona 

discussões sobre a pluriatividade como focalizante de diferentes atividades dentro 

da agricultura familiar. Outra questão que se torna pertinente é a reprodução social e 

econômica da família. Schneider (2009, p. 83) a caracteriza como ‖[...] uma forma de 

gestão do trabalho doméstico em que o trabalho agrícola encontra-se sempre 

incluído, podendo não ser, no entanto, uma atividade exclusiva ou mesmo a 

atividade mais importante‖. É um conceito utilizado para descrever e explicar o 

processo de diversificação da produção agrícola na unidade familiar, inclusive de 

atividades não agrícolas exercidas na propriedade e que estão ligadas ao turismo, 

por exemplo.  
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Os agricultores integrados ao mercado do capital são considerados, segundo 

Ploeg e Long (2011), os agricultores ideais, porque já interiorizaram as visões 

capitalistas de produção e transformaram a sua produção, a sua propriedade em 

empresa que alimenta o capital. O trabalho e a produção passam a ser mercadoria 

do capital: ―[...] o desenvolvimento da unidade agrícola altamente mercantilizada não 

só é condicionado pelas relações de mercado, como também emerge, de forma 

imediata e aparente, como determinado por essas relações‖ (PLOEG; LONG, 2011, 

p. 37).  

Essa inserção nos mercados tornou-se sinônimo de modernização, e a busca 

por autonomia que permita uma maior estabilidade em face das fases difíceis da 

agricultura. A noção de desenvolvimento, aqui, consiste em descrever meios para a 

construção da agricultura familiar frente aos processos hegemônicos (CONTERATO 

et al., 2011). 

A produção de fumo é baseada numa lógica de mercado, numa 

automercantilização, pois foi uma opção dos agricultores para poderem trabalhar 

com e para esse ramo produtivo. A territorialização diz respeito, segundo Haesbaert 

(2008, p. 21), ―[...] às relações econômicas ligadas ao modo como as pessoas 

utilizam a terra e como elas próprias se organizam‖. Saquet (2008) atesta que o 

território é entendido já como condição da própria territorialização. A influência 

mercadológica capitalista do CAI já efetivou transformações naquela área através do 

poder exercido por elas.  

A produção de commodities acaba impondo restrições produtivas aos 

agricultores. Diante dessa realidade, eles próprios buscam criar novas formas de se 

manterem ativos ao mercado, apostando assim num desenvolvimento rural baseado 

nas coisas locais. São alternativas de desenvolvimento que vêm romper com os 

padrões capitalistas de produção no território, conceituado como fluido, 

interconectado, inter-relacionado: ―O território pode ser concebido a partir da 

imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações 

econômicas políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais 

estritamente cultural‖ (HAESBAERT, 2012, p. 79). Um território baseado na ação de 
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empresas hegemônicas é condicionado a criar a seletividade espacial. A região com 

maior potencial para aquela produtividade é a que convém para a empresa, ou seja, 

territorialidades diferentes são percebidas. 

Os grandes capitais, representados essencialmente pelas 
companhias e empresas multinacionais, obedecem a uma lógica que 
é ao mesmo tempo internacional, por sua dispersão geográfica, e 
interna aos grupos financeiros que estão numa situação de 
concorrência. A localização no interior do país obedece a regra do 
lucro, porém na escolha dos países, as preocupações com a 
segurança dos investimentos não estão ausentes [...]. (SANTOS, 
2003, p. 151). 

 

Uma empresa global possui um plano econômico baseado numa economia 

deslocalizada, desterritorializada, que não leva em conta as relações socioculturais 

do território em questão. Tem um caráter territorializador, que pode transformar. É a 

concretização de um pensamento estratégico de atuação no território.  

Canoinhas, município de médio porte localizado na microrregião de 

Canoinhas, da mesorregião norte-catarinense, possui uma área territorial de 1.143,5 

km, com uma população de 52.765 habitantes, com uma densidade demográfica de 

46,27 habitantes por km². O índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, se 

apresentou ao município em 0,50, sendo considerado um índice médio. Tal número 

vem evidenciar a questão da atuação das grandes empresas no município 

(tabaqueiras e madeireiras), ou seja, evidencia o controle produtivo que exercem 

(IBGE, 2006). Canoinhas considerado o município que mais produz tabaco na sua 

microrregião.  

O povo do campo canoinhense vive a expressão da forma contraditória do 

capitalismo com a produção de tabaco. Os agricultores produtores de tabaco são, 

em sua maioria, de caráter familiar, ou seja, utilizam mão de obra familiar e a área 

ocupada tem até quatro módulos fiscais157, etc. Mesmo assim, já são caracterizados 

                                                           
157

 O módulo fiscal é um dispositivo que permite expressar a área mínima necessária para que uma 
propriedade seja economicamente viável e para melhor organizar o imposto territorial rural (ITR), 
sendo que cada região do Brasil pode apresentar grandes diferenças na contagem dos módulos 
fiscais (EMBRAPA, 2018). No município de Canoinhas um módulo fiscal compreende 16 hectares, 
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como agricultores familiares empresariais e integrados ao capital. Candiotto et al. 

(2011) explicam que essa contextualização se verifica a partir do momento em que o 

agricultor necessita importar recursos para produzir (adubos, sementes, etc.).  

 Elias (2007, p. 59) já os caracteriza de acordo quatro definições: i) os 

camponeses, ii) os agricultores familiares integrados − são eles os que produzem 

tabaco e estão atrelados ao grande capital −, iii) os grandes empresários agrícolas e, 

por fim, iv) as próprias empresas ligadas à agropecuária. Tokarski (2018) lamenta o 

fato de que os agricultores familiares, que possuem potencial grandioso para atuar 

em outras culturas, estejam tão atrelados à produção de tabaco, tão subordinados a 

ponto de só produzirem tabaco e afirmarem que é só isso que gera renda suficiente 

para a família. Esse autor afirma que o tabaco ―[...] torna nossos agricultores muito 

imediatistas e são totalmente dependentes das empresas fumageiras‖. 

A insatisfação com os processos hegemônicos fez surgir um rural que busca 

a diversidade e busca novas funções para os jovens, por exemplo. O que vem se 

mostrando eficaz, nesse contexto, é a prática do turismo rural no município de 

Canoinhas. Assim, ou os agricultores transitam entre a produção de tabaco e o 

turismo ou até mesmo a horticultura e a piscicultura, e/ou já migraram para a 

elaboração do turismo rural. 

De acordo com Oliveira (2000), o turismo rural é aquele realizado no espaço 

rural, ou seja, em áreas como fazendas, sítios e chácaras. O intuito do turismo rural 

é fazer com que o visitante entre em contato direto com o ambiente visitado, 

realizando esse contato mediante atividades como andar a cavalo, ordenhar vacas, 

passear de carroça, tomar banho de cachoeira, caminhar pelo campo, entre outras. 

Trata-se de atividades que tragam algum tipo de experiência ao visitante ao 

vivenciar esses contatos com o meio rural. Geralmente o tipo de público que procura 

por esse segmento do turismo são pessoas moradoras dos espaços urbanos e que 

visualizam no espaço rural uma forma de descanso mental, e também como 

                                                                                                                                                                                     
significando que áreas rurais consideradas familiares pelo IBGE no município podem ter até 64 
hectares. 
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possibilidade de se afastarem esporadicamente do ambiente de agitação e de caos 

que as cidades e metrópoles impõem aos seus habitantes. 

Essa atividade do turismo rural está sendo realizada ainda por poucos 

agricultores do município, principalmente por aqueles que se abriram a novas ideias 

e aceitaram participar da Associação de Cooperação e Apoio ao Turismo Rural − 

ACATUR, que oferece treinamentos, viagens técnicas, cursos e recursos para que o 

agricultor diversifique a sua produção familiar e desenvolva o local.  

É uma busca pela autonomia produtiva e familiar. Para muitos agricultores é 

confortável e economicamente viável continuar na produção de tabaco, embora isso 

priorize o desenvolvimento das empresas tabaqueiras e não o desenvolvimento do 

território onde vivem os agricultores. Outros visionam um futuro sem tabaco nas 

suas propriedades e a obtenção de renda com outras atividades, como o turismo 

rural, a horticultura, a piscicultura, etc.  

Deve-se, entretanto, destacar a importância do planejamento estratégico para 

que haja êxito no desenvolvimento do turismo rural nas localidades que possuem 

esse potencial turístico, já que a atividade pode trazer impactos positivos como 

também negativos. Souza (1999) reflete sobre o turismo como possibilidade de 

desenvolvimento local, mencionando os grupos que podem perder ou ganhar com 

esse tipo de turismo, dependendo da situação, sendo eles os turistas, a população 

de área de destino dos turistas e a de origem dos turistas.  

Desse modo, esse assunto merece atenção. Por isso se devem conhecer os 

fatores que colaboram com o desenvolvimento do turismo rural. Um desses fatores 

é, por exemplo, a existência de atrativos que possam de fato atrair uma demanda 

potencial, uma vez que esse tipo de turismo costuma se desenvolver em locais que 

possuem algum elemento da natureza que chame a atenção, constituído por 

espaços abertos e também que possuem atividades rurais diversas com estilo de 

vida rural (TULIK, 1999). 

Considerando que as localidades podem utilizar seus potencias e as 
habilidades, capacidades e competências dos sujeitos que as 
integram para desenvolverem-se de forma endógena, pressupõe-se 
que localidades com potenciais turísticos podem desenvolver-se a 
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partir de estratégias que busquem o incremento da economia local e 
a melhoria da qualidade de vida de sua população a partir da 
otimização de suas características naturais, histórias e culturais. 
(STÓCOLO; PANOSSO NETTO, 2015, p. 47). 
 

O Turismo Rural tem base no turismo doméstico. Ainda que seja capaz de 

atrair uma demanda internacional, acaba se desenvolvendo em áreas rurais que 

estão em declínio, em particular aquelas que passaram por alguma crise econômica. 

Trata-se, pois, de uma atividade com implantação difusa, geralmente aplicada em 

pequena escala e ocorre perto dos centros emissores, geralmente ancorando-se na 

atividade agrária, assim trazendo possibilidade de renda aos proprietários e fixando 

a população no meio rural (TULIK, 1999). 

 

Considerações Finais 

 

Com isso, o Turismo Rural pode ser uma válvula de escape para produtores 

rurais que já não possuem lucro com as atividades do ramo agrícola e pecuário 

desenvolvidas, sendo o turismo também uma forma de valorização de suas 

atividades. Essa valorização, além de ser uma perspectiva de desenvolvimento, 

passa a contemplar atividades para várias pessoas, mantendo-as no mercado 

econômico.  

Nesse aspecto, pode-se compreender que, para que o desenvolvimento local 

se torne efetivo, é necessário que haja um movimento endógeno, destacando as 

características potenciais da localidade. Dentre as potencialidades locais, cabe 

pesquisar se há elementos socioculturais de destaque − costumes, tradições, etnias, 

rituais, vocação trabalhista e produtiva da população, entre outros – ou se há 

potencial turístico em fatores geográficos – clima, solo, relevo, hidrografia, fauna e 

flora, entre outros. Ademais, para que progrida esse movimento endógeno em prol 

do desenvolvimento local, é fundamental que os recursos naturais e ou culturais 

locais estejam e continuem preservados, com o objetivo de fazer com que o 

desenvolvimento local seja sustentável, proporcionando não somente a atividade do 
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turismo, mas necessariamente qualidade de vida aos moradores (STÓCOLO; 

PANOSSO NETTO, 2015).  

Sendo assim, considerando o atual sistema econômico implantado na área 

rural de Canoinhas, detectamos que há variadas oportunidade para que os 

proprietários rurais desenvolvam novas atividades, especialmente atividades ligadas 

ao ramo do turístico rural, e, em conjunto com o planejamento estratégico municipal 

e regional, obtenham não somente o desenvolvimento, como, além disso, invistam 

para uma valorização dos potenciais atrativos existentes no espaço rural do 

município. 
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RESUMO 
O presente artigo objetiva analisar o turismo rural como uma oportunidade de geração de 
renda, preservação do meio ambiente, educação ambiental e desenvolvimento do rural, 
desta forma, promovendo a diversificação de propriedades agrícolas e a sustentabilidade 
destes empreendimentos rurais. Para isto, além de revisão bibliográfica de trabalhos e 
estudos referentes ao tema, realizou-se estudo de experiências da agricultura familiar que 
fizeram do turismo rural uma das atividades presentes na propriedade. Conclui-se que o 
turismo rural, sobretudo no Oeste do Paraná, pode ser uma opção viável para a o 
empoderamento dos atores rurais, diminuição do êxodo rural e geração de renda, atuando 
na potencialização das dimensões econômicas, sociais, ambientais e culturais e 
promovendo um desenvolvimento sustentável. 
Palavras-chave: Turismo Rural; Agricultura Familiar; Desenvolvimento rural sustentável. 
 
RESUMEN 
El presente artículo tiene como objetivo analizar el turismo rural como una oportunidad de 
generación de ingresos, preservación del medio ambiente, educación ambiental y desarrollo 
del rural, y de esta forma, promoviendo la diversificación de propiedades agrícolas y la 
sostenibilidad de estos emprendimientos rurales. Para esto, además de uma revisión 
bibliográfica de trabajos y estudios referentes al tema, se realizó un estudio de experiencias 
de la agricultura familiar que hicieron del turismo rural una de las actividades presentes en la 
propiedad. Se concluye que el turismo rural, sobre todo en el Oeste de Paraná, puede ser 
una opción viable para el empoderamiento de los actores rurales, la disminución del éxodo 
rural y la generación de ingresos, actuando en la potenciación de las dimensiones 
económicas, sociales, ambientales y culturales y promoviendo un desarrollo rural sostenible. 
Palabras-clave: Turismo rural; Agricultura familiar; Desarollo rural sostenible 

 

1. Introdução  

As novas ruralidades do Brasil contemporâneo demonstram que o ambiente 

rural é muito mais do que produção agrícola, e que atividades não-agrícolas podem 

gerar renda e atuarem como alternativas e oportunidades para um desenvolvimento 

sustentável da agricultura familiar. Além de novos arranjos sociais e mercados 
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alternativos, as inovações rurais na agricultura familiar, estão cada vez mais vindo à 

tona e promovendo uma diversidade produtiva e pluriatividade neste setor 

(CRISTOVÃO et al., 2014). 

A compreensão da diversidade do espaço rural é necessária para um 

desenvolvimento rural sustentável, onde a identificação do potencial de cada local é 

necessária para a formulação de estratégias de desenvolvimento. Assim, há 

situações em que a melhor opção será por investir em atividades agrícolas, 

entretanto, há outras em que atividades não agrícolas, como o turismo rural, 

poderão contemplar como uma escolha viável (ELESBÃO, 2014). 

Para a agricultura familiar, são diversos os estudos e experiências que 

comprovam que ações de turismo na propriedade promoveram, além de uma 

geração de renda satisfatória, melhorias sociais-ambientais e empoderamento dos 

atores rurais. A noção de um turismo rural para agricultura familiar, que se 

desenvolva de forma sustentável, deve ser comprometida com a produção 

agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o 

patrimônio cultural e natural da comunidade. 

Desta forma, o objetivo desse trabalho é analisar as oportunidades e os 

desafios que emergem ao agricultor familiar em decorrência da criação, 

desenvolvimento e manutenção de atividades turísticas em suas propriedades 

rurais. Para isto, buscou-se analisar o contexto da região oeste do Paraná, 

mesorregião essencialmente agrícola e com base econômica voltada para a 

produção em massa de grãos, principalmente para exportação, e como a 

pluriatividade e a execução de serviços de turismo rural nas propriedades familiares 

da região podem se tornar uma oportunidade de desenvolvimento sustentável.  

 

2. Material e Métodos 

Para analisar a hipótese do turismo rural como ferramenta promotora do 

desenvolvimento rural sustentável, realizou-se uma revisão bibliográfica, com 

objetivo de diagnosticar estudos e pesquisas referente a viabilidade, forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças de propriedades e regiões que desenvolveram 
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atividades de turismo rural para a agricultura familiar, a fim de analisar o contexto da 

diversidade e pluriatividade neste setor. 

O cenário de pesquisa deste trabalho contempla-se região oeste do Paraná, 

local com forte viés da agricultura, sendo esta sua principal fonte de economia, onde 

grande parte da produção provém da agricultura familiar. Realizou-se o estudo de 

casos exitosos na região, que agregaram o turismo rural como uma de suas 

atividades, assim como analisou-se comunidades em que o turismo, embora ainda 

não esteja integrado as atividades, pode ser uma oportunidade de desenvolvimento. 

Estas experiências foram visitadas a partir de roteiros organizados pelas 

disciplinas de Extensão Inovadora e Desenvolvimento Rural Sustentável; e Métodos 

de Pesquisa Interdisciplinares e Participativos, do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Rural Sustentável – PPGDRS, da Unioeste. Além disto, as 

experiências visualizadas fazem parte das propriedades acompanhadas por projetos 

de extensão e desenvolvimento do Grupo de Pesquisa Interinstitucional e 

Interdisciplinar em Extensão Rural e Desenvolvimento Sustentável – GIIPEDES. 

 Deste modo, a definição dos indivíduos de análise foi feita a partir de uma 

amostragem não-probabilísticas, optando pela amostragem por acessibilidade ou 

conveniência. Na amostragem por acessibilidade, segundo Gil (2010), o pesquisador 

obtém os elementos a que tem maior facilidade de acesso, admitindo que eles 

possam efetivamente representar de forma adequada a população. O trabalho 

apresenta metodologias de abordagem qualitativa, com a natureza desta pesquisa 

caracterizada como aplicada, e seu objetivo é tipificado como exploratória e 

descritivo (GIL, 2010). 

 

    3. Afinal, o que é o turismo rural? 

As diversas transformações pelas quais a agricultura familiar passou, tanto de 

cunho econômico, quanto social, ambiental e cultural, fez com que, em pleno Século 

XXI, ela seja reconhecida como parte importante da composição rural e 

desempenha diferentes funções e estratégias de desenvolvimento rural. Neste 
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contexto, emerge um espaço rural cada vez mais complexo e que vai muito além da 

produção agropecuária, representando uma diversificada gama de atividades, tanto 

agrícolas quanto não agrícolas (ELESBÃO, 2014). Desta forma, o turismo rural 

surge como uma oportunidade. 

O turismo praticado no espaço rural, conforme define Graziano da Silva 

(1998) contempla todas as atividades praticadas no meio não urbano. Embora haja 

debates e controvérsias teóricas sobre o que é rural e o que é urbano, o turismo em 

espaço rural apresenta diferentes modalidades definidas com base na oferta: 

Turismo Rural, Turismo Ecológico ou Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo de 

Negócios e Eventos, Turismo de Saúde, Turismo Cultural, Turismo Esportivo, 

Turismo Rural da Agricultura Familiar, entre outros, são os principais termos e 

conceitos vinculados à esta modalidade turística (BRASIL, 2007).  

No entanto, existe intrinsecamente na sociedade uma associação do rural 

com a agricultura. Com isto, a atividade agrícola torna-se a referência para qualificar 

o espaço rural. Porém, salienta-se que a ruralidade é um processo dinâmico com 

elementos da cultura local, com a incorporação de novos valores, hábitos e técnicas, 

onde não se restringe apenas à atividade agrícola (CARNEIRO, 1998).  

A concepção de turismo leva consigo uma gama de compreensões e linhas 

teóricas, com diferentes entendimentos e objetivos. O cerne da ideia de turismo leva 

a uma interdisciplinaridade por meio da reciprocidade das diversas áreas do 

conhecimento, em busca de um interesse comum, fazendo uso de várias técnicas, 

ciências e áreas do conhecimento. Dentro das noções de turismo para a agricultura 

familiar, destaca-se o agroturismo e o Turismo Rural da Agricultura Familiar – TRAF. 

O agroturismo, de acordo com Campanhola e Graziano da Silva (2000), caracteriza-

se como: 

Atividades internas à propriedade, que geram ocupações 
complementares às atividades agrícolas, as quais continuam a 
fazer parte do cotidiano da propriedade, em menor ou maior 
intensidade, devem ser entendidas como parte de um processo de 
agregação de serviços aos produtos agrícolas e bens não-materiais 
existentes nas propriedades rurais (paisagem, ar puro, etc.), a partir 
do ‗tempo livre‘ das famílias agrícolas, com eventuais contratações 
de mão-de-obra externa. 
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O agroturismo desenvolve-se interligado as atividades de uma propriedade 

agrícola, promovendo uma interação entre o turista e as atividades agrícolas. Nesta 

concepção, mesmo com a diversidade produtiva e social que a agricultura familiar 

apresenta, o TRAF representa o agroturismo em propriedades familiares, com uma 

maior ênfase no atrativo da integração e valorização da vida que o agricultor familiar 

leva no campo. Assim, Graziano da Silva (1998) contempla o TRAF como: 

Atividade turística que ocorre no âmbito da unidade de produção 
dos agricultores familiares que mantêm as atividades econômicas 
típicas da agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e 
compartilhar seu modo de vida, o patrimônio cultural e natural, 
ofertando produtos e serviços de qualidade e proporcionando bem 
estar aos envolvidos. 

 
Com as atuais mudanças na sociedade, o estresse e desgaste da vida 

moderna, a evolução das tecnologias de informação, a facilidade de locomoção e 

transporte e melhores condições financeiras, os turistas buscam um local longe das 

complicações da área urbana, para entrar em contato com a natureza, realizar troca 

de experiências pessoais entre anfitriões e hospedes e a imersão cultural na 

ruralidade. Neste âmbito, em atividades que o patrimônio cultural e aventura se 

entrelaçam para satisfazer o público alvo tornam-se cada vez mais, destinos 

desejados pelos consumidores turísticos. 

O crescimento do turismo rural tem apresentando características diferentes ao 

longo do País e, até em razão disso, recebendo denominações distintas 

confundindo-se em múltiplas concepções, manifestações e definições. Isso se deve, 

em grande parte, pela dificuldade em se ordenar, incentivar e oficializar o turismo 

rural enquanto segmento turístico, fazendo com que a vasta diversidade cultural e 

geográfica do país, ao invés de identificar cada lugar, tenda à descaracterização e à 

geração de discrepâncias que, via de regra, desvalorizam a atividade turística 

(BRASIL, 2003).  

Mesmo não representando uma grande fatia, comparando à outras formas de 

finalidades turísticas massificadas, existe uma grande importância econômica no 

desenvolvimento rural das áreas nas quais são aplicadas o turismo rural e exercem 
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efeitos multiplicadores (WALMSLEY,2006). Isso ocorre devido aos aspectos do 

estilo de vida rural ser de interesse do público alvo e suas diversas manifestações, 

podem ser convertidos em produtos, como vinhos, uvas para mesa, geleias, licores 

e almoços oferecidos no local que serão consumidos in loco pelo visitante, 

geralmente urbanos em busco de identidades em um mundo padronizado, a busca 

pela autenticidade, um certo contexto em que o ―global‖ interage com o ―local‖. 

(FIGUEIREDO, 2004). 

Adicionalmente, o turismo tem a capacidade de aumentar a atratividade 

dessas localidades, fortalecendo sua noção de identidade e especialmente se este 

tipo de turismo desenvolvido de forma endógena, integrando o patrimônio local e 

natural, contribui como base socioeconômica do território, proporcionando maior 

valor de mercado para essas regiões e com isso possibilitando a retenção de 

residentes nessas áreas menos desenvolvidas impactando diretamente na 

diminuição do êxodo rural (LANE, 1994). 

Porém, ressalta-se que não deve deixar de lado a produção agrícola em 

nenhum momento, pois o turismo rural tem como base a relação homem x natureza, 

o verdadeiro interesse é agregar valor ao empreendimento agrícola e compor uma 

porcentagem significativa da renda para os produtores. A atividade turística da 

agricultura familiar não visa apenas o crescimento econômico de um grupo seleto e 

sim desenvolvimento da comunidade local. Neste sentido, o objetivo desta atividade 

é potencializar as atividades econômicas típicas da agricultura familiar, dispostos a 

valorizar, respeitar e compartilhar seu modo de vida, o patrimônio cultural e natural, 

ofertando produtos e serviços de qualidade e proporcionando bem-estar aos 

envolvidos. (BRASIL, 2003).  

 

4. O turismo rural como oportunidade para a agricultura familiar 

Pesquisas com consumidores de turismo em todo Brasil, realizada pelo 

Ministério do Turismo (BRASIL, 2007) demonstram que o campo é destino mais 

desejado por cerca de 19% dos turistas brasileiros que estão à procura de adquirir 
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plano de viagem. Este perfil do turista brasileiro demonstra que o desenvolvimento 

do turismo rural pode prover uma oportunidade de renda e desenvolvimento para os 

agricultores familiares que desejam exercer tal atividade.  

O Turismo Rural da Agricultura Familiar mantém aspectos da ruralidade que 

se encontram ainda presentes em pequenas propriedades, a partir da ótica da 

produção familiar. Estas propriedades, por fatores diversos, como isolamento 

geográfico, manutenção de processos tradicionais de produção de alimentos, 

valorização das formas de tratamento entre familiares, entre outros, conseguem 

manter os aspectos da ruralidade (SCHNEIDER, 2006). Neste modo, o turismo 

passa a ser um forte aliado para manter as famílias no campo, configurando-se 

como uma possibilidade para melhorar os rendimentos de proprietários rurais e 

valorizar os modos de vida tradicionais, a ruralidade e o contato harmonioso com o 

ambiente natural.  

Desta forma, buscou-se o diagnóstico e análise de estudos e pesquisas de 

casos e experiências de turismo rural da agricultura familiar no sul do Brasil. Verifica-

se que os agricultores buscam no turismo uma complementação de renda ou, muitas 

vezes, mudam a atividade original da propriedade, configurando um novo uso do 

território, baseado no patrimônio histórico, cultural e arquitetônico (GUZZATTI e 

TURES, 2011). Os estudos de Lima Filho et al (2007) demonstram que o turismo 

rural contribui para aumentar a renda das pequenas propriedades rurais, por meio 

da venda de serviços, de artesanato e de produtos agrícolas. Além disso, tem a 

função de conservar, manter e valorizar o patrimônio histórico, cultural, natural da 

região, incluindo outros benefícios à população local, como melhoraria da 

infraestrutura e nos serviços públicos oferecidos.  

A análise sobre a importância do turismo rural como fonte de sustentabilidade 

para agricultores no Rio Grande do Sul, apresentou que a prática da atividade 

turística no meio rural pode representar grande incremento econômico e a melhoria 

das condições gerais da vida das comunidades envolvidas. A experiência analisada 

demonstrou que o turismo rural precisa ser incentivado e desenvolvido de forma 

adequada e consciente, pois representa a valorização não só dos patrimônios 
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naturais e culturais e da proteção do meio ambiente, mas principalmente a 

valorização do homem como beneficiário de todo o processo (PHILERENO, 2009). 

Embora vários estudos mostram o potencial do turismo rural na agricultura 

familiar e o efeito multiplicador da atividade turística, se consolidando como uma 

excelente alternativa para o desenvolvimento local e regional, Queiroz (2008) conclui 

que uma localidade turística não deve apenas possuir atrativos, mas também uma 

série de serviços de acesso e infraestrutura, havendo assim a necessidade de 

subsídios e apoio necessário para o que o turismo rural ocorra de forma sustentável 

na região.  

Além de apoio institucional, com recursos e serviços necessários para a 

execução de um plano de turismo rural, também há necessidade de um serviço de 

assistência técnica e extensão rural – ATER voltada para o desenvolvimento de 

atividades turísticas em propriedades familiares. Schaidhauer (2011) evidencia que 

não existem diretrizes nem ferramentas de planejamento das entidades de ater que 

orientem os técnicos extensionista para desenvolverem o turismo rural, existindo 

apenas iniciativas isoladas de apoio a atividade, mas por iniciativa dos extensionista 

locais, que buscam a partir de suas ações, prestar apoio para as famílias 

empreender na atividade turística. O autor ainda destaca que para apoiar ações de 

turismo rural, devem ser planejadas ações interdisciplinares, contando com o apoio 

de outras entidades e com ações sinérgicas entre as mesmas para desenvolver a 

atividade nas comunidades e regiões beneficiadas.  

Contudo, desenvolver o Turismo Rural requer superar alguns obstáculos 

como precariedade de infraestrutura no meio rural, baixa qualificação profissional, 

falta de preparo de agências e operadoras para lidar com o segmento, falta de 

legislações e regulamentação específicas. (CAMPANHOLA; GRAZIANO DA SILVA, 

2000). Além disso, é preciso ter em mente que o segmento também pode trazer 

aspectos negativos, que precisam ser analisados e discutidos para serem evitados 

ou mesmo contornados.  

Isto posto, corrobora-se com Rambo (2012) em que o turismo rural é uma 

potencialidade que poderá contribuir ainda mais para a sustentabilidade e 



 
 

1799 
 

 

desenvolvimento local, sendo preciso preservar e dar novos significados à paisagem 

e cultura local. Deste modo, turistas cada vez mais exigentes, que tentam conciliar 

lazer, saúde e realização pessoal, poderão contribuir para a geração de mais renda 

e emprego na agricultura familiar. Faz-se necessário, entretanto, que se 

desenvolvam políticas ainda mais eficientes para estimular o pequeno produtor rural 

a considerar o turismo rural como uma oportunidade de geração de renda. 

Experiências de turismo rural, no Brasil demonstram que o desenvolvimento 

desta atividade em conjunto com agricultores familiares promove os seguintes 

resultados: a diversificação da economia regional, pelo estabelecimento de micro e 

pequenos negócios; a melhoria das condições de vida das famílias rurais; a difusão 

de conhecimentos e técnicas das ciências agrárias; a diminuição do êxodo rural; a 

conservação dos recursos naturais; o reencontro dos cidadãos com suas origens 

rurais e com a natureza; a geração de novas oportunidades de trabalho; a criação de 

receitas alternativas que valorizam as atividades rurais; a integração do campo com 

a cidade; o resgate da auto-estima do campesino; entre outros benefícios (BRASIL, 

2003). 

 

5. Experiências de desenvolvimento a partir do turismo rural no oeste 

paranense 

O Paraná constitui a quarta maior economia estadual do país, apresentando 

marcante perfil agroindustrial, ocupando o quarto lugar no que se refere no valor da 

produção agrícola nacional. Destaca-se na produção de grãos, laticínios e de 

proteína animal, principalmente a carne de aves (IPARDES, 2015). De acordo com o 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE (2016), na safra 

2016/2017, o estado alcançou a segunda posição entre as unidades federativas com 

maior produção de cereais, oleaginosas e leguminosas, representando 19% do total 

produzido (34,96 milhões de toneladas), ficando atrás apenas do Mato Grosso do 

Sul. Na produção de carne de aves, o Paraná é o maior produtor do país, 

alcançando no segundo trimestre de 2016 o total de aproximadamente 470 milhões 

de cabeças de aves abatidas, representando 31,4% na produção brasileira. 
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Além da produção agrícola, o oeste do Paraná tem um forte perfil para o 

turismo. De acordo com o Observatório Territorial (2018), Foz do Iguaçu é a terceira 

cidade mais visitada do Brasil, tendo as Cataratas do Iguaçu e o Complexo da Itaipu 

como os pontos turísticos mais procurados. Além das belezas naturais consagradas 

internacionalmente, o oeste do Paraná também vem se destacando com 

experiências de turismo que mostram a viabilidade da atividade empregada na 

propriedade agrícola familiar. 

Relacionado às experiências de turismo rural no oeste, cabe destaque para a 

Itaipu Binacional, como uma das instituições que contribuíram para o 

desenvolvimento da diversidade produtiva e de atividades para a agricultura familiar. 

Sendo a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia, A Itaipu 

Binacional, embora apresenta dados impressionantes de produção energética, teve 

um enorme destaque na região oeste a partir da criação do Programa Cultivando 

Água Boa - CAB, em 2003, e que promove ações até os dias de hoje. Este programa 

socioambiental estabelece uma verdadeira rede de proteção dos recursos da Bacia 

Hidrográfica do Paraná 3, localizada no oeste do Paraná, em ações que vão desde a 

recuperação de microbacias, com a proteção das matas ciliares e da biodiversidade, 

até a disseminação de valores e saberes que contribuem para a formação de 

cidadãos dentro da concepção da ética do cuidado e do respeito com o meio 

ambiente (ITAIPU, 2017). 

Uma das experiências de turismo rural que ocorreram no âmbito do CAB é 

Circuito Sabiá, localizado em Medianeira. O turismo rural no Circuito Sabiá se 

consagrou, para as três famílias que fazem parte do circuito, uma potencialidade 

para mantê-las no campo e evitar o êxodo rural, pois possibilita uma nova opção 

para o incremento da renda, tendo em vista que se mantêm as atividades agrícolas 

diárias, a preservação ambiental, a tradição e a cultura local, ao mesmo tempo em 

que permite aos visitantes, especialmente os oriundos do meio urbano, o contato 

com o espaço rural (GREGOLIN et al, 2016). 

Além disso, as três propriedades que fazem parte do Circuito Sabiá, 

proporcionam aos visitantes a vivência de aspectos do cotidiano da vida rural na 
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propriedade, seja por meio do contato com a natureza, comidas típicas a partir de 

produtos locais, uma relação de proximidade do turista com o agricultor. A visitação 

por meio do turismo rural na propriedade extrapola as questões apenas econômicas, 

assume uma nova lógica, por meio de elementos simbólicos, como a valorização do 

saber local, além de promover a reflexão e prática a partir da educação ambiental 

(CORDEIRO et al., 2017). 

Cerca de 30 quilômetros o Circuíto Sabiá, em São Miguel do Iguaçu, o Sítio 

Arruda é um dos pontos procurados para quem deseja se alimentar com produtos 

orgânicos, além de conhecer uma propriedade embasada em conceitos 

agroecológicos e sistemas agroflorestais. Além da extensa e diversificada produção 

agrícola, o Sítio Arruda também promove encontros e visitas em grupo, já recebendo 

visitantes de 4 continentes, e mensalmente cerca de 200 turistas. 

O Sitio Arruda é uma das propriedades que recebeu incentivo do Programa 

Cultivando Água Boa (CAB), desenvolvido por Itaipu na Bacia do Paraná 3, para 

desenvolver a atividade de turismo rural. Além desta propriedade, o município de 

São Miguel do Iguaçu detém de outras três propriedades que fazem parte do 

Circuito de Turismo Rural que o Programa desenvolve.  Outro exemplo de agricultor 

que soube aproveitar as oportunidades locais do turismo é a propriedade conhecida 

como Fonte do Macuco, gerenciada pela família Maioli. A propriedade é parada 

obrigatória para quem deseja conhecer a experiência de diversificação e 

biodiversidade, com cerca de 230 variedades de frutas e verduras cultivadas, 250 de 

flores e arbustos; além de 110 opções de condimentos e plantas medicinais. Isto 

tudo, em uma área com cerca de 6 hectares de dimensão, que ainda conta com um 

museu, retratando a história dos colonos na região (ITAIPU, 2013). 

Em Quatro Pontes, o turismo rural realizado na propriedade Borchert, que 

promove a produção orgânica, comidas típicas da região e música gauchesca, 

demonstra que esta atividade, além de promover renda para a família, também 

promove a cultura local e saberes tradicionais, conservação da natureza, melhoria 

de vida da família e gera novas oportunidades de trabalho, caracterizando-se como 
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uma atividade interessante e com grande potencial de exploração pela agricultura 

familiar da região oeste do Paraná. 

O caso da transição agroecológica da Família Borchert, transitando de uma 

propriedade em crise produtiva e econômica, para um espaço de preservação 

ambiental, com diversificada produção de culturas orgânicas, canais de 

comercialização de cadeia curta bem desenvolvidos, aliado a exploração do turismo 

rural da agricultura familiar como geração de renda, aponta a concepção da 

agricultura familiar como promotora do desenvolvimento rural e a agroecologia como 

enfoque teórico, movimento social e técnica que objetiva uma agricultura 

sustentável. 

O turismo rural realizado na propriedade Borchert demonstra que esta 

atividade, além de promover renda para a família, também promove a cultura local e 

saberes tradicionais, conservação da natureza, melhoria de vida da família e gera 

novas oportunidades de trabalho, caracterizando-se como uma atividade 

interessante e com grande potencial de exploração pela agricultura familiar da região 

oeste do Paraná. 

Ademais das referências consolidadas de diversidade e emprego do turismo 

rural da agricultura familiar como geração de renda e desenvolvimento, municípios 

com baixo IDH que não desenvolvem ações de turismo voltado ao meio rural, 

desenvolvem planejamentos estratégicos para tornar a atividade viável e uma 

alternativa para os agricultores familiares.  

Estudo realizado por Maggi (2016) no município de Diamante d‘Oeste, no 

oeste paranaense, concluiu que os turistas anseiam por circuitos rurais de turismo, 

há o interesse de agencia de turismo para pacotes na modalidade de TRAF e 

também há o interesse de agricultores do município para o desenvolvimento da 

atividade turística em suas propriedades. Entretanto, é necessário um investimento 

em estrutura, tanto nas propriedades quando nas rotas e vias da região, assim como 

melhorias nas questões de sinalização e infraestrutura. Mas, o principal problema é 

a ausência de mão-de-obra familiar para a execução da atividade e pouca sucessão 
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familiar na região, caracterizando em um perfil de agricultores com idade avançada e 

um problema na continuidade das ações.  

Além dos casos citados, há outras com potencial para o turismo rural e suas 

diversas modalidades. Uma região com base agrícola, como o Oeste Paraense, 

onde as descendências majoritárias são de europeus que vieram para a região e 

cresceram com base na agricultura, sempre há mercado para aquele que promove 

um espaço para o turista retornar as origens e ter uma boa vivência rural. 

Afora dos aspectos já mencionados, cabe destaque ao surgimento de um 

novo e complementar mercado para os agricultores. Com o TRAF proporcionando o 

contato direto do consumidor com o produtor rural, além da venda de serviços de 

hospedagem, alimentação e entretenimento, a comercialização produtos in natura 

(frutas, ovos, verduras) ou beneficiados (compotas, queijos, artesanato) produzidos 

nas propriedades aos visitantes, destaca-se como um mercado complementar às 

ações do agricultor pluriativo. Dessa maneira, o produtor incrementa a sua renda e o 

turista tem acesso a produtos de qualidade e acessíveis. 

Contudo, desenvolver o turismo rural requer superar alguns obstáculos como 

precariedade de infraestrutura no meio rural, baixa qualificação profissional, falta de 

preparo de agências e operadoras para lidar com o segmento, falta de legislações e 

regulamentação específicas. (CAMPANHOLA; GRAZIANO DA SILVA, 2000). Além 

disso, é preciso ter em mente que o segmento também pode trazer aspectos 

negativos, que precisam ser analisados e discutidos para serem evitados ou mesmo 

contornados. 

O TRAF surge como uma inovação no meio rural, que além da promoção de 

renda, potencializa o cuidado com o meio ambiente e o manejo ecológico em 

propriedades rurais. Trabalhos de pesquisa realizados na região demonstraram que 

há viabilidade para a execução de projetos voltados para o turismo rural, mas com 

necessidade de investimentos e estrutura, tanto do município quando dos próprios 

agricultores.  

Entretanto, é importante a consciência de que, em sua maioria,  os 

interessados em tornar o turismo uma atividade da propriedade são agricultores com 
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baixa renda e poder de investimento, sendo necessário o planejamento, de forma 

participativa, com um grupo de agricultores interessados em atuar na área do 

turismo rural, poder público municipal e outras organizações que possam colaborar 

com este planejamento, como a Itaipu Binacional e Universidades, realizando um 

trabalho que propicie uma renda aos agricultores a partir da exploração do turismo 

rural, mas que necessite investimentos plausíveis para os mesmos.  

 

6. Considerações Finais  

A procura por destinos turísticos no ambiente rural é uma tendência no perfil 

do turista brasileiro e pode tornar o turismo rural de agricultura familiar como uma 

oportunidade de geração de renda, trabalho no campo e preservação ambiental. 

A experiência de agricultores familiares do oeste do Paraná, referências já 

estabelecidas de diversidade produtiva, pluriatividade e desenvolvimento do turismo 

rural, demonstram os benefícios que as agregações do turismo nas atividades da 

propriedade trouxeram, tanto na dimensão económica, quanto na social e ambiental. 

No entanto, para alcançarem este patamar, houve um processo transitório 

estruturado, que recebeu apoio de várias entidades de ATER e instituições 

promotoras de desenvolvimento.  

Assim sendo, se faz necessário estudos de viabilidade e planejamento 

estratégicos em comunidades, municipios e regiões interessadas e com perfil para a 

integração do turismo rural como uma atividade potencializadora da agricultura 

familiar, para que a atividade se torne uma oportunidade, e não uma ameaça. 

 Por fim, para vislumbrar uma integração maior entre as experiências de 

turismo, é necessário um planejamento em conjunto entre agricultores, poder público 

e órgãos de apoio e assistência técnica, promovendo capacitação de agricultores e 

suprindo necessidades estruturais necessárias, para que o campo seja uma rota 

alvo para o turista brasileiro. 
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RESUMO 
Este artigo é resultante do Projeto de Iniciação Científica intitulado ―Espaços Públicos de 
Lazer e Turismo: O caso dos Parques Públicos da cidade de Aracaju/Sergipe, Brasil‖ 
premiado por dois anos consecutivos (2016 e 2017) pela Universidade Federal de Sergipe, 
em que investigou-se os processos de produção e consumo dos referidos espaços. Deste 
modo, este estudo pretende enfocar as relações territoriais existentes em um dos parques 
estudados, o Parque da Sementeira, a fim de analisar as diferentes formas de uso e 
consumo adotadas por grupos e classes sociais específicos, bem como os conflitos 
estabelecidos entre os mesmos no interior do parque, processos que materializam os 
territórios. Além disso, estabelece conexão com a atividade turística enquanto potencial 
produtora de novos territórios no Parque da Sementeira. Com a finalidade de atingir os 
objetivos propostos, adotou-se enquanto procedimentos metodológicos, o levantamento 
bibliográfico, a observação direta não participante in loco, a pesquisa netnográfica, diálogos 
informais e a aplicação de questionários para coleta de dados e informações. Constatou-se 
como principais resultados, a existência da luta de classes em decorrência dos distintos 
usos configurados por grupos e classes sociais antagônicos, o que gera estranhamentos, 
disputas e conflitos nos territórios do parque. Além disso, tornou-se evidente as relações 
existentes de contra-usos do espaço diante das hegemonias de uso estabelecidas pela 
classe dominante dotada de poder e propriedade, nos quais os territórios que se apropriam 
das formas de consumo que as contrariam devem ser veemente reprimidos socialmente. 
 
RESUMEN 
Este artículo es resultante del desdoblamiento del Proyecto de Iniciación Científica titulado 
―Espacios Públicos de Ocio y Turismo: El caso de los Parques Públicos de la ciudad de 
Aracaju/Sergipe, Brasil‖ premiado por dos años consecutivos (2016 y 2017) por la 
Universidad Federal de Sergipe, en que se ha investigado los procesos de producción y 
consumo de los referidos espacios. Así, este estudio pretende enfocar las relaciones 
territoriales existentes en uno de los parques investigados, el Parque da Sementeira, a fin de 
analizar las distintas maneras de uso y consumo adoptadas por grupos y clases sociales 
específicos, así como, los conflictos establecidos entre los mismos en el interior del parque, 
procesos que materializan los territorios. Además, establece conexión con la actividad 
turística mientras productora de nuevos territorios en el Parque da Sementeira. Con la 
finalidad de atingir los objetivos propuestos, se ha adoptado los procedimientos 
metodológicos, el levantamiento bibliográfico, la observación directa no participante in loco, 
la investigación en internet, diálogos informales y la aplicación de encuesta para 
levantamiento de datos e informaciones. Se ha constatado como resultados principales, la 
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existencia de lucha de clases resultante de los distintos usos configurados por grupos y 
clases sociales antagónicos, lo que genera disputas y conflictos en los territorios del parque. 
Además, se ha tornado evidente las relaciones existentes de contra-usos del espacio 
adelante de las hegemonías de uso establecidas por la clase dominante dotada de poder y 
propiedad, en que los territorios que se apropian de las maneras de consumo que las 
contrarían deben ser reprimidos socialmente. 
 

1.Introdução 

Nos últimos anos, observamos grandes transformações nos espaços das 

cidades, tendo em vista que são espaços dinâmicos e, também, por serem as 

cidades consideradas áreas de interesse especial por parte dos gestores públicos e 

do capital privado, sobretudo, no que diz respeito à sua capacidade especulativa. 

Estas transformações afetam diretamente os espaços públicos das cidades, uma 

vez que mesmo sendo considerados como um ―conjunto de lugares de domínio do 

coletivo, geridos pelas instituições governamentais, cuja utilização privada é 

proibida‖ (VAZ, 2004, p.1), acompanhamos uma era em que estes espaços, 

principalmente praças e parques urbanos, têm sido cada vez mais incorporados pela 

iniciativa privada, sobretudo, a partir de parcerias público-privado (PPP). 

A partir dessa premissa, Estado e mercado buscam resolver os problemas e 

os conflitos gerados pelas transformações espaciais e sociais adotando ―medidas 

silenciadoras‖. No caso dos parques urbanos, objeto de estudo dessa pesquisa, em 

resposta à dificuldade do poder público em mobilizar recursos para sua manutenção 

adequada, são firmados contratos de concessão ou parcerias com empresas ou 

entidades da sociedade civil para a gestão dos parques públicos.  

Isto ocorre na tentativa de qualificar e manter o bem ou serviço público sem 

onerar os cofres das administrações municipais, estaduais e federais. Em 

contrapartida, o parceiro privado busca atingir seus objetivos empresariais ou de 

impacto (no caso de entidades do terceiro setor) em condições minimamente 

interessantes e economicamente sustentáveis que justifiquem a sua entrada no 

empreendimento. Porém, estas entidades garantidas por estes convênios também 

acabam por determinar os usuários, já que possuem o poder de gestão. 
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Partindo desse pressuposto, torna-se de fundamental importância analisar os 

espaços públicos de lazer da cidade de Aracaju/SE, uma vez que estes espaços 

exprimem contraditoriamente inúmeros benefícios para a melhoria da habitabilidade 

e os medos e inquietudes da qualidade do ambiente urbano. No entanto, neste 

artigo iremos abordar as matizes entre o direito à cidade e as utopias criadas pela 

gestão pública a respeito do Parque da Sementeira, espaço público que está situado 

no bairro Jardins, zona sul, uma das localizações mais nobres da cidade de Aracaju. 

Esta localização favorável tem gerado um processo de produção desigual, 

uma vez que ao comparar com os parques localizados em outros bairros da cidade, 

percebemos que os parques localizados na zona sul, a exemplo do Parque da 

Sementeira, recebem investimentos diferenciados por parte do poder público e da 

iniciativa privada. Em decorrência desse processo geram-se usos distintos nesses 

espaços, assim como, diferentes territorialidades e hierarquizações, processos que 

aparentemente fragmentam a cidade.  

A partir das possibilidades de utilização desses espaços tidos como espaços 

públicos das cidades, torna-se possível pensar sua apropriação não apenas por 

moradores e residentes, mas também por turistas que estejam em visitação à 

localidade. De fato, os parques públicos além de propiciar lazer aos seus cidadãos 

―também pode cumprir um papel de atrair turistas, contribuindo para a valorização da 

paisagem, melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida‖ (LAPA et. al., 2010, 

p.37).  

Assim sendo, existem diversos fatores que podem gerar visitações às áreas 

verdes de uma cidade. De acordo com as ideias de Furegato (2005) estes fatores 

podem estar associados à localização geográfica favorável, marketing, modismo, 

valorização cultural do espaço, entre outros. No entanto, é importante ressaltar que, 

nem sempre, esses espaços públicos de lazer são, em sua maioria, considerados 

como constituintes da oferta turística de uma localidade, o que caracteriza o não uso 

desses espaços pelos turistas por diversos fatores, conforme veremos ao analisar os 

usos do Parque da Sementeira. 
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2. Metodologia 

 

O presente estudo esteve alicerçado em um arcabouço metodológico para o 

alcance efetivo de resultados a serem dispostos nas próximas sessões. A pesquisa 

é de base quanti-qualitativa e do tipo exploratória, contando com o levantamento 

bibliográfico e a pesquisa de campo. Também foram realizados diálogos informais e 

a observação direta não participante, bem como, a observação netnográfica.  

O levantamento bibliográfico foi realizado para a busca de referências que 

dissertassem sobre os espaços públicos, abordando as problemáticas que os 

envolvem na contemporaneidade e refletindo, sobremaneira, o modo de produção 

das áreas urbanas e os territórios que são configurados a partir da apropriação, uso 

e consumo dos espaços de lazer e turismo. 

No que tange à pesquisa de campo, inicialmente se fez uma análise in loco 

juntamente com a inventariação objetivando identificar todos os equipamentos e 

atrativos que estão distribuídos no espaço do parque, assim como, os usos já 

existentes e possíveis potenciais para o consumo por cidadãos e turistas através da 

observação direta não participante do espaço do Parque da Sementeira. Vale 

ressaltar que as observações foram realizadas em dias úteis e finais de semana. A 

observação netnográfica, por sua vez, ocorreu no âmbito virtual em que foram 

analisadas as percepções e avaliações dos turistas acerca do parque na plataforma 

do TripAdvisor. 

Já em relação aos questionários estruturados, a aplicação se deu para dois 

públicos distintos: os residentes da cidade de Aracaju e os turistas. Destaca-se o 

fato de que durante a aplicação dos questionários os cidadãos residentes 

explanaram opiniões, análises, etc. para além das perguntas elaboradas nos 

questionários estruturados. Deste modo, conversas informais com esses indivíduos 

foram traçadas, o que trouxe inúmeras informações que auxiliaram a atingir o 

objetivo proposto, configurando-se como uma técnica importante para a análise dos 

múltiplos territórios e territorialidades do Parque da Sementeira. 
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3. Territórios e Territorialidades nos Espaços Públicos de Lazer 

As relações de poder que direcionam a produção e usos dos espaços 

públicos de muitas cidades, onde se inclui a cidade de Aracaju, em Sergipe, partem 

dos papéis desempenhados pelas esferas públicas e privadas no processo de 

produção desses espaços e aos impactos deles decorrentes.  

De fato, podemos afirmar que as políticas públicas são de fundamental 

importância no processo de (re) produção do espaço urbano. No entanto, também 

podemos considerar que ―la política delimita un territorio específico al mismo tiempo 

que el territorio se constituye en un rasgo cualitativo de la política pública. De esta 

manera el territorio y las políticas públicas se establecen de manera relacional y 

vincular‖ (DAIAN, 2011, p. 2). Assim, o processo de planejamento territorial acaba 

apontando para investimentos do Estado perfilado ao desenvolvimento do mercado.   

Vainer (2017) ao fazer uma análise dos conflitos de interesses contidos na 

produção do espaço aponta que a cidade e seus fragmentos são configurados como 

mercadorias, postas a venda num mercado competitivo de localizações, em que os 

consumidores (clientes) seriam em primeiro lugar os capitalistas, mas também 

turistas e indivíduos que escolhem onde investir, passear, viver. De acordo com 

essa assertiva, as pactuações entre o Estado e os demais agentes urbanos têm 

papel decisivo, uma vez que fundamentados no jogo criado para dar impulso ao 

ciclo do capital imobiliário, promove verdadeira espetacularização de localizações 

(já apropriadas pelo mercado) que se denominam, no âmbito do urbanismo, 

essenciais ao desenvolvimento ―sustentável‖ da sociedade urbana. Fato este que 

coloca em xeque a função ―social‖ dos espaços considerados como públicos e o 

próprio modelo de planejamento. 

Os espaços públicos de lazer das cidades são entendidos como espaços 

formalizados pela tríade sociabilização – integração – convivência. No entanto, como 

aponta Jacobs (2000), são espaços efêmeros marcados por popularidade e 

impopularidade, justamente porque também são espaços singulares. Alguns 

espaços, a partir da sua própria configuração, são apropriados pelos cidadãos 
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enquanto que outros, não o são, pois são vistos como espaços segregados e 

demarcados por práticas especificas.  

Essa dinâmica marcada pelas práticas dos cidadãos faz com que os espaços 

públicos, em alguns casos, sejam vivenciados e experimentados pela comunidade 

local de forma difusa, desterritorializada e enfraquecida de apropriação identitária. Já 

para o turista, estes espaços se destacam por oferecer atratividades relacionadas à 

paisagem, manifestações culturais, historicidade, arquitetura e atividades lúdicas, 

itens que são importantes para a composição da oferta turística. 

De fato, os espaços públicos devem ser de domínio público e, 

consequentemente, de uso coletivo. A construção de suas territorialidades se dá 

através dos processos que dão forma a estes espaços, ou seja, através dos sujeitos 

sociais que os constituem a partir dos usos sociais, coletivos e com distintas 

atividades. Segóvia; Dascal (2000, p. 8) ao analisarem a importância dos espaços 

públicos para as cidades apontam que ―en estos espacios no es necesario pagar, no 

se obliga a comprar o consumir, se circula a toda hora y todos los días. Es un lugar 

creado por muchas generaciones, que ha evolucionado adaptándose a distintos 

usos y épocas‖. 

Assim, os territórios se constroem e as territorialidades se materializam a 

partir dos usos distintos. Ao falar em materialização não estamos querendo atribuir 

ao cidadão alguma propriedade concreta ou acesso, mas sim a sua condição de 

poder apropriar-se da multidimensionalidade que os espaços possibilitam no próprio 

transcurso da produção das relações sociais, sem as amarras ou normativas 

estabelecidas por códigos de conduta que disciplinam ou medem quanto o espaço 

público é ou não democrático. 

4. Espaço Público de Lazer e Turismo: O Parque da Sementeira 

O Parque da Sementeira é um importante espaço público de lazer para os 

residentes da cidade de Aracaju em decorrência das possibilidades de funções 

sociais exercidas no interior deste (esportes, convivência, entre outros). Embora 

localizado em uma zona privilegiada pelo capital público e privado, o equipamento é 
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frequentado de modo diversificado por residentes da cidade advindos de distintos 

bairros da cidade de Aracaju, conforme demonstram as pesquisas realizadas in loco. 

O Parque Augusto Franco – como é oficialmente nomeado o Parque da 

Sementeira – está localizado no bairro 13 de Julho, zona sul, área nobre da cidade 

de Aracaju. No momento de sua implantação, o Parque da Sementeira foi 

contemplado com diversos elementos que podem atrair a variados públicos, como a 

demanda turística e os residentes, de forma a se converter em um espaço para usos 

e práticas distintas, ratificando o potencial para atividades de lazer e turismo.  

Dentre os atrativos estão os quiosques cobertos, com bancos e mesas para 

piqueniques, festas de aniversários, encontros etc.; lagos artificiais, em que a 

administração do parque pretende voltar a utilizar para pedalinhos; eventos culturais 

(como exposições, musicais, entre outros), esportivos e religiosos promovidos pelos 

próprios visitantes esporadicamente; a Casa da Ciência e Tecnologia Galileu Galilei 

(CCTECA), mais conhecida como Planetário; uma vasta área verde com horta; 

parque infantil com brinquedos recreativos; espaços específicos para práticas de 

atividades físicas como quadra de areia; o sistema CajuBike instalado no local que 

possibilita ao visitante locar bicicletas; e ainda projetos como o Natal Luz que 

ocorrem nos finais de ano. Além disso, no ano de 2018, foi inaugurado um espaço 

contemplativo com um monumento em alusão ao ex-governador Marcelo Déda com 

espelho d‘água, entre outros elementos arquitetônicos, de modo a referenciar uma 

parte da história política do Estado de Sergipe.  

Portanto, verifica-se que o Parque da Sementeira possui demasiado potencial 

e diversidade de atrativos e atividades que os turistas podem realizar em visitação 

ao mesmo, apesar de ser mais apropriado pela população local de distintas formas a 

partir, sobretudo, de um recorte classista.  

Em decorrência dos diversos usos dados ao Parque da Sementeira, bem 

como considerando a sua magnitude, este se apresenta como um espaço com 

diversos territórios e, ainda, com possibilidades de configuração de novos 

delineamentos territoriais a partir de territorialidades emergidas, por exemplo, 

mediante a apropriação turística de porções do parque, conforme veremos a seguir. 
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5. As múltiplas Territorialidades, os diversos Territórios: Usos, conflitos e 

disputas no Parque da Sementeira 

No Parque da Sementeira concentram-se camadas de indivíduos que 

definem, propõem e estabelecem usos, não usos e contra-usos diversos ao espaço 

e interior do mesmo mediante práticas de lazer que envolve esportes, 

comemorações, socializações, entre outros. Portanto, em decorrência das ações 

estabelecidas no âmbito dos usos, não usos e contra-usos que geram 

estranhamentos, conflitos e disputas, ou seja, as territorialidades, é que se nota a 

configuração dos diversos territórios de distintos grupos sociais. Aqui, serão 

destacados os territórios da demanda solvável que reside nas adjacências do 

Parque da Sementeira; dos grupos sociais excluídos entendidos como aqueles que 

são repugnados; e o potencial território para o turismo e agentes da atividade como 

guias de turismo, agentes de viagens e, claro, os próprios turistas, ou seja, visitantes 

externos à cidade.  

5.1 Territórios da Demanda Solvável 
 

A partir dos questionários aplicados e dos diálogos informais constatou-se 

que os residentes envoltos ao Parque da Sementeira, em suma, o consomem no 

intuito de práticas de sociabilização e de atividade física durante os dias entre 

segunda-feira e sexta-feira. Com a observação realizada in loco evidenciou-se que a 

demanda solvável possui diversos territórios no interior do Parque da Sementeira, 

sobretudo, àqueles espaços que estão diretamente relacionados com a prática de 

esportes, como quadras, vias para caminhadas, corridas e bicicletas; apropriados 

demasiadamente por este público durante a rotina dos dias úteis. 

Por outro lado, as populações oriundas de bairros mais distantes da cidade de 

Aracaju, e de menor nível de escolaridade e renda – conforme se averiguou com o 

resultado da aplicação dos questionários socioeconômicos aos visitantes –, apenas 

utilizam o parque em finais de semana e feriados, no entanto, com usos mais 

variados.  
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É certo que essa discrepância ocorre em virtude dos residentes das 

adjacências terem mais facilidade de acessibilidade em decorrência do poder 

aquisitivo para residir nas proximidades, resultando assim em maiores prerrogativas 

de praticar lazer – refletido em mais dias de possibilidade de consumo – ao usufruir 

de um espaço público da cidade de Aracaju que deveria ser entendido como um 

direito igual, de, e para todos.  

Os grupos sociais que correspondem ao conjunto de indivíduos que moram 

nas proximidades do parque estão sempre distribuídos em locais próximos à 

vigilância (posto e carros da guarda municipal) e pouco ermos. Este grupo utiliza o 

parque para a socialização ocorrida após e durante a prática de atividades físicas 

(caminhadas e corridas) ou meramente para levar seus animais domésticos para 

passear no equipamento; bem como para propiciar aos filhos momentos de lazer em 

meio à natureza.  

É importante ressaltar que essa demanda entende que o parque é apropriado 

por outros indivíduos que visam estabelecer ―maus usos‖ do espaço e, portanto, 

infringem a segurança do mesmo. Tal fato faz com que esse grupo se direcione para 

porções do parque mais ―seguras‖ e ali estabeleça territórios mediante a opressão e 

repressão por meio da imagem de força maior da vigilância que não permite 

determinados tipos de usos daquele espaço territorializado. 

Nesse sentido, a luta de classes é vislumbrada ao evidenciar-se que o Parque 

da Sementeira, por muitas vezes, é entendido como extensão e área de lazer semi-

privativa dos condomínios localizados ao redor do mesmo. Esse fator é 

desencadeado pelas construtoras que, ao ofertar apartamentos nas proximidades do 

Parque da Sementeira, apropriam-se de um espaço público de lazer, para elevar o 

valor de troca dos imóveis, interiorizando ao comprador que o equipamento é 

elemento constituinte da propriedade adquirida, fazendo com que este estabeleça 

domínios territoriais – principalmente ideológicos – sobre e no parque. 

Sob essa perspectiva, há de se considerar que o parque é um território 

daqueles que o margeiam e, portanto, passível de ser permeado por inúmeras 

relações de poder arbitrárias advindas da ideia de posse e propriedade que levam 
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os donos dos imóveis a designarem, conforme os seus valores e de modo velado, as 

práticas aceitáveis versus as atividades entendidas como contra-usos. De acordo 

com Leite (2002, p.121), os contra-usos se caracterizam pelos ―[...] usos que podem 

alterar a paisagem e imprimir outros sentidos às relocalizações da tradição e aos 

lugares nos espaços da cidade‖. 

Partindo dessa compreensão, embora a demanda solvável queira possuir 

total domínio e controle do Parque da Sementeira, os demais grupos sociais de 

origem distante do equipamento ainda exercem uso e definem seus próprios 

territórios, podendo o ato ser interpretado como pleno exercício da cidadania no 

momento em que os mesmos utilizam de locais e bens públicos para cumprir 

funções sociais, como o lazer. 

Deste modo, as características de consumo das áreas produzidas no espaço 

urbano refletem no uso que se torna cada vez mais privativo dado às forças do 

mercado que transferem a propriedade do espaço urbano à demanda solvável que 

pode arcar com os custos propostos no valor de troca. Por conseguinte, a classe 

composta pela demanda solvável pratica a autosegregação em períodos que outros 

grupos estão no local (finais de semana e feriados), uma vez que optam por 

consumirem espaços e equipamentos em localizações diferenciadas, visando 

manter privilégios de ―ser‖ e ―pertencer‖ à classe enquanto os geradores de supostos 

contra-usos estão usufruindo dos espaços do parque que lhe são permitidos. 

 

5.2 Territórios dos Grupos Sociais Excluídos 

 

Em contraponto à demanda solvável estão os grupos sociais excluídos, 

entendidos aqui como os indivíduos advindos de localidades longínquas da cidade 

de Aracaju, geralmente com poder aquisitivo e escolaridade amplamente distintos e 

em menor grau do que àqueles residentes do entorno do Parque da Sementeira (de 

acordo com os dados coletados). Estes têm seu deslocamento motivado para outros 

espaços da cidade em decorrência dos seus locais de origem e de moradia serem 

pouco privilegiados com políticas públicas urbanas que incentivem o lazer a partir da 
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instalação de equipamentos, bem como arcando com a manutenção destes já 

existentes, resultando em estrutura precária e decadente. 

Ademais, correspondem a determinados grupos sociais que ao 

estabelecerem usos distintos daqueles previstos e declarados pela classe dominante 

– ou seja, a demanda solvável residente das adjacências do parque – tornam-se 

elementos indesejáveis do espaço, sendo veementes reprimidos por meio de força 

maior e/ou pelos gestos velados dos residentes que veem, no Parque da 

Sementeira, mais um território de lazer (semi-privativo) enquanto extensão dos 

luxuosos condomínios.  Todavia, há de se considerar que os grupos sociais 

excluídos são, igualmente, importantes agentes produtores e consumidores do 

espaço urbano, embora marginalizados pela lógica do capital.  

Deste modo, os grupos sociais excluídos produzem e consomem o espaço 

urbano capitalista através dos contra-usos. Isto ocorre, pois apesar dos espaços 

públicos serem entendidos constitucionalmente como de/para todos os cidadãos, 

valores sociais dominantes se impõem sobre a forma de uso do espaço urbano, pois 

uma vez que os mesmos são apropriados, dominados e territorializados; 

comportamentos, gestos, modelos de construção excluem/incluem; determinando e 

direcionando os fluxos. A partir disso, inúmeros conflitos e disputas se estabelecem 

no espaço urbano, transparecendo e perpetuando as relações de poder.  

No Parque da Sementeira, os conflitos e disputas surgem a partir do uso do 

espaço do parque público pelos residentes de bairros mais distantes em 

determinados dias da semana, sobretudo, sábado, domingo e feriados. Dentre as 

formas de consumo do espaço estão à ida ao parque para prática de esportes; 

encontros afetivos; realizar books fotográficos; ingerir bebidas alcoólicas como ato 

de socialização entre amigos, sobretudo, os adolescentes; fazer novas amizades a 

partir de encontros entre grupos de jovens; realizar comemorações diversas como 

aniversários, noivados, entre outros. 

Para concretizar os usos das porções do Parque da Sementeira, tais 

indivíduos apropriam-se de diversos espaços do equipamento, sobretudo, as áreas 

próximas aos lagos, local em que há diversos quiosques e bancos que permitem a 
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realização de comemorações e socializações, tornando-se seus territórios aos finais 

de semana e feriados. Ao mesmo tempo em que esses mesmos espaços são, 

também, território da demanda solvável nos dias úteis, em que esse público se faz 

presente, gerando tendências a disputas caso haja choque temporal da apropriação.  

Conforme os diálogos informais realizados, a demanda solvável residente das 

adjacências do equipamento de lazer sente-se incomodada com a presença desses 

indivíduos e grupos sociais compostos majoritariamente por jovens de baixa renda 

que utilizam o parque de múltiplas formas, atribuindo-lhe diversos (contra-) sentidos.   

Entretanto, no que concerne aos contra-usos praticados principalmente por 

jovens, os territórios são delineados e estabelecidos em espaços esvaziados e 

ermos do Parque da Sementeira, considerando que são consumos tidos como 

indevidos. Assim, os indivíduos e seus grupos buscam espaços que possam realizar 

suas práticas de lazer com mais liberdade e com menos repressão advinda das 

forças normativas cuidadoras da segurança do parque público, que proíbem, por 

exemplo, a entrada de bebidas alcoólicas no recinto, forçando-os a adentrar de 

forma clandestina e a consumir em locais menos fiscalizados. 

A partir dessa perspectiva torna-se evidente a distinção territorial dos grupos 

sociais excluídos praticantes de contra-usos e da demanda solvável que produz 

usos, uma vez que esta última, diferentemente dos primeiros, busca no momento em 

que se encontra presente no Parque da Sementeira estar perto de locais iluminados 

e à sombra da segurança na figura dos guardas municipais; enquanto que os outros, 

tendo em vista as contra-concepções distintas de lazer, almejam a fuga do 

normativismo imposto pelos mesmos agentes da segurança e, sobretudo, pela 

classe dominante. 

Além disso, percebe-se envolto aos discursos dos moradores dos grandes 

condomínios ao redor do parque que, não apenas os usos diferenciados e 

―inapropriados‖ dados por esses jovens são repudiados, mas também o fato de ser 

oriundo de localidades periféricas, fator que amedronta aos primeiros em termos de 

roubos e assaltos dado o enorme imaginário social imbuído de preconceito para com 



 
 

1819 
 

 

esses grupos que resultam em práticas discriminatórias e, consequentemente, 

excludentes.  

Deste modo, mediante as dinâmicas sociais de fluxos estabelecidas no 

Parque da Sementeira, há de se averiguar que o mesmo passa, de acordo com o 

fator temporal, constantemente por processos de (des)(re)territorializações dado o 

antagonismo social, cultural e econômico entre àqueles que fazem usos do parque. 

 

5.3 Territórios Turísticos 
 

Embora o Parque da Sementeira possua um conjunto de potenciais atrativos 

que poderiam atrair a demanda turística para visitação, como ocorre em diversos 

outros parques do Brasil e do mundo, ainda é demasiadamente subutilizado pela 

atividade turística. Isto se dá porque os elementos do parque não são entendidos 

como um atrativo turístico da cidade de Aracaju, seja pelas agências de turismo 

receptivo que promovem os cities tours, como também, pelos guias de turismo que 

não encaminham os turistas para visitação ao parque, levando-os apenas aos 

atrativos escolhidos que são caracterizados como principais e representativos da 

localidade. 

Além disso, o não uso e não aproveitamento de sua potencialidade ocorre 

tendo em vista a falta de divulgação e transmissão de informações da existência do 

mesmo seja em folders, via Web e dentre outros meios comunicacionais para 

aqueles que vêm à cidade e poderiam realizar visitação. A afirmação supracitada é 

ratificada por 69% dos turistas questionados que alegaram que não visitaram o 

parque em razão de não saberem da existência desse espaço. Somado a isso, 

nenhum dos turistas abordados durante a pesquisa havia visitado o parque em 

questão.  

Em contrapartida, ao serem inquiridos sobre a motivação em conhecer 

parques enquanto espaços públicos das cidades, 81% dos turistas abordados pela 

pesquisa demonstraram interesse. Nesse sentido, observa-se um demasiado 

potencial desperdiçado não somente em relação ao Parque da Sementeira, mas 



 
 

1820 
 

 

quanto a todos os demais da cidade de Aracaju (Parque dos Cajueiros e Parque da 

Cidade).  

Por outro lado, conforme citamos anteriormente, no espaço do Parque da 

Sementeira encontra-se o Planetário (CCTECA) que proporciona aos usuários 

contato com aspectos do universo a partir da astronomia e, a partir da consulta do 

livro de registros de visita detectamos que há visitação de pessoas oriundas de 

outros estados. Assim, constatou-se que há visitação por parte da demanda 

turística, o que também foi comprovado por meio da ferramenta TripAdvisor com 

avaliações de turistas de diversos estados brasileiros que estiveram no espaço e 

que destacaram os usos dados por este grupo: possibilidade da prática de esportes, 

contato com a natureza, ademais de ressaltarem que o parque é um espaço para 

estar com a família, bem como de sociabilização.  

Embora ainda não seja possível a visualização de territórios turísticos no 

Parque da Sementeira, há de se considerar a possibilidade de estabelecimento dos 

mesmos, uma vez que foi detectado potencial a partir da diversidade de atividades 

que os turistas podem realizar em visitação ao parque, assim como, pelos seus 

atrativos diversificados e a infraestrutura que este dispõe para a demanda turística.  

Pautado nos dados e fatores levantados a partir da pesquisa realizada, 

tornou-se possível averiguar que o Planetário seria, a título de exemplo, um local 

que tenderia a ser territorializado pela atividade turística, juntamente a outros 

espaços que são, também, de uso dos residentes da cidade de Aracaju.  

Todavia, as disputas territoriais ascendentes poderiam dispersar o foco da 

repressão sob os grupos sociais excluídos; ou, em decorrência de uma possível 

elitização maior do parque para o recebimento dos turistas, produzir efeito contrário 

ao aumentar a opressão a esses indivíduos – por meio de gentrificações e demais 

medidas higienistas – que tenderiam a buscar em outros espaços formas de 

expressão, prática e de exercer seus momentos de lazer.  

Portanto, a existência de territórios turísticos no Parque da Sementeira gera 

uma multiplicidade de incógnitas acerca das novas configurações de dinâmicas 
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sociais urbanas que ocorreriam no perímetro do equipamento, principalmente ao 

levar em consideração as paradoxais relações territoriais já existentes. 

  

 6. Considerações Finais  

Os parques públicos são equipamentos que se caracterizam como um espaço 

de lazer em meio às características urbanas das cidades com possibilidade de 

apropriação por residentes concomitantemente à demanda turística.  

Assim, a partir da pesquisa tornou-se possível identificar os distintos usos, 

não usos e contra-usos estabelecidos no Parque da Sementeira. A luta de classes é 

notória ao serem apresentados nos discursos dos residentes adjacentes ao parque 

os contra-usos que rompem com os usos programados e destinados para os 

equipamentos públicos. Assim, grupos sociais de menor poder econômico e social 

tornam-se vítimas das repressões advindas da ideologia dominante de diversas 

formas, uma vez que são usos que devem ser combatidos; mas que, inegavelmente 

trazem novas perspectivas em termos de produção e consumo do espaço urbano.  

Tendo por base o contexto supracitado, os fluxos se configuram da seguinte 

forma: os moradores que residem próximo ao parque não o frequentam/utilizam 

assiduamente aos finais de semana e feriados por se autoconsiderarem uma classe 

superior frente ao público oriundo de outros bairros da cidade de Aracaju. Por 

conseguinte, a estes últimos, cabe consumir o espaço de maneira que gere 

distinção.  

Portanto, mediante as dinâmicas concernentes aos espaços do Parque da 

Sementeira a partir das apropriações e usos temporais dadas pelos distintos 

indivíduos e grupos sociais, conclui-se que as territorialidades existentes no parque 

perpassam constantemente por processos de (des)(re)territorializações dado o 

antagonismo social, cultural e econômico entre àqueles que fazem usos do meio, 

gerando inúmeras disputas e conflitos sócio - espaciais. 
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Resumo 
O presente artigo pretende ser mais do que um resgate memorialístico de Foz do Iguaçu 
mas, para além disto, tem a finalidade de discutir algumas questões a respeito de como 
alguns símbolos e elementos pertencentes à cultura da cidade, contribuíram na construção 
de identidade deste povo. A metodologia de investigação utilizada é a pesquisa bibliográfica 
e documental, trazendo os fundamentos da interdisciplinaridade e dos aspectos 
polissêmicos da temática, tendo como diretrizes as principais ideias de Nora (1993), em seu 
artigo ―Entre Memória e História: A problemática dos lugares‖; as reflexões de Meneses 
(2009) acerca da urgência da permanência de uma atitude crítica em relação à algumas 
premissas que devem orientar a atividade no campo do patrimônio cultural, associadas as 
analogias entre memória e identidade apontadas por Candau (2012) e com as ideias de Hall 
(2006), referentes a ―crise de identidade‖ provocada pelas profundas transformações da 
modernidade. Como principais resultados, consideramos que as reflexões sobre as relações 
entre história, memória e identidade sejam uma grande contribuição à forma de se opor ao 
acelerado efeito devastador da contemporaneidade, que se dá pela cristalização de traços e 
vestígios de um tempo que se foi. 
Palavras-chave: História. Memória. Identidade. Patrimônio Cultural.  
 
Abstract 
This article intends to be more than a memorialistic rescue of Foz do Iguaçu, but, in addition, 
it has the purpose of discussing some questions about how some symbols and elements 
belonging to the city 's culture contributed to the construction of identity of this people. The 
research methodology used is the bibliographical and documentary research, bringing the 
fundamentals of interdisciplinarity and the polysemic aspects of the subject, having as 
guidelines the main ideas of Nora (1993), in his article "Between Memory and History: The 
problematic of places" ; Meneses's (2009) reflections on the urgency of maintaining a critical 
attitude towards some premises that should guide activity in the field of cultural heritage, 
coupled with the analogies between memory and identity pointed out by Candau (2012) and 
the ideas of Hall (2006), referring to the "identity crisis" provoked by the profound 
transformations of modernity. As main results, we consider that the reflections on the 
relations between history, memory and identity are a great contribution to the way to oppose 
the accelerating devastating effect of contemporaneity, which occurs through the 
crystallization of traces and vestiges of a time that has gone away. 
Keywords: History. Memory. Identity. Cultural Heritage 
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1. Introdução 

No entendimento de que a preservação do patrimônio cultural é de 

fundamental importância  para a compreensão os conceitos de história, memória e 

identidade, o presente ensaio tem a finalidade de apresentar algumas questões a 

respeito de como alguns símbolos e elementos pertencentes à cultura iguaçuense 

contribuíram na construção de identidade deste povo, tendo como diretrizes as 

principais ideias de Pierre Nora em seu artigo ―Entre Memória e História: A 

problemática dos lugares‖, de 1984, publicado no Brasil em 1993, na Revista Projeto 

História, do Departamento de História de Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo.  

Assim, para iniciarmos uma discussão a respeito de ―lugares de memória‖, é 

necessário o entendimento de que o espaço físico é o grande vetor responsável pela 

formação da memória. É a partir de alguns espaços ―sacralizados‖ por determinadas 

comunidades (ou coletividades) que podemos compreender o uso que estas fazem 

destes, o que lhes permitem estarem inseridas em um processo identitário com 

estes lugares. Nesta direção, também buscar-se-á analisar como se deu a 

apropriação de alguns exemplares arquitetônicos ou espaços urbanos em Foz do 

Iguaçu, transformados em ―lugares de memória‖ e que hoje se constituem como 

patrimônio cultural – mesmo que ainda não haja sob estes lugares, nenhum 

enquadramento do ponto de vista legal, no que tange às políticas de preservação. 

Também, em consonância ao aspecto polissêmico dos temas discutidos e 

objetivados para este artigo, devem ser consideradas as reflexões de Meneses 

(2009) acerca da urgência da permanência de uma atitude crítica em relação à 

algumas premissas que devem orientar a atividade no campo do patrimônio cultural, 

associadas as analogias entre memória e identidade apontadas por Candau (2012) 

e com as ideias de Hall (2006), a partir dos momentos históricos que marcam três 

concepções diferenciadas de identidade: o sujeito do iluminismo – baseado numa 

concepção de pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado; o 

sujeito sociológico – que reflete a complexidade do mundo moderno e o sujeito pós-
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moderno, culminando com a ―crise de identidade‖ provocada pelas profundas 

transformações da modernidade.  

2. História e Memória 

Sob a perspectiva, anunciada no título da obra, Nora conduz o leitor a refletir 

sobre a diferença entre história e memória. Nesta direção, afirma que os "lugares de 

memória" como ele chama, é o lugar ou espaço em que a memória pode ser 

(re)vivida ou (re)criada" visto que ela tem o poder de perpetuar imagens e 

acontecimentos históricos; enquanto que a história é dinâmica, está sempre em 

transformação e, como ciência tem por objetivo a recuperação do passado para a 

compreensão do presente e uma maior acepção do futuro. ―É a reconstrução 

sempre problemática e incompleta do que não existe mais‖ (NORA, 1984). 

Entre as ideias principais, Pierre Nora destaca a questão da atual percepção 

da aceleração da história, ou seja, uma ruptura do presente com o passado, como 

consequência da curiosidade dos lugares onde se cristaliza e se refugia a memória. 

Nesse contexto, a problemática da mundialização, da democratização, da 

massificação e da mediatização, a história passa a ser mais dinâmica e o que é 

efêmero, de certa maneira, torna-se hegemônico e ao mesmo tempo carregado de 

um sentimento de memória estraçalhada. De certa maneira, a forma de se opor ao 

acelerado efeito devastador da contemporaneidade se dá pela cristalização de 

traços e vestígios de um tempo que se foi. E é justamente essa situação em que o 

passado vai cedendo lugar para a ideia de eterno presente que Nora caracteriza 

como aceleração da história. Assim, a história acaba por legitimar lugares de 

memória que por sua vez permitem que haja uma cristalização da memória de forma 

que esses lugares sejam escolhidos para que se reconheçam neles algum 

significado histórico. 

Se pensarmos a questão da legitimização de lugares de memória, ficam 

evidentes as diferenças existentes entre os lugares de memória apropriados por 

uma elite detentora de poder e pelo povo. No primeiro caso, ao elucidarmos a 

implementação de políticas como legitimadoras do poder, tomamos como exemplo o 
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papel que os militares desempenharam na história de Foz do Iguaçu, desde a sua 

fundação – a partir da criação de uma Colônia Militar, até a Revolução de 1964. 

Instalada a partir de 1889, a Colônia Militar de Foz do Iguaçu viu estruturar-se 

lentamente a seu redor um modelo de sociedade, superando o sistema de obrage.158 

Neste contexto, a implantação da Colônia Militar (fig. 01) – que deveria ser no 

espaço onde hoje está o Marco das Três Fronteiras (fig. 02 e 03), por um erro de 

localização, é deslocada cerca de 15 km ao norte,  para o local que hoje abriga o 34º 

quartel do Batalhão de Infantaria Motorizada (fig. 04), em uma das extremidades da 

rua principal da cidade, a Avenida Brasil (fig. 05). 

Os locais especificados acima, fazem parte de alguns dos lugares de 

memória iguaçuense e se situam, com relação ao processo de ocupação do oeste 

paranaense, dentro das etapas sistematizadas por Priori et al (2012), em sua 

terceira etapa – entre 1881 e 1930, que corresponde à introdução do sistema das 

Obrages, entre Foz do Iguaçu e Guaíra, cujo objetivo principal era a exploração 

extrativista da erva-mate e da madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158

 Relativamente ao sistema de obrages, Gregory (2002) esclarece que eram empreendimentos de 
exploração das propriedades do Oeste e Sudoeste do Paraná antes da colonização moderna da 
região. “Mensus” eram os trabalhadores das “obrages”. 
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Figura 01: Destacamento da Colônia Militar de Foz do Iguassu no início do século 

XX 

Fonte: goo.gl/ftXjp5 
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Figura 03: O Marco das Três Fronteiras Brasileiro 

Fonte: Foto do autor, outubro de 2017. 

Figura 02: O Marco das Três Fronteiras Brasileiro 

Fonte: http://www.blogdefoz.blogspot.com.br 
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Figura 05: Avenida Brasil em Foz do Iguaçu, 1969 

Fonte: Revista Painel, 1969. Acervo da Biblioteca Pública 

Municipal – Fundação Cultural de Foz do Iguaçu 

Figura 04: 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada em Foz do Iguaçu visto 

da Avenida Brasil  

Fonte: https://goo.gl/bd1pPU 
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Nesta ‗nova sociedade emergente‘, ―o caráter militar indicava que cabia ao 

Exército Brasileiro, o compromisso de organizar a vida administrativa, a começar 

pela distribuição de terras‖ (SILVA, 2014, p. 31). O que pretendemos destacar é o 

fato de quem detém o poder em um determinado período possui nas mãos os 

mecanismos que os auxiliam na escolha dos lugares de memória. Desta forma, 

muitas vezes são eleitos objetos (móveis ou imóveis) que buscam definir ou 

identificar a identidade de uma nação ou de um grupo específico.  

Um exemplo do explicitado anteriormente é elucidado por Souza (2009), ao 

apresentar as memórias produzidas por Ottília Schimmelpfeng (1991), que recorreu 

ao arquétipo do pioneiro para construir sua explicação sobre o passado da cidade.  

 

Por meio desse arquétipo, dessa figura imaginária, ela desenvolveu 
uma narrativa histórica que atribuía a esse passado um sentido 
profundamente implicado e articulado aos interesses dos setores 
tradicionalmente dominantes, em Foz do Iguaçu. [...] Não por acaso 
ela introduziu suas narrativas históricas sobre Foz do Iguaçu, como 
uma homenagem a seu pai, o primeiro prefeito do município, aquele 
que, segundo suas próprias palavras, ―[...] embalou Foz do Iguaçu no 
calor de seu afeto e lhe fez brotar, atravéz [sic] de seus esforços, das 
suas obras, dos seus anseios, seiva de vitalidade para viesse a 
desabrochar na grandeza de sua privilegiada condição natural‖ 
(SOUZA, 2009, p. 102).  

 

A partir da análise da citação acima, é possível estabelecermos uma conexão 

entre os aspectos pertinentes à memória e identidade apresentadas por Candau 

(2016), com as relações entre homem e o grupo social ao qual faz parte.  Nesta 

perspectiva, são contestadas as definições e suposições explanadas pelas 

abordagens totalizantes sobre memória e identidade coletiva. Aí se insere a 

classificação revelada pelo autor, de memória enquanto atributo pessoal na 

categoria da metamemória (memória coletiva), ligada ao aspecto referente a idade 

da comunidade – que envolve os mitos fundadores e as idades cronológicas; as 

genealogias – como uma ―busca obsessiva de identidade‖, envolvendo as questões 

de poder dos dominantes sobre os dominados. 
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Souza (2009) destaca ainda que esta ―matriz de compreensão e análise do 

passado de Foz do Iguaçu, adotada pelos grupos historicamente hegemônicos‖, a 

partir também de outros escritos de Ottília Schimmelpfeng, que ―buscaram definir a 

identidade da cidade, por meio da evocação legitimadora de um passado repleto de 

sinais e evidências capazes de revelar o turismo como vocação unívoca da cidade‖. 

No caso específico do turismo, evidencia-se em primeiro lugar, o Parque 

Nacional do Iguaçu, seguido da construção da Hidrelétrica de Itaipu, sempre 

ressaltando a atuação dos pioneiros como protagonistas desta história. Neste 

contexto, Souza (2009) assinala que: 

Por meio do arquétipo do pioneiro, Ottília Schimmelpfeng (1991) 
produziu uma memória da cidade que silenciou a voz de outros 
sujeitos, como trabalhadores e as populações nativas, existentes na 
região. Em suas narrativas, não houve lugar para a história dos 
homens que construíram os campos, que carregaram e alinharam as 
pedras na construção das estradas, dos carpinteiros e pedreiros que 
construíram as pontes e os hotéis, das lavadeiras e cozinheiras e 
outros tantos trabalhadores, cuja luta também foi importante para a 
formação da cidade de Foz do Iguaçu. Ao mesmo tempo, esse 
silêncio sobre todas essas pessoas contribuiu para construir uma 
história homogênea e ausente de conflitos e contradições sociais 
(SOUZA, 2009, p. 107-8). 

 

Paralelamente à esta história ―modelada‖ – utilizo este termo para fazer 

alusão à ―memória modelada‖ especificada por Candau (2016), como uma 

reprodução da capacidade de memorização e também uma representação 

elaborada socialmente por alguns indivíduos e transmitidas coletivamente a um 

grupo específico – por si só, alguns lugares de memória (independentemente das 

construções e atividades neles desenvolvidas), se constituem a partir do imaginário 

social. 

Nesta perspectiva, Pierre Nora explica que quando os lugares de memória 

emergem do próprio povo, ou seja, quando nos apropriamos de um determinado 

espaço para exprimir determinados sentimentos, é porque esses lugares possuem a 

capacidade de evocar um passado que garantem uma continuidade de noção de 

tempo. Assim, conforme exemplificado acima, a partir do turismo, o Parque Nacional 
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do Iguaçu que com suas magníficas quedas d‘água, é tombado como patrimônio 

natural da humanidade pela Unesco, bem como a epopeia da construção da Itaipu 

Binacional, e mesmo a Igreja Matriz Catedral São João Batista, se constituem como 

lugares de memória, independentemente de mitos fundadores (fig. 06, 07 e 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Postal das Cataratas do Iguaçu, Brasil – Vista Parcial 
Fonte: Jornal de Itaipu Eletrônico – JIE, de 07/01/2009. Disponível em  
http://jie.itaipu.gov.br/node/38104 
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Figura 08: Igreja Matriz Catedral de São João Batista em Foz do Iguaçu 
Fonte: goo.gl/YsvmFE 

Figura 07: Hidrelétrica de Itaipu Binacional – Vista Aérea 

Fonte: https://goo.gl/DgY1b9 
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Especificamente com relação as figuras 06, 07 e 08, por se tratar de ―bens 

culturais‖ com grande vocação turística e/ou religiosa, deve-se considerar as formas 

diversas de se relacionar com os mesmos, vivenciadas pelos habitantes locais e 

pelos  visitantes ocasionais (turistas),  A este respeito, Meneses (2009) explicita que 

a maneira como um habitante  se relaciona com o patrimônio local parte de ações 

plenamente territorializadas e onde cujos procedimentos se associam ―aos demais 

espaços contíguos em que se desenrolam sua vida cotidiana‖. Neste aspecto, este 

autor sinaliza que:  

Trata-se, portanto, de uma relação de pertencimento – mecanismo 
nos processos de identidade que nos situa no espaço, assim como a 
memória nos situa no tempo: são as duas coordenadas que balizam 
nossa existência. [...] já para os turistas, a atividade que executam se 
revela desterritorializada, secionada de seu cotidiano, opondo-se 
mesmo a ele, pois desprendida de habitualidade. (MENESES, 2009, 
p. 27). 
 

Também, alguns espaços públicos utilizados pelo povo em alguns eventos – 

sejam eles de qualquer natureza, acabam por se consolidando como espaços de 

memória, por seu caráter democrático. Neste caso, em Foz do Iguaçu, a área do 

largo do Bosque Guarani, em frente ao Terminal de Transporte Urbano (TTU) foi 

eleito pela população como espaço de encontros e manifestações públicas e de 

mobilização da sociedade civil (fig. 09). No contexto urbano, a área estrutura-se com 

potencial de articulação com outros espaços do centro da cidade – como a Avenida 

Juscelino Kubitschek, a Prefeitura Municipal e a Praça das Nações – ambos espaços de 

forte conotação política. Cabe ressaltar que, havendo entendimento por parte da 

população de que estes espaços destacam o passado político e democrático da área, é 

possível que se solicite e que se efetive o tombamento destes lugares. 
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Relativamente às questões de valor, Meneses (2009) coloca que, para além 

da inconveniência das categorias usuais de ―valor arquitetônico‖ ou ―valor histórico‖, 

a questão nuclear encontra-se na matriz de valor, a partir de quem cria e/ou atribui 

valor a determinados ―bens patrimoniais‖. Nesta perspectiva, concordamos com as 

ideias deste autor ao aclarar que ―o patrimônio deve ser tratado unificadamente, sem 

distinguir as categorias de material, imaterial, natural, ambiental, histórico, 

arquitetônico, artístico, etc.‖, propondo ainda como principais componentes do valor 

cultural: valores cognitivos, formais, afetivos, pragmáticos e éticos. 

Para Pierre Nora, os lugares de memória (locais materiais ou imateriais) são 

antes de tudo, lugares em um triplo sentido. Os três aspectos coexistem sempre (...). 

São lugares materiais – por seu conteúdo demográfico – monumentos onde a 

memória social se alimenta através dos sentidos; funcionais – que desempenham o 

papel de sedimentar memórias coletivas, como por exemplo, as celebrações, e 

Figura 09: Greve mobiliza trabalhadores contra reformas propostas pelo 
Governo Federal - Foto: Marcos Labanca 
Fonte: goo.gl/PythXs 
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simbólicos – onde a memória coletiva se expressa. São, portanto, lugares 

carregados de memórias – importantes registros vividos a partir de lembranças que 

eternizam lugares impregnados de sentimentos. Neste contexto, as memórias 

coletivas, individuais, familiares ou de determinados grupos acabam por 

desencadear imagens, ideias, sensações e sentimentos que agem como elemento 

de agregação, que desperta consciências coletivas e traz consigo sentimentos de 

identidade e de pertencimento.  

Ao analisarmos o processo de construção da identidade brasileira, 

observamos que, por muito tempo, a historiografia tradicional negou a contribuição 

das parcialidades indígenas na formação do homem sul-brasileiro. Posteriormente, 

ao final do século XIX, momento em que começa a se delinear os traços 

fundamentais da sociedade brasileira, José de Alencar vai apresentar em O Guarani, 

a construção de um índio idealizado e, na virada do século Gilberto Freyre vai 

afirmar que o Brasil é o resultado da mestiçagem de três raças – o branco, o negro e 

o índio. 

Este exemplo traz consigo algumas questões colocadas por Nora, visto que 

podemos situar nele, muitos dos lugares materiais, funcionais e simbólicos 

anunciados pelo autor, ainda que, neste caso, o movimento da história os devolva 

desenraizados. Nesse caso, os lugares de memória acabam por ser o somatório de 

lugares de história com a intenção ou vontade de memória. Uma tradição nostálgica 

que se perpetua em símbolos e expressões transformadas hoje em emblemas de 

identidade regional ao vermos centenas de CTG‘s espalhados pelo país e até fora 

dele ou mesmo ao ouvirmos orgulhosos expressões populares como ―nas veias do 

gaúcho corre sangue de índio‖.  

Na visão de Anico (2005), uma aproximação visível dos indivíduos com seu 

passado, com suas origens, ocasionaria o desenvolvimento de uma indústria de 

nostalgia em que o passado é resgatado, idealizado, romantizado e não raras vezes 

reinventado, mediante processos que incluem a patrimonialização da cultura.  
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3. Memória e Identidade: 

A memória é um elemento essencial da identidade, tanto individual quanto 

coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das 

sociedades de hoje (LE GOFF, 2003). Por meio desta ligação tão profunda entre 

memória e identidade que o imaginário histórico-cultural se reconhece como 

expressão particular de um determinado povo. Assim, a memória não pode ser 

entendida como apenas um ato de busca de informações do passado para 

reconstituí-lo e sim como um processo dinâmico ligado à questão identitária. 

Podemos então relacionar a questão da memória a outros componentes, 

como por exemplo, a questão da identidade étnica, onde processos de imigração 

resultaram em colonizações que trouxeram características peculiares nas suas 

arquiteturas. A multiculturalidade presente em Foz do Iguaçu é reforçada pelos mais 

de 70 grupos étnicos presentes na população, dentre os quais destacamos italianos 

e alemães – cuja fonte de renda, quando da colonização, foi assegurada pela 

produção de erva-mate e do corte da madeira – seguindo-se de hispânicos 

(argentinos e paraguaios), libaneses – a segunda maior comunidade do Brasil, 

chineses, japoneses, entre outros. As tradições trazidas por estas etnias se 

somaram às antigas manifestações existentes (de matriz indígena e/ou africana por 

exemplo), de tal forma que se incorporaram à cultura popular, corroborando para a 

riqueza das manifestações existentes no contexto da modernidade paranaense e de 

Foz do Iguaçu. 

Isto posto, é possível relacionarmos estas questões culturais às ideias 

centrais da obra  de Hall (2006), quando este nos apresenta um panorama do século 

XX a partir de uma sociedade moderna sólida (e por conseguinte com indivíduos 

sociais localizados) por conta das paisagens culturais de classe, etnias, gênero, raça 

e nacionalidade em confronto ao homem globalizado, conduzido pela pós-

modernidade (ou pela modernidade tardia), onde estas mesmas paisagens culturais 

começam a perder sua estrutura, se modificando e se fragmentando – o que 

também transforma nossas identidades pessoais e nos desintegrando enquanto 

sujeitos. Para Hall, essa perda de um ―sentido de si mesmo‖ estável é denominada 
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―deslocamento ou descentração do sujeito‖, produzindo neste uma ―crise de 

identidade‖. Por conseguinte, na concepção de identidade do sujeito pós-moderno a 

identidade torna-se uma ―celebração móvel, formada e transformada continuamente 

em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam‖. 

Nesta perspectiva, alguns exemplares arquitetônicos acabaram por conformar 

lugares de memória e se constituírem em um imenso patrimônio cultural que ao 

longo do tempo foi se degradando e em alguns casos se extinguindo. As figuras 10 e 

11 apresentam o antigo aeroporto e atual clube GRESFI – Grêmio Esportivo e Social 

de Foz do Iguaçu, um exemplar de arquitetura representante do estilo neocolonial 

hispânico ou Missões. Um outro modelo deste mesmo estilo é o Colégio Estadual 

Bartolomeu Mitre (fig. 12), criado em 1927 como Grupo Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Antigo aeroporto e atual clube GRESFI em Foz do 

Iguaçu  

Fonte: goo.gl/vSLZwU  
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Figura 12: Colégio Estadual Bartolomeu Mitre 
Fonte: goo.gl/4j1JHK 
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Figura 11: Pórtico de acesso do Antigo aeroporto 

e atual clube GRESFI em Foz do Iguaçu  

Fonte: goo.gl/QVGLBX 
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A figura 13 é a mesquita muçulmana Omar Ibn Al-Khatab. cuja inauguração 

data de 1983 e local onde também funcionam o Centro Cultural Beneficente islâmico 

e a escola Árabe Brasileira. A arquitetura deste exemplar arquitetônico teve clara 

inspiração no segundo maior centro sagrado do islamismo, a mesquita de Al-Aqsa, 

em Jerusalém. 

Nesses casos, Pierre Nora elucida que ―os lugares de memória nascem e 

vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, 

que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios 

fúnebres, notariar atas, porque essas operações não naturais. É por isso a defesa 

pelas minorias, de uma memória refugiada sobre focos privilegiados e 

enciumadamente guardados nada mais faz do que levar à incandescência a verdade 

de todos os lugares de memória. Sem vigilância comemorativa, a história depressa 

as varreria. São bastiões sobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem 

não estivesse ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de constituí-los. Se 

vivêssemos verdadeiramente as lembranças que elas envolvem, eles seriam inúteis. 

E se, em compensação, a história não se apoderasse deles para deformá-los, 

Figura 13: Mesquita Muçulmana em Foz do Iguaçu 
Fonte: Foto do autor, junho de 2017 
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transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não se tornariam lugares de memória. É 

este vai-e-vem que os constitui: momentos de história arrancados do movimento da 

história, mas que lhe são devolvidos. Não mais inteiramente a vida, nem mais 

inteiramente a morte, como as conchas na praia quando o mar se retira da memória 

viva‖.  

Assim, a diversidade cultural das correntes de imigrantes acabou por 

aproximá-los e integrá-los e a arquitetura produzida foi concebida de acordo com um 

repertório formal que lhe era familiar e que tentaram reproduzir de acordo com as 

possibilidades materiais. Os patrimônios desses imigrantes em Foz do Iguaçu nos 

legaram reinterpretações das arquiteturas de seus lugares de origem. 

A figura 13, pertencente ao acervo de Marcos Correia, ilustra uma cena 

urbana da cidade de Foz do Iguaçu na década de 1940. A imagem foi capturada por 

Harry Schinke, conhecido como o primeiro fotógrafo de Foz do Iguaçu, e que 

retratou os aspectos cotidianos da cidade e do seu povo; seus fatos históricos e 

monumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Para além da arquitetura e do urbanismo, a preservação dos costumes e da 

língua (especialmente com relação aos alemães – a noção do Deutschum – caráter 

nacional alemão), foram considerados uma ameaça à unidade nacional no momento 

Figura 14: Vista Parcial de Foz do Iguassú – Década de 1940 
Fonte: goo.gl/iShkdY 
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de emancipação das colônias – em que surge uma identidade teuto-brasileira e em 

que os brasileiros buscavam uma incorporação do imigrante aos preceitos e 

características nacionais. 

 

4. Considerações Finais: 

A discussão da problemática das relações história, memória e identidade é 

bastante ampla e pertinente ao contexto colocado por Pierre Nora uma vez que a 

falta de referenciais faz com que as coletividades estabeleçam critérios de forma a 

se sentirem pertinentes a determinados grupos e também pelo fato de que a 

aceleração da história frente ao processo de globalização reforça cada vez mais as 

identidades.  

Pela identificação dos diversos códigos culturais que emanam dos diferentes  

grupos sociais que compõe a complexidade étno-cultural do território iguaçuense,  

denotamos que enquanto classes elitizadas utilizam símbolos, elementos e adereços 

da cultura muito mais por questões de status social do que por identificação, é na 

massa economicamente menos favorecida – que se define como herdeira desta 

cultura – que percebemos um  significado emocional, um sentimento de 

pertencimento e identificação a uma determinada cultura que a memória cristalizou. 

É nesse mosaico multifacetado, de diferentes bases socioculturais que 

configuraram o espaço paranaense que percebemos as particularidades regionais.  

Dessa forma, identificamos ―vários‖ e ―diferentes‖ iguaçuenses no tocante a suas 

peculiaridades – uma vez que cada etnia se expressa com sua cultura, ao mesmo 

tempo que apresentam traços comuns – relativos ao tradicionalismo. Assim, os 

símbolos, e elementos específicos de cada cultura acabam por originar a identidade 

de cada etnia, dando visibilidade e viabilizando sua transmissão via paisagens, 

arquitetura, gastronomia, vestuários típicos, enfim, códigos visíveis e não visíveis, 

responsáveis pela materialização da cultura no espaço e consequentemente, pela 

constituição dos lugares de memória e dos patrimônios culturais. 

Ao mesmo tempo que o espaço global da contemporaneidade facilita a troca 

e o contato entre as diferentes culturas, ainda necessitamos compreender nossos 
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processos históricos. E nesta perspectiva, Nora bem nos lembra que o historiador 

assume cada vez mais um papel central, ―porque nele se opera aquilo de que ela 

gostaria, mas não pode dispensar: o historiador é aquele que impede a história de 

ser somente história‖ (NORA, 1993).  

Na problemática dos lugares, o material só é lugar de memória se investido 

de aura simbólica... o funcional só é lugar de memória se for objeto de ritual... o que 

parece carregado de significações simbólicas, é um recorte material de uma unidade 

temporal a serviço da lembrança concentrada. 
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RESUMO 
A proposta consiste em mostrar as ações realizadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) no projeto Rota das Emoções e Seus Novos 
Desafios e as suas contribuições para o desenvolvimento deste território, além de promover 
a participação da comunidade. A metodologia abordada foi a análise qualitativa e descritiva 
do relatório do projeto e levantamento bibliográfico dos principais conceitos sobre território, 
territorialidades, e as ações do Programa de Regionalização do Turismo, principalmente, 
para o contexto da Rota das Emoções que abrange três Unidades de Conservação (UC), a 
saber: Parque Nacional (PARNA) dos Lençóis Maranhenses (MA), Área de Proteção 
Ambiental (APA) Delta do Parnaíba (MA, PI e CE) e PARNA de Jericoacoara (CE). Foi 
observada a contribuição para o desenvolvimento e o estímulo para novas atividades na 
Rota das Emoções, em especial para as comunidades e empresários, assessorados pelas 
políticas públicas de turismo. 
Palavras-chave | Território, Territorialidades, Programa de Regionalização do Turismo, 
Rota das Emoções. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this proposal is to present the actions carried out by the Brazilian Service of 
Support to Micro and Small Enterprises (SEBRAE) in the Route of Emotions and Its New 
Challenges project and its contributions to the development of this territory, besides 
promoting community participation. The methodology was the qualitative and descriptive 
analysis of the project report and a bibliographical survey of the main concepts on territory, 
territorialities, and the actions of the Tourism Regionalization Program, mainly for the context 
of the Emotions Route, which covers three Conservation Units UC), namely: National Park 
(PARNA) of Lencois Maranhenses (MA), Environmental Protection Area (APA) Parnaiba 
Delta (MA, PI and CE) and PARNA of Jericoacoara (CE). The contribution to the 
development and stimulation for new activities in the Route of Emotions was observed, 
especially for the communities and entrepreneurs, assisted by public policies of tourism. 
Key-words | Territory, Territorialities, Program of Regionalization of Tourism, Route of 
Emotions. 
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A Rota das Emoções é um roteiro instituído a partir do Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT) em 2004, por uma iniciativa do Ministério do 

Turismo (MTUR). Nesse caso foram aglutinados três UCs (PARNA dos Lençóis 

Maranhenses, APA Delta do Parnaíba e PARNA de Jericoacoara, apresentadas na 

figura 1) em um roteiro que abrange 14 municipios nos estados do Maranhão 

(Barreirinhas, Paulino Neves, Araioses, Tutoia, Santo Amaro do Maranhão), Piauí 

(Ilha Grande, Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia) e Ceará (Barroquinha, 

Camocim, Chaval, Cruz e Jijoca de Jericoacoara).  

 

Figura 1. Ucs da Rota das Emoções.  
Fonte: CARVALHO, 2016. 

 

Ao se pensar nessa perspectiva torna-se um desafio em como organizar e 

gerenciar esse território partindo do pressuposto de suas particularidades e 

especificidades, principalmente em como inserir o ideal dessas atividades nos locais 

que foram regionalizados. Então a temática é abordada com a premissa 

epistemologica da geografia e perpassa intrisecamente a atividade turística e como 

isso foi tratado nas políticas públicas de turismo no Brasil.  
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O objetivo nesse artigo é apresentar as ações trabalhadas pelo SEBRAE no 

âmbito do território da Rota das Emoções e como a apropriação da comunidade e da 

sua interação com o setor privado.  

Portanto, se tem percebido como as ações do projeto Rota das Emoções e 

Seus Novos Desafios foram importantes para o desenvolvimento da região e 

também para o envolvimento da comunidade no processo de lapidação de 

atividades diretamente relacionadas ao turismo como hotelaria, restaurantes, 

agênciamento, serviços ligados à cultura e entretenimento.  

 

2. Território, territorialização e turismo. 

Compreender o espaço e suas categorias significa entender como a geografia 

o categoriza (território, paisagem, lugar, redes) em linhas de estudo e na pesquisa. 

As suas diversas abordagens tendem a fornecer a sociedade elementos para a 

crítica do seu pensamento a partir da geograficidade do seu trabalho que embasam 

novas perspectivas e relações, nas esferas econômicas, sociais, politicas e culturais.  

Os homens, então, se organizaram no espaço de acordo com as suas 

particularidades e, por conseguinte os territórios são dotados de embasamento 

concreto a partir das dinâmicas de poder que o permeiam. Nesse sentido, o território 

é formado com a organização espacial das sociedades estabelecidas pela 

apropriação e as relações de poder, em todos os seus objetos, ações, redes e dão 

sinônimo de organização do espaço geográfico numa perspectiva social.  

Enquanto Raffestin (1993) nos conduz a pensar o território com uma 

perspectiva materialista em sua abordagem. Principalmente, quando trata que o 

território é resultado das relações sociais produzidas pelos homens. 

O território [...] não poderia ser nada mais que o produto dos atores 
sociais. São atores que produzem o território, partindo da realidade 
inicial dada, que é o espaço. Há, portanto um ―processo‖ do território, 
quando se manifestam todas as espécies de relações de poder, que 
se traduzem por malhas, redes e centralidades cuja permanência é 
variável, mas que constituem invariáveis na qualidade de categorias 
obrigatórias (Raffestin, 1993, p. 7-8). 
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Numa abordagem mais objetiva, o território tem sua formação vinculada ao 

espaço, e este é anterior ao território. O resultado da ação é intermediada/realizada 

por indivíduos ativos que se apropriam de forma concreta ou absoluta em diversas 

escalas, ou seja, é realizada a territorialização do espaço (RAFFESTIN, 1993). 

A materialidade que está vinculada ao conceito de território, e se refere ao 

resultado das relações em que ―[...] 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 uma relação social 

de comunicação‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 147).   

Ao se abordar a vivência do território é percebida o abstrativismo conceitual, 

mas o se pensar nas relações e interações é percebido o produto disso, 

principalmente na maneira como se tem organizado e articulado, e até mesmo se 

apropriado da natureza. O homem se apropria, domina os espaços, e os transforma 

em seus territórios por meio do poder e assim é adquirido o caráter de identidade e 

pertencimento conforme a sua pluralidade.  

Essa abordagem converge na complexidade das relações, e no que se 

denomina como territorialidade. Sack (1986) diz que ―a territorialidade é uma 

expressão geográfica básica do poder social. É o meio pelo qual espaço e 

sociedade estão inter-relacionados‖ (1986, p. 5).  

Sack, também trata de relações interdependentes que existem na 

conceituação de territorialidade, sendo elas a classificação por área, forma de 

comunicação usada por uma fronteira e para manter o controle de acesso a uma 

área e as coisas no seu interior (Sack, 1986). Em outra perspectiva, Cury (2010) 

aponta que ―a territorialidade, portanto, é o resultado das forças que atuam no 

território‖ (2010, p. 53).  

Assim, quando se aborda a relação do território com a natureza, Haesbaert 

(2007) faz uma abordagem referente à fonte de recursos de forma explicita. Então, a 

análise do território se dá em várias esferas que compreendem as relações da 

sociedade e como isso as territorialidades dão uma perspectiva no pertencimento a 

um dado território. 
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Saquet ao discutir o território considera sua perspectiva (i)material que 

destaca os fatores e processos político-econômicos, ―centrada na relação espaço-

tempo, isto é, na noção de espaço construído socialmente, tanto objetiva como 

subjetivamente‖ (SAQUET, 2015, p. 127). Assim, a partir desse contexto, o autor 

busca a articulação entre o espaço, tempo e o território e dos aspectos econômicos, 

políticos e culturais, logo o espaço e o território são ligados e indissociáveis 

(SAQUET, 2015).  

 Saquet (2015, p. 127) diz que: 

O território é produto da territorialização. Os territórios são 
produzidos espaço-temporalmente pelo exercício do poder por 
determinado grupo ou classe social, ou seja, pelas territorialidades 
cotidianas. As territorialidades são, simultaneamente, resultado, 
condicionantes e caracterizadoras da territorialização e do território.  
 

Logo a produção de um determinado território se dá por meio de ―forças 

econômicas, políticas e culturais, a importância da natureza e a abordagem da 

natureza e a abordagem territorial como caminho para se elaborar e atuar em 

projetos de desenvolvimento local‖ (SAQUET, 2015, p. 122). Ao se pensar e discutir 

a (i)materialidade do território, é importante fazer uma analise desses aspectos 

conjuntamente.  

Saquet afirma que o território é o ―resultado e condição da reprodução da 

relação social-natural. Há no território, a multidimensionalidade do homem, que é 

natureza e sociedade ao mesmo tempo‖ (SAQUET, 2015, p. 173), logo não haverá 

sociedade sem natureza e vice-versa.  

As inter-relações do território como a natureza e suas as consequentes 

preocupações fizeram emergir a conservação dos recursos naturais a partir da ação 

antrópica nesses ambientes. Os primeiros passos para o pensamento 

preservacionista moderno tiveram início nos Estados Unidos da América com a 

criação do Parque Nacional de Yellowstone em 1872 como o objetivo de 

salvaguardar as paisagens naturais de determinado local, a partir dessa iniciativa 

tem princípio à abordagem sobre áreas naturais protegidas. Entretanto, a 
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preocupação com o meio ambiente só passou a ser discutida na segunda metade do 

século XX em virtude do desequilíbrio ambiental. 

À medida que emergiu a importância do meio ambiente para o bem-estar do 

homem foram pensadas algumas ações para a sua conservação, de maneira que as 

suas características pudessem ser resguardadas, e assim garantir o acesso e o uso 

controlado desses espaços, ou seja, tem assim pensado nas áreas naturais 

protegidas. 

Em 1972 aconteceu a Conferência de Estocolmo debatidas iniciativas para a 

implantação de uma agenda ambiental a nível global. No entanto, o Brasil foi 

desfavorável a essa discussão, pois ao defender a postura contrataria de que os 

danos ambientais podem ser bem recebidos partindo da premissa de que é 

necessário para o desenvolvimento econômico e industrial do país. Sendo assim 

necessária uma estrutura que capaz de tratar das demandas ambientais. Em 1973 

foi instituída a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) para atender essa 

demanda. 

Os reflexos das políticas assumidas nos anos de 1970 foram concretizados 

com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), a partir disso foram definidos os objetivos e metas para a criação e a 

gestão de áreas naturais protegidas, bem como a definição da classificação entre 

unidades de proteção integral e de uso sustentável, bem como as suas tipologias de 

unidades e suas características, e o uso. 

As UC‘s se propõem a conservar áreas naturais com relevante importância 

paisagística e beleza natural, proteção dos ecossistemas, e também são relevantes 

instrumentos para a pesquisa, a educação ambiental e no desenvolvimento do 

turismo sustentável, claro que de acordo com o plano de manejo vigente e com a 

administração da UC e que visem o desenvolvimento adequado com a comunidade 

de forma integrada e igualitária.  

A gestão do SNUC é composta pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

sendo o órgão central e responsável pela coordenação do sistema, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), consultivo e deliberativo, que acompanha o 
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sistema. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

como órgãos executores e órgãos estaduais e municipais responsáveis pela 

implementação, assessoria nas propostas de criação e administração das UC‘s em 

todas as suas esferas (BRASIL, 2000). 

As UC‘s são divididas em duas categorias, a de Proteção Integral (PI) onde a 

preservação da natureza e é permitido o uso indireto dos recursos naturais, como a 

visita pública com objetivos educacionais, pesquisa e as atividades orientadas pelo 

plano de manejo. Enquanto as de Uso Sustentável (US) objetiva equilibrar a 

conservação da natureza e o uso parcial dos recursos naturais de acordo com o seu 

planejamento. No quadro abaixo é possível observar os tipos de UC‘s e em quais 

categorias se enquadram.  

Quadro 1. Categorias de Unidades de Conservação  

Proteção Integral Uso Sustentável 

Estações Ecológicas 
Reserva Biológica 
Parque Nacional 
Monumento Natural 
Refúgio de Vida Silvestre 

Área de Proteção Ambiental 
Área de Relevante Interesse Biológico 
Floresta Nacional 
Reserva Extrativista 
Reserva de Fauna 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Fonte: Brasil, 2000. 

Dentre os objetivos do SNUC, nesse trabalho, destacamos o ―XII – favorecer 

condições e promover a educação ambiental, a recreação em contato com a 

natureza e o turismo ecológico‖ (BRASIL, 2000, p. 7). O turismo é uma atividade que 

se propõe a compatibilizar o uso da natureza para fins econômicos. Beni (2001) diz 

que turismo: 

É todo e qualquer deslocamento de um conjunto de turistas que se 
movimentam de uma direção a outra, umidirecionalmente, em um 
conjunto contexto espaço temporal delimitado, com um ponto comum 
de emissão e um ou vários pontos comuns de recepção (BENI, 2001, 
p. 433). 
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Assim é importante que as atividades a serem realizadas no interior de uma 

UC tenham seu uso associado à conservação para que seja garantida a perenidade 

dos recursos, garantido o acesso para as futuras gerações.  

Dentro dessa perspectiva, o turismo em unidades de conservação é 

importante aliado para o desenvolvimento territorial, principalmente quando se refere 

a regionalização de roteiros turísticos. De modo geral regionalização se refere em 

dividir e agrupar regiões conforme as suas características em comum. Para atender 

os princípios da Política Nacional de Turismo (PNT), o MTUR instituiu o Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT) que tem como objetivo ―de promover a 

convergência e a articulação das ações do Ministério do Turismo e do conjunto das 

políticas públicas setoriais e locais, tendo como foco a gestão, estruturação e 

promoção do turismo no Brasil‖ (BRASIL, 2013). 

Com essa iniciativa foram previstas algumas estratégias para o 

desenvolvimento do PRT, sendo elas o mapeamento do território ser trabalhado, 

categorização de acordo com o desempenho das economias do turismo para o 

agrupamento dos municípios, a formação para a capacitação de gestores e 

publicação de material de orientação, o fomento a regionalização por meio de 

investimentos do MTUR para a implantação das atividades, a comunicação para a 

formação de uma rede de interlocutores locais e o monitoramento para a avaliação 

da evolução do Programa e correções necessárias. 

O PRT busca a promoção e consolidação do turismo como um fator de 

desenvolvimento sustentável, para a geração de renda e manutenção do patrimônio 

natural, cultural e turístico brasileiro. Além disso, a promoção do turismo interno e 

sua gestão de forma descentralizada em virtude do desenvolvimento econômico e 

social. 

A Rota das Emoções, criada em 2004, e é um roteiro resultante da politica 

pública institucionalizada pelo PRT. Cobre um território com extensão de mais de 

600 km entre os municípios de Barreirinhas e Jericoacoara (MTUR, 2015), abrange 

três Estados (Maranhão, Piauí e Ceará), catorze municípios e três UC‘s, a saber, o 
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PARNA dos Lençóis Maranhenses (MA), a APA Delta do Parnaíba (MA, PI e CE) e o 

PARNA de Jericoacoara (CE). 

O PARNA dos Lençóis Maranhenses - MA foi criado pelo decreto nº 86.060 

de 02 de junho de 1981, possui uma área de 155.000 hectares que abrange os 

municípios de Primeira Cruz, Santo Amaro e Barreirinhas, o bioma característico é o 

marinho costeiro e está localizado na região do litoral oriental maranhense e parte 

da extensão do parque tem uma vasta área de dunas de areia, que são 

influenciados pela ação dos ventos e produzem um efeito que lembra lençóis. O 

principal município que compõe a Rota pelo estado do Maranhão é Barreirinhas, e é 

de parte os passeios para o PARNA, tanto para o complexo dunar quanto pelo Rio 

Preguiças.  

O plano de manejo do PARNA descreve as atividades que tem conflito, como 

a pesca artesanal e industrial, corte do mangue e extrativismo. Esses conflitos 

viabilizam as alterações no ecossistema e consequentemente na paisagem, e seus 

efeitos prejudicam atividades de uso público e que subsidiam o turismo na região. 

A APA Delta do Parnaíba abrange os estados do Maranhão (Araioses e 

Tutoia), Piauí (Ilha Grande, Parnaíba e Luís Correia) e Ceará (Barroquinha e 

Chaval). A criação se deu por meio do decreto s/n° de 28 de agosto de 1996, com 

área de 307.590,51 hectares e o bioma é o marinho costeiro. Conforme estabelecido 

no decreto a APA Delta do Parnaíba, tem como objetivo:  

I - proteger os deltas dos rios Parnaíba, Timonha e Ubatuba, com 

sua fauna, flora e complexo dunar; 

II - proteger remanescentes de mata aluvial; 

III - proteger os recursos hídricos; 
IV - melhorar a qualidade de vida das populações residentes, mediante 
orientação e disciplina das atividades econômicas locais; 
V - fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental; 
VI - preservar as culturas e as tradições locais. 
 

Apesar da APA Delta do Parnaíba não possuir plano de manejo, o conselho 

gestor tem sido atuante na proposição de atividades para o monitoramento e 
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ordenamento das ações. A UC possiu vasto potencial paisagistico para a prática do 

turismo e interpretação ambiental devido a sua diversidade biológica.  

O PARNA de Jericoacoara está localizado nos municípios de Cruz e Jijoca de 

Jericoacoara no Ceará e abrange uma área de 8.862,89 hectares. O decreto de 

criação é s/n° de 04 de fevereiro de 2002, o bioma predominate, também, é o 

marinho costeiro. O turismo é uma importante atividade econômica para a UC, as 

ações são definidas pelo plano de manejo. 

A partir da criação das UC‘s e o de seu uso ser controlado para atender os 

objetivos propostos, o turismo se configura com uma importante atividade para 

promover a educação e interpretação ambiental a partir do contato com a natureza e 

consequentemente favorece a pratica do turismo ecológico e o desenvolvimento 

territorial.  

 

3. Metodologia 

O artigo possui uma análise qualitativa, pois nele são interpretas as ações do 

relatório final do Projeto ―Rota das Emoções e seus Novos Desafios‖, produzido 

SEBRAE.  

Apresenta uma abordagem descritiva, pois pretende descrever as 

caracterísitcas do fenômeno analisado (RICHARSDSON, 2014), no caso como as 

ações do projeto atuaram no território da Rota das Emoções e quais as suas 

consequencias para o desenvolvimento do roteiro.  

O levantamento bibliográfico e documental versou sobre temas como território 

e turismo e suas relações numa abordagem geográfica para o desenvolvimento 

regional, e partir disso foram inferidos com os conceitos de Áreas Naturais 

Protegidas, em especial, as UC‘s que compõem o roteiro Rota das Emoções, sendo 

elas o PARNA dos Lençóis Maranhenses, APA Delta do Parnaíba e PARNA de 

Jericoacoara.  

4. Resultados 

Por meio das ações do Programa de Regionalização do Turismo, foi iniciado 

pelo SEBRAE em 2012 o projeto Rota das Emoções e Seus Novos Desafios. Tal 
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projeto objetivou o desenvolvimento e a qualificação das empresas que fazem parte 

da Rota das Emoções, para assim promover e incrementar o fluxo turístico tanto 

nacional quanto internacional com o viés da preocupação sustentável.  

Entretanto, o projeto foi finalizado no ano de 2015 e sua execução foi 

responsabilidade dos técnicos do SEBRAE dos estados do Maranhão, Piauí e 

Ceará, e os gerentes e diretores colaboraram no monitoramento das ações. Sendo 

assim, as atividades foram organizadas em quatro áreas de atuação e a partir disso 

foram desmembradas em focos e desenvolvidas as estratégias conforme 

estabelecido no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto Rota das Emoções e Seus Novos Desafios envolveram os 14 

municípios localizados nos Estados do Maranhão (Barreirinhas, Paulino Neves, 

Araioses, Tutoia, Santo Amaro do Maranhão), Piauí (Ilha Grande, Parnaíba, Luís 

Correia e Cajueiro da Praia) e Ceará (Barroquinha, Camocim, Chaval, Cruz e Jijoca 

de Jericoacoara). 
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Figura 2. Rota das Emoções.  

Fonte: SEBRAE, 2016.  

Com base no foco 01 foram definidas estratégias para o desenvolvimento do 

conceito de Economia da Experiência com os setores de alimentação, receptivo, 

hospedagem, esportivo e artesanato, sendo assim em 2015, foram realizados, em 

Jericoacoara, a montagem do espaço interativo ―Vivências‖, durante o 3º Salão de 

Turismo da Rota das Emoções, que viabilizou aos empreendedores a apresentação 

da oferta de produtos e serviços aos visitantes de forma inovadora. Uma ação de 

benchmarking com empresários do Piaui e Maranhão em Jericoacoara (CE) foi 

realizada com o objetivo de compartilhar experiências exitosas na sua área de 

atuação (receber, tematização, sustentabilidade e inovação).  Além disso, houve o 

famtour com as operadoras de turismo, onde foram visitadas nos três Estados 

algumas vivências para apresentar e estimular a comercialização destas. 

A estratégia para a integração do artesanato e manifestações culturais nos 

produtos e serviços a serem comercializados. Para isso os grupos de artesanato 

participaram da Rodada de Negócios, além de realizar apresentações culturais 
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típicas, enquanto os grupos de artesantos tiveram um específico para a 

comercialização de seus produtos. Enquanto a estratégia para o fomento de pacotes 

diversificados para a Rota das Emoções, onde foi potencializada a variação da 

oferta e o lançamento de 10 novos produtos durante o 3º Salão de Turismo da Rota 

das Emoções, bem como capacitações sobre marketing, mercado e política 

comercial, para que assim fossem criados novos pacotes pelas agências de 

receptivo.  

Na linha de economia da experiência foi traçado a estratégia para a 

consolidação do roteiro gastronômico da Rota das Emoções, para atingir, houve 

qualificações para o setor de gastronomia, Mostra Gastronômica Sabores da Rota 

em que foram apresentados pratos típicos, Festival Gastronômico Sabores da Rota, 

nas cidades de Parnaíba e Luís Correia e consultoria com empresas do Maranhão 

para adequação aos critérios estipulados na metodologia do programa. Entretanto, o 

conceito Slow Food para a gastronomia da Rota das Emoções foi realizado com 

algumas pendências houve apenas uma palestra com os empresários do setor de 

alimentação. Essa estratégia teve como objetivo incentivar tanto o uso de alimentos 

regionais e sazonais quanto à divulgação sobre os alimentos.  

Para o foco 02 sobre a qualificação dos produtos ofertados nos destinos da 

Rota das Emoções, a estratégia sobre o uso dos principios da sustentabilidade em 

setores de hospedagem, alimentação, agências e transporte foi realizado com 

algumas pendências. Houve apenas a qualificação de 41 empresas pelo Programa 

de Sustentabilidade para Meios de Hospedagem da Rota das Emoções e durante o 

Salão algumas palestras foram direcionadas para o tema, mas não foram 

desenvolvidas ações voltadas para agências e transportes.  

A estratégia para adesão dos meios de hospedagem no Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem foi executada em anos anteriores de 2015. 

Enquanto o desenvolvimento do Programa ―Alimento Seguro‖ em todos os 

estabelecimentos de gastronomia. Enquanto a certificação das agências ao 

Programa ―Aventura Segura‖ foi realizada com algumas pendências, sendo assim 

aconteceu somente uma mesa redonda para sanar dúvidas e estimular a 
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participação dos empresários no programa. Enquanto o estimulo das empresas a 

participarem dos projetos de Selo de Qualidade em Serviços foram atendidas 55 

empresas com consultoria. 

Houve ainda a estratégia realizada com pendências para o credenciamento 

dos meios de transporte no Programa ―A Rota é Nossa‖, pois não houve ações 

relacionadas a articulação, intervenção do poder público e a dificuldade para a 

legislação pertinente. Além disso, foram realizadas consultorias em desing e 

ambientação nos estabelecimentos do Piauí, qualificação de 40 empreendimentos 

do comércio, legalização de micro e pequenas empresas com consultorias para a 

formalização das empresas, monitoramento e auxilio para o CADASTUR e o 

desenvolvimento de consultorias especializadas em gestão ambiental e eficiência 

energética nas empresas que aderiram aos principios de sustentabilidade. No 

entanto, a estratégia para a metodologia ―Produção Mais Limpa‖ e o projeto 

―Redução de Desperdício‖ foi realizada com pendências, apenas quatro empresas 

do Piauí participaram da qualificação.  

Na área de atuação de acesso ao mercado teve como estratégia consolidar a 

prática comercial da Rota das Emoções por meio de capacitações em destinos com 

maior concentração de agências operando no receptivo, além de pesquisa de 

demanda para identificar o perfil do cliente da Rota. Nesse sentido, também, foram 

idenficadas as operadoras de turismo nacionais que comercializam o destino, e que 

em consonância foram intesificados alternativas para a promoção com a 

participação em eventos nacionais e a realização do fampress com jornalistas 

especializados na área. Bem como a busca pela inovação permanente de 

instrumentos digitais, como site especializado sobre a Rota das Emoções com 

informações sobre as empresas participantes do roteiro. 

Para a ampliação da oferta da Rota das Emoções no mercado em nível 

nacional e internacional foi realizada a Rodada de Negócios durante o 3º Salão de 

Turismo da Rota das Emoções, e buscou-se o relacionamento com novas 

operadoras nacionais e internacionais com um FAMTOUR e fomentar pacotes 

específicos para o período da Copa do Mundo.  
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Na área de atuação 03 sobre a cooperação foi trabalhado o fortalecimento 

das MPES encolvidas para formentar o associativismo entre as empresas de turismo 

atuantes na Rota das Emoções, por meio de oficinas de planejamento participativo 

com grupos de artesanato no Piauí e em Jericoacoara a Associação Comercial Eu 

Amo Jeri. Entretanto, a Associação das Empresas Turísticas da Rota das Emoções 

(AETRE) que seria a responsável pela representatividade dos empresários dos três 

estados da Rota, no entanto não está mais ativa. Nesse sentido foi pensando na 

estratégia para a promoção do destino no período de baixa estação por meio da 

ação ―Comunidade na Rota das Emoções‖ e a política de fidelização de clientes da 

Rota, além do incentivo para alavancar o turismo interno, ou seja, a comunidade 

conhecer o território. Entretanto, uma estratégia não alcançada se refere a 

articulação e participaçãos dos empresários nos cômites gestores dos destinos 

indutores do turismo, uma vez que tais comitês estão inativos.  

Na área de atuação sobre rede de parceiros teve foco para a articulação 

produtiva da rede de cooperação entre os setores públicos e privados. Nesse 

sentido pensou-se a articulação na busca de soluções para os resíduos sólidos da 

Rota das Emoções, além de projetos de sinalização turística, entretanto não cabe ao 

SEBRAE a implementação de infraestrutura. Além disso, foi tratado sobre parcerias 

com prefeituras para a emissão de alvará de funcionamento, ISS e parcelamento da 

dívida do IPTU para as empresas envolvidas no território Articulação para relações 

produtivas entre as MPES e as UCS, nesse caso foram entregues materiais 

informativos nas áreas protegidas que fazem parte da Rota das Emoções. Nessa 

mesma linha foi trabalhado o envolvimento da comunidade local com a atividade 

turística a partir do desenvolvimento de um plano de endomarketing para a 

sensibilização da comunidade e a busca de parcerias para o projeto ―Praia Limpa‖, 

entretanto nesse projeto não foram efetivados parceiros na implementação da 

atividade. 

 

5. Considerações Finais  
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As atividades desenvolvidas pelo SEBRAE no território da Rota das Emoções 

demonstra o estabelecimento de uma rede de articulação para o desenvolvimento 

regional e que é notório nos resultados descritos no relatório. Entretanto, o que se 

observa nessas ações é o forte poder de articulação, mas cabe o engajamento dos 

municípios no processo, não ficando somente a responsabilidade da instituição 

coordenadora do projeto. 

O desenvolvimento do território da Rota das Emoções, tão diversificado, seja 

pela sua cultura e paisagem, e extenso, e com políticas especificas em cada Estado 

que versam sobre o seu poder de articulação, além disso, deve se pensar medidas 

futuras para a continuidade do projeto em outras vias complementares para a 

compreensão da atividade e contribuição futura para o incremento da economia. 

Além de atender as estratégias propostas no PRT no que se refere ao 

mapeamento, a categorização, a formação, o fomento a regionalização, a 

comunicação e o monitoramento das atividades do programa. 

Cabe aqui sugerir medidas que priorizem um modelo de metodologia 

participativa para as comunidades, para que no processo de planejamento das 

atividades se consiga atender as diversas demandas de forma democrática e 

decisiva, desde a organização do arranjo produtivos local, formatação de novos 

serviços e produtos, ações de marketing e incremento do turismo interno. 

 

6. Referências  

BENI. M. C. Análise estrutural do turismo. São Paulo: SENAC, 2001.  
 
BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de 
Unidades de conservação da Natureza. 2000. 
 
BRASIL. Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo: 
Diretrizes. Brasilia/DF, 2013 
 
CURY, M. J. F. Territorialidades Transfronteiriças do Iguassu (TTI): 
Interconexões, interdependências e interpenetrações nas cidades da tríplice fronteira 
– Foz do Iguaçu (BR), Ciudad Del Leste (PY) e Puerto Iguazú (AR). Tese, 
Universidade Federal do Paraná. Paraná, Brasil, 2010. 
 



 
 

1861 
 

 

HAESBAERT, R. (2007). Concepções de território para entender a 
desterritorialização. In. Santos, M. et. Al. Território, territórios: Ensaios sobre o 
ordenamento territorial. Rio de Janeiro: Lamparina.  
 
RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática. 1993. 
 
RICHARDSON, R. J. et. al. Pesquisa Social: Métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 
2014.  
 
SACK, R. Human Territiriality: Its theory and history. Cambridge: Ed. Cambridge 
University Press, 1986.  
 
SAQUET, M. A. Abordagens e concepções de território. São Paulo: Outras 
Expressões, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1862 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS NO 

TERRITÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1863 
 

 

TERRITÓRIO E PODER:  

UM DIÁLOGO POSSIVEL ENTRE FOUCAULT E A GEOGRAFIA  
 

Lucas Labigalini Fuini,lucasfuini@yahoo.com.br 

RESUMO  
O presente estudo, de caráter teórico e bibliográfico, pretende estabelecer um diálogo com a 
obra de Michel Foucault no sentido de buscar esclarecer o sentido dado pelo autor ao 
conceito de Território (relacionado diretamente à construção do poder), compreendendo 
algumas das influências de seus escritos na produção geográfica, em especial a brasileira. 
Palavras-chave: Território; Geografia; Foucault; Poder.  

 
ABSTRACT 
This theoretical and bibliographical study intends to establish a dialogue with the work of 
Michel Foucault in order to clarify the meaning given by the author to the concept of Territory 
(directly related to the construction of power), including some of the influences of his writings 
in geographical production, especially the Brazilian one. 
Keywords: Territory; Geography; Foucault; Power. 
 
RESUMEN 
El presente estudio, de carácter teórico y bibliográfico, pretende establecer un diálogo con la 
obra de Michel Foucault en el sentido de buscar esclarecer el sentido dado por el autor al 
concepto de Territorio (relacionado directamente a la construcción del poder), 
comprendiendo algunas de las influencias de sus escritos en la producción geográfica, en 
especial la brasileña. 
Palabras clave: Territorio; geografía; Foucault; El poder. 

 

1. Introdução 

 

Mas, à experiência do homem é dado um corpo que é seu corpo – 
fragmento de espaço ambíguo, cuja espacialidade própria e 
irredutível se articula, contudo, com o espaço das coisas; e essa 
mesma experiência é dado o desejo, como apetite primordial a partir 
do qual todas as coisas adquirem valor e valor relativo; a essa 
mesma experiência é dada uma linguagem em cujos fios todos os 
discursos de todos os tempos, todas as sucessões e todas as 
simultaneidades podem ser franqueados (FOUCAULT, 2000 [1966], 
As palavras e as coisas , p. 433).  

 

O presente trabalho tem por objeto de estudo a produção sobre Foucault na 

geografia contemporânea dedicada à compreensão do território e das relações, 
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objetivando investigar a relevância desse renomado filósofo na produção geográfica 

recente. Justifica-se esse interesse pela envergadura e interdisciplinaridade da obra 

de Michel Foucault e sua relevante influência na produção geográfica recente, com 

destaque para autores como Edward Soja, Stuart Elden e Rogério Haesbaert. Essa 

investigação de pauta em pesquisa bibliográfica e estudo descritivo e analítico de 

escritos do autor e de comentadores de sua obra, visando constituir um perfil 

preliminar sobre o diálogo Foucault-Geografia-Território. As reflexões aqui expostas 

resultam de investigações realizadas no âmbito do projeto de pesquisa regular 

FAPESP n. 2015/17945-3, intitulado ―Território e geografia no Brasil: uma 

contribuição à epistemologia e história do pensamento geográfico‖.  

Abordar Foucault e sua obra é uma tarefa ao mesmo tempo viável, no 

entanto, complexa. Possível, pois, em sua vasta bibliografia encontramos escritos 

filosóficos sobre uma vastidão de temas (Estado, Território, Política, Sexualidade, 

História), ligados ao fio condutor dos métodos analíticos da genealogia do poder e 

da arqueologia do saber (FOUCAULT, 1987). Seria um dos ―pensadores franceses 

contemporâneos mais potentes, não apenas pela sua produção teórica, mas, 

sobretudo, pelo modo de conceber e afirmar uma posição intelectual‖ (XAVIER, et al, 

in CASTRO, 2016).  

Nascido em Poitiers (centro-oeste francês), França, em 1926, Foucault, de 

acordo com o Livro da Filosofia (BUCKINGHAM et. al, 2011), ―concentrou-se no 

modo como nosso discurso (como pensamos e falamos sobre as coisas) é formado 

por um conjunto de regras, em grande parte, inconscientes e fixadas pelas 

condições históricas em que nos encontramos‖ (p. 302). Associado a uma tradição 

de área da epistemologia, prosseguindo em uma perspectiva hermenêutica que vem 

de Immanuel Kant e passa por Friedrich Nietzsche, Foucault propõe uma 

arqueologia do discurso e do saber que embasa o estudo histórico sobre as origens 

do poder e das formas de controle, a genealogia do poder.   

A genealogia estaria diretamente vinculada ao projeto de inscrição dos 

―saberes na hierarquia de poderes próprios à ciência, um empreendimento para 

libertar da sujeição os saberes históricos, isto é, torná-los capazes de oposição de 
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luta contra a coerção de um discurso unitário, formal e científico‖ (FOUCAULT, 2014, 

p. 269/270). Deixando transparecer sua vertente política e militante, sobretudo a 

partir de fins dos anos de 1960, o autor vai de uma ênfase inicial na epistemologia 

do conhecimento para estudos mais centrados nas instituições de controle e 

vigilância e sua dimensão na regulação do tempo e do espaço (a genealogia do 

poder). Assim, a questão do poder e sua construção social e espacial histórica 

passa a ser o cerne de seu discurso.  

O poder é uma relação de força que existe em ação (exercício e não uma 

relação de troca), podendo ser tratado tanto como ato jurídico, soberania política, 

relações de produção, dominação de classe etc. Na mesma obra, original de 1979 

(Microfísica do poder), o autor assume o poder como aquilo que não pode ser 

dividido entre aqueles que o detém exclusivamente e os que não o possuem. Deve 

ser analisado como algo que circula e funciona em cadeia, em rede, sendo o 

indivíduo um efeito do poder. Na análise do poder deve-se partir dos mecanismos 

infinitesimais, moleculares, compreendendo-se sua história, percurso, técnicas e 

táticas, até se compreender como foram desdobrados em formas de dominação 

global.  

Em palestra proferida no Brasil, em 1974 e intitulada ―O nascimento do 

hospital‖, Foucault busca analisar como a administração hospitalar, na Europa do 

século XVII-XVIII, foi organizada com base em uma tecnologia política e militar 

chamada ―disciplina‖. O efeito principal dessa disciplina, a luz da reorganização 

administrativa e política do hospital militar, foi um novo esquadrinhamento do poder 

no espaço159. Os mecanismos disciplinares deixam de se manifestar em estado 

isolado e fragmentado, como nos tempos antigos (ex.: mosteiros da Idade média), 

tornando-se uma técnica de gestão e controle dos homens e suas multiplicidades, 

como parecia ser nas grandes oficinas emergentes, nos quartéis (casernas) do 

Exército e nas escolas. Assim, um dos primeiros momentos da organização do 

controle disciplinar seria pela ―arte da distribuição espacial dos indivíduos‖ para que 

                                                           
159

 Foucault (2014) complementa: ―[...] o ajuste desses dois processos, deslocamento da intervenção médica e 
disciplinarização do espaço hospitalar que está na origem do hospital médico‖ (FOUCAULT, 2014, p. 183). 
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sua eficácia seja máxima. ―A disciplina é, antes de tudo, a análise do espaço. É a 

individualização pelo espaço, a inserção dos corpos em um espaço individualizado, 

classificatório, combinatório‖ (FOUCAULT, 2014, p.181)160.  

Ao proceder a um estudo lógico do conhecimento, Foucault define sua 

episteme, em um primeiro momento, segundo Castro (2016), de uma forma 

monolítica, como em As palavras e as coisas (2000 [1966]), identificada com a 

arqueologia do conhecimento, da sexualidade, da imagem, da ética e do saber 

político, ou seja, uma totalidade cultural. Ou aborda o conhecimento proposto de 

uma forma mais aberta e plural, como em Arqueologia do saber (2008 [1969]), em 

que o identifica com noções como formação discursiva, enunciado, arquivo, dando 

espaço gradativamente aos conceitos de dispositivo  e prática. Além de seu olhar 

horizontal sobre os diferentes domínios do saber, interessou muito à geografia 

renovada sua análise da questão do poder e da ética.  

Além de sua vida como militante, desde a revolta dos estudantes de Paris de 

1968, ―as barricadas do desejo‖ (MATOS, 1989), e sua inesperada aproximação com 

Sartre, a obra de Foucault passa a exercer certo fascínio na Geografia por sua forte 

conexão com certa geografia política e social crítica, de base marxista (MORAES, 

1987). No entanto, não podemos esperar em Foucault uma obra completa de 

Geografia. Seu trabalho já era bem conhecido e razoavelmente utilizado quando da 

eclosão da Geografia crítica ou radical nos anos de 1960 e 1970 nos Estados 

Unidos e Europa ocidental.   

No entanto, foi em uma entrevista ao prestigioso periódico Herodóte, em 

1976, que um certo diálogo com um público mais amplo da ciência geográfica foi 

estabelecido, uma vez que as perguntas proferidas, inicialmente causadoras de um 

certo atrito ou estranheza, foram no seu devir levando Foucault a investigar na 

epistemologia de sua obra pontos de contato com os estudos geográficos. E, assim, 

dois elementos foram marcantes para um diálogo geofilosófico: a) quando 
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 Foucault (2014 [1979]) contempla também a disciplina de Geografia em alguns momentos, dentre os quais se 
destaca: 1º.) da gestão disciplinar sobre o desenvolvimento de uma ação no que tange aos corpos e gestos; 2º.) 
a disciplina como uma técnica de poder pautada na vigilância dos indivíduos; 3º.) a disciplina como registro 
contínuo e que tem por alvo e resultado o indivíduo e sua singularidade, como a técnica do exame pautada na 
vigilância permanente.  
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questionado sobre a relação entre micropoderes locais, como o da administração 

carcerária através do pan-optismo (método de vigilância integral generalizado a 

aplicados em escolas, hospitais, casernas de soldados), e o poderes centralizadores 

do Estado, Foucault analisa essa organização do poder em termos espaciais, uma 

mescla de centralização e regionalização/descentralização (o controle espacial é um 

exercício que veicula o poder); b) ao confirmar que os problemas colocados pela 

leitura geográfica, sobretudo a geopolítica multiescalar, são essenciais em sua obra, 

sobretudo no entendimento das táticas e estratégias de poder que se desdobram em 

implantações, distribuições, recortes e controles de territórios161.  

Desse modo, a obra foucaultiana passa a influenciar muito daqueles que 

estudaram a relação sociedade-espaço-poder na Geografia do último quartel do 

século XX, com efeitos ou caminhos diferentes, desde um interesse na análise 

discursiva, passando pelas analogias com as estruturas disciplinares especializadas 

com o território e sua gestão e organização (territorialidades), até à busca das 

heterotopias vinculadas às sexualidades e comportamentos desviantes e grupos 

oprimidos (FOUCAULT, 2009 [1970]).  

 Posto isso, esse artigo se baseia em um estudo descritivo e comparativo, de 

cunho bibliográfico, das interfaces da obra foucaultiana com o pensamento 

geográfico contemporâneo. Este estudo está organizado em suas partes principais: 

a primeira, a trabalhar com as referências à Foucault presentes na produção 

geográfica renovada estrangeira, de 1970 em diante, e a segunda, a caracterizar os 

impactos na discussão territorial contemporânea no Brasil da obra de Foucault. .  

 

1. Evocando Michael Foucault na Geografia humana 

Buscar a compreensão da diversidade e complexidade da influência da obra 

de Michel Foucault seria um trabalho de monta e exaustivo que não caberia somente 

nesse excerto. O que pretendemos aqui é, após revelar um núcleo de pensamento 
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 Além disso, muito se discutiu sobre o tipo de influência da obra de Marx na compreensão das relações de 

poder, no papel do Estado e na construção dos saberes nas ciências humanas.  
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geográfico-territorial na filosofia e epistemologia foucaultiana, fazer um breve 

panorama dessa influência em obras de autores geógrafos, sobretudo aqueles que 

abordaram o conceito de território (e territorialidades), longe de almejar afirmar ser 

um estudo definitivo sobre essa relação profícua. 

Moraes (1987) foi um dos pioneiros, no Brasil, nesse tipo de sistematização. 

Em texto publicado na coletânea ―Foucault Vivo‖, o autor repercute os impactos da 

obra foucaultiana na geografia, reconhecendo que em seu projeto de análise dos 

mecanismos de disciplinarização do espaço, por meio do estudo de hospitais, 

presídios, fábricas, escolas, o Foucault alimenta um interesse pela história dos 

espaços ou da gestão do poder no espaço das cidades historicamente. Em 

específico ao conceito de Território, Foucault o menciona em associação ao espaço 

de governo e exercício da soberania política, explicitando aí uma visão mais formal e 

tradicional do conceito. Nesse sentido, Moraes (1987) afirma que Foucault deixou 

um legado para a geografia política e para análise social crítica ainda pouco 

explorado já que em sua obra é possível encontrar um interesse na relação entre 

saberes e práticas do poder no espaço, aquilo que pode ser chamado de genealogia 

do poder e arqueologia do saber geográfico. 

Apesar de propor estudos amplos sobre incidência dos espaços de vigilância 

sobre a multiplicidade de indivíduos, Foucault teria dado especial atenção, em sua 

agenda de pesquisas sobre a espacialidade do poder, aos microespaços, ou lugares 

onde se capta o poder e suas extremidades (os esquadrinhamentos do poder nos 

espaços disciplinares de fábricas, salas de aulas etc.) (Quadro 1). Assim, coube 

uma primeira crítica a dificuldade de se encontrar em sua obra uma articulação dos 

mecanismos menores de exercício do poder no/do espaço e os sistemas globais (a 

macropolítica estatal, por exemplo) (MORAES, 1987). Outro aspecto fundamental 

levantado por Moraes, quando a análise da apropriação que Paul Claval faz da 

contribuição geográfica de Foucault, é que o autor não logrou construir um programa 

disciplinar unificado para a geografia ou qualquer ciência, diferente do que Paul 

Claval por vezes parece apresentar.  
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QUADRO 1. Nomenclatura geo-espacial de Foucault 

CONCEITOS DEFINIÇÃO 

ESPAÇO 

Áreas ou extensões (maiores ou menores) 
onde se exerce o poder em suas diferentes 
dimensões. São os espaços disciplinares ou 
onde de implantar dispositivos de segurança 
(celas de presídios, salas de aulas, leitos de 
hospitais) 

ESPACIALIDADE 
Atributo do espaço. Aquilo que se refere à 
dimensão espacial do poder.  

TERRITÓRIO 

Extensões jurisdicionais apoiadas em limites 
e fronteiras. Área de implantação do Estado-
nação. Base na qual se expressam e 
organizam diferentes espaços de poder 

TERRITORIALIDADE 

Atributo ou e qualificação do território. Apoia-
se na base estatal-territorial ou legal e 
contratual, mas no período de 
governamentalidade do estado pode adquirir 
um aspecto diferente, mais fluído e maleável 
às formas de esquadrinhamento espacial do 
poder para controle da população.  

Fonte: Foucault (2008, 2014).  

 

2. Diálogo com a Geografia internacional 

A obra de Foucault tem sido crescentemente usada como fonte de consulta 

por geógrafos do mundo ocidental. A ferramenta de pesquisas Google acadêmico 

(Google scholar) indica a presença de 180 mil documentos com a presença dos 

termos ―Foucault‖ e ―Geografia‖ em língua inglesa e 2.780 resultados em Espanhol, 

2.620 em Português e 2.200 resultados em Francês.  

Claval foi um dos pioneiros na Geografia a buscar a aproximação com a 

literatura foucaultiana. Na obra Espaço e Poder (1979 [1978]) o autor admite que a 

contribuição de Foucault permitiu avanços na reflexão sobre as relações entre poder 

e espaço e na possibilidade de se construir uma nova Geografia política. Focaliza as 

técnicas de controle e vigilância e explora os meios variados pelos quais o 

organismo social exerce pressão moral sobre seus membros, exercendo sobre eles 

uma inquisição mais ou menos permanente. ―Assim, o poder que ele analisa não é 
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simplesmente negativo; e repressão, certamente, mas também inovação, instituição 

de ordem nova‖ (CLAVAL, 1979, p. 9).  

Na análise da geometria ou espacialização das formas de poder, Claval 

dialoga com Foucault, em Vigiar e Punir (1996 [1973]), ao afirmar que o exercício do 

poder (podendo ser puro, baseado na força física, ou apoiado na autoridade e 

influência ideológica) supõe uma organização particular do espaço, com o controle 

dos movimentos de entradas e saída (quando não a interdição) dentro de certo 

espaço. Nesse sentido, Claval (2014) inclui Foucault na perspectiva da irrupção da 

pós-moderna naquilo que denomina de virada ou ajuste espacial, destacando o 

significado filosófico dada ao tempo e o papel subalterno conferido ao espaço. Teria 

sido uma influência importante também na corrente pós-colonial com sua análise do 

poder e da cartografia do progresso europeu e a vigilância de novos territórios.   

Raffestin (1993 [1980]) traz em sua renomada obra ―Por uma geografia do 

poder‖ um propósito de superação da Geografia política clássica que passa pela 

aproximação com a obra foucaultiana. Diferenciado o Poder em maiúsculo, 

vinculado à soberania/autoridade do Estado, à lei e dominação, e o poder em 

minúsculo que é parte intrínseca de toda relação e está presente nas fissuras 

sociais, nas relações de força, enfim, em todos os lugares. O autor replica as 

proposições de Foucault, presentes em História da Sexualidade(v. 1), de que poder 

não se adquire, antes se exerce através de vários pontos, as relações de poder são 

imanentes às relações econômicas e sociais; o poder vem desde baixo e não opõe 

dominador/dominado; as relações são intencionais e onde há poder há resistência. 

Raffestin (2012) é tributário da concepção foucaultiana de trabalho como a origem 

do poder. Cada ator dispõe de uma parcela de poder através do trabalho de que é 

capaz. 

Uma das obras mais populares a evocar uma geografia em/de Foucault foi 

―Geografias pós-modernas‖, de Edward Soja (1993 [1989]). Na busca por contruir 

uma análise crítica do historicismo, visando construir aquilo que chama de uma 

geografia humana crítica pós-moderna, apoiada no materialismo histórico e 

geográfico renovado, Soja (1993) afirma que Foucault desenvolveu uma carreira 
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geográfica pós-moderna quase invisível, apoiando sua análise não em um espaço 

vazio e sem substância (o simples espaço de localização de Galileu), mas nas 

heterotopias, os espaços outros de uma espacialidade vivida e criada, 

simultaneamente concreta e abstrata, contexto das práticas sociais que permitem 

superpor em um único lugar real diversos espaços e locais que em si são 

incompatíveis (FOUCAULT, 1986, apud SOJA, 1993).  

Em artigo de 1995, Soja aprofunda o empreendimento foucaultiano das 

heterotopologias que tratam dos  

[...] lugares existentes que são formados na constituição da 
sociedade como parte dos pressupostos da vida social. Ele os vê 
como um tipo de contraponto, um tipo de utopia legalizada na qual os 
locais reais e todos os outros locais reais podem ser descobertos 
dentro da cultura e são simultaneamente representados, contestados 
e investidos (FOUCAULT, 1995, p. 14).  

 

Buscando promover uma espacialização da história, Foucault nos lembra, 

segundo Soja (1993), que o espaço é fundamental em qualquer forma de vida e 

exercício do poder, pontuando que espaço foram desvalorizada durante várias 

gerações por filósofos e críticos sociais, buscando na intersecção entre tempo e 

espaço e na compreensão da espacialidade das realidades discursivas perfazer a 

análise dos efeitos correlatos de poder, associando história dos espaços e história 

dos poderes.  

Em artigo de Philo (1992), denominado de ―Foucault´s geography‖. A 

geografia de Foucault se interesse pelos espaços de dispersão aparecem em sua 

arqueologia da história, com destaque para a geografia substantiva que nela 

emerge. A tese do autor é que uma verdadeira geografia humana pós-moderna 

foucaultiana reside na suspeita das certezas quanto à ordem, coerência, verdade e 

razão do conhecimento moderno. Assim, Philo (1992, p. 155-156) afirma que as 

relações espaciais discutidas ao longo da análise histórica de Foucault sobre a 

alteridade social podem ser mais bem compreendidas não como geometrias formais, 

―mas como geografias substantitvas em que (digamos) a geometria de relações 

cidade-campo na história da loucura ou a geometria dos planos prisão na história da 
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criminalidade é imediatamente prevista como sendo cheia de pessoas, problemas, 

ideologias, acontecimentos, resistências, ou tanto faz‖162.  

S. Elden (2007, 2013) é um geógrafo britânico que tem sido, na atualidade, 

um dos nomes mais lembrados quando se busca compreender um argumento 

espacial ou territorial presente na obra de Foucault. Além do compêndio por ele 

editado, junto de Jeremy Cranpton, chamada Space, knowledge and power: 

Foucault and the geography (2007), uma das mais citadas nos meios digitais (531 

citações), o autor busca o resgate da obra foucaultiana em seus nexos geográficos 

em artigos diversos. Na primeira obra mencionada, logo na introdução descortina-se 

a potência geográfica das reflexões do filósofo: 

 

De planos arquitetônicos para asilos, hospitais e prisões; à exclusão 
dos leprosos e o confinamento das vítimas de pragas na cidade 
dividida e em quarentena; das distribuições espaciais do 
conhecimento à posição geográfica como disciplina; para seus 
comentários sugestivos sobre heterotopias, espaços de bibliotecas, 
arte e literatura; análises de urbanismo e saúde urbana; e toda uma 
série de outros problemas, o trabalho de Foucault estava sempre 
cheio de implicações e insights sobre espacialidade. Muitos 
geógrafos, filósofos e cientistas sociais desenvolveram essas 
questões em seu próprio trabalho, seja através de uma análise 
sustentada do próprio trabalho de Foucault, ou em aplicação em uma 
variedade de outras áreas (CRAMPTOM; ELDEN, 2007, p. 1).  
 

Elden (2010) define melhor o tratamento que Foucault dá ao conceito de 

Território, ao ao indicar a obra ―Segurança, Território e População‖ (2009) e a 

ampliação de sentido territorial de governança (ou governo do Estado) para governo 

das coisas e da população. Assim, avança-se da concepção de terra/terreno para a 

de território (e de pessoas para população), indo além do econômico (objeto da 

terra) e da ideia de terreno estático, se transformando em entidade vibrante em suas 

fronteiras, com suas qualidades específicas. Assim, território é mais que apenas 
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 Por exemplo, uma leitura atenta da História da Loucura e textos relacionados rapidamente revela que temos 

de olhar para além do nível do pincel largo de uma 'geometria de negatividades para recuperar as 

especificidades de como particular, louco, mau, e triste das populações humanas foram identificados, 

classificados, talvez estigmatizados, talvez idolatrados, talvez incluído na vida cotidiana, talvez excluídos em 

casas de confinamento em muitas maneiras diferentes e em momentos e lugares diferentes (PHILO, 1992, p. 

156). 
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terra, sendo definido tanto pelas estratégias que são aplicadas a ele (mapeamento, 

ordenação, medição, demarcação e circulação), quanto como representação do 

conceito de espaço como categoria política (espaço distribuído, calculado, 

delimitado e controlado). 

 

3. Diálogo crítico com a Geografia brasileira 

A geografia brasileira descobriu, ou melhor, dialogou tardiamente com a obra 

de Michel Foucault, mesmo quando para criticar certos abusos e ilações não 

apropriadas de uma possível geografia em sua obra. As menções à Foucault se 

inscrevem no movimento de renovação da geografia brasileira a partir de fins dos 

1970, sob influência da análise social crítica e da teoria marxista.  

Moraes (1987) nos lembra que a concepção estrita de território em Foucault 

aparece em textos como ―Microfísica do poder‖ associado à arte ou saber de 

governar, a governamentalidade do Estado, aos estados territoriais eo princípio da 

soberania. O território é parte do edifício de poder das sociedades de segurança, 

junto da população e seus problemas. ―Esta se torna o objeto da Demografia, da 

Estatística e da Economia Política, que busca estabelecer as relações entre 

população e território‖ (FOUCAULT, 1979, p. 282, apud MORAES, 1987, p. 134). 

Foucault abre também um viés analítico ao considerar que no espaço urbano de 

Paris do século XVIII o conceito de população, associado às noções de salubridade 

e meio, aparece como elemento para organizar o espaço urbano, sendo que a 

grande cidade passa a ser vista não como uma unidade territorial, mas como uma 

multiplicidade de territórios heterogêneos e poderes rivais. Nesse sentido, há que se 

pensar também em territórios na escala micro ou refletindo os micropoderes.  

Em obra mais recente, analisando os impactos da leitura que se fez de 

Foucault e a disseminação de suas ideias, Moraes (2000) faz crítica ao antiestatismo 

radical dos anos de 1970 que encontrou na obra de Foucault (e sua busca em 

construir a questão do poder para além da ótica do Estado) como um possível 

veículo de legitimação da proposta Estado mínimo, contribuindo para passividade 

vista diante da desmontagem dos aparatos estatais durante os anos de 1990. No 
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entanto, nos cursos dados no Collège de France entre 1978-1979 (‗Nascimento da 

biopolítica‟), Foucault faz uma análise crítica e não contemplativa sobre a questão do 

exercício do poder público, da arte de governo sob o liberalismo e das tendências de 

fobia do Estado no neoliberalismo alemão e americano, considerando as teses sobre 

o decréscimo da governamentalidade estatal no século XX.  

Evangelista (2014), em análise da aproximação epistemológica da geografia 

com a obra de Foucault, afirma que o filósofo chegou à geografia por acaso, através 

do panoptismo, com a experiência da vigilância integral, sendo uma invenção 

tecnológica na ordem do poder que foi aplicada em escolas, casernas e hospitais. O 

autor afirma que os espaços são territorializados na obra foucaultiana em três 

momentos possíveis: com a prisão em Vigiar e Punir (1975); com a clínica 

psiquiátrica em Nascimento da Clínica (1963), e o controle sobre loucos dentro e 

fora das clínicas em História da Loucura (1961). Evagenlista (2014) conclui, por fim, 

que talvez os geógrafos tenham buscado um projeto de totalidade na obra de 

Foucault que ele não almejou lograr em sua episteme arqueológica.  

Bertha Becker foi uma das pioneiras na geografia política a reconhecer uma 

interlocução com os estudos da genealogia do poder em Foucault e, mais 

precisamente, a tratá-lo como referência em sua análise sobre o território. Becker 

(2009, p. 34) retoma Foucault ao mencionar que o governo do território aparece 

como ―conjugação do verbo governar, seja como arte ou como saber, referindo-se 

às relações entre poder e território desde a antiguidade, suas formas variando 

através da História‖. Desse modo, a governabilidade é um tipo de saber 

governamental e modelo de Estado-moderno vigente entre os séculos XVII e XX e 

que busca regular e controlar a população através de uma disciplina163 que se 

estabelece no coletivo por meio da análise da organização de objetos no espaço 

(configuração territorial).  Becker (1988) também busca em Foucault uma das 

possíveis chaves interpretativas para compreender o que seria a gestão do território, 
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 [...] disciplina é, sobretudo, uma análise do espaço de como dispor as coisa de modo conveniente 
de forma a controlá-las para alcançar os objetivos desejados (FOUCAULT, 2014, apud BECKER, 
1988). 
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ou seja, um conceito que integra elementos de administração de empresas e 

elementos governamentais.  

Marcos Saquet (2015), por sua vez, é mais preciso para os interesses desse 

artigo, ao ressaltar a importância de Foucault no aprofundamento da concepção de 

território em Claude Raffestin tendo por fundamento as relações de poder (variáveis, 

desiguais e multiformes) em perspectiva crítica, relacional e multidimensional. O 

estudo das territorialidades cotidianas, com base no entendimento do poder 

relacional e multidimensional (jogo complexo de relações econômicas, políticas e 

culturais no conjunto da sociedade) é também outro eixo agregador que desponta da 

leitura de Foucault. Saquet (2007, p. 33) assim esclarece a compreensão de 

Raffestin sobre Foucault:  

Foucault não expandiu o campo do poder, ele simplesmente precisou 
e o limitou ao campo relacional que é o da comunicação e da troca. 
Foucault não afirmou que tudo é poder, mas que cada relação é 
poder. 

 

Souza (1995, 201), consoante e brevemente, busca em Foucault certo apoio 

para explicar o território contemporâneo (ou pós-moderno?).  Foucault aparece 

como um dos autores referência, junto de Paul Claval, Ratzel e Clausewitz, a 

precrustar a dimensão espacial do poder. Souza (2013) aponta em Foucault um 

caso de certa demonização do poder por ter tratado em sua obra, sobretudo, do 

aspecto negativo de poderes heterônomos164 na produção de disciplina e eficiência. 

Mesmo assim, Foucault se sobressai ao discernir poder e poder estatal.  

Rogério Haesbaert (2004, 2014) emerge, por fim, como o geógrafo brasileiro 

atual que se detém sobre a obra foucaultiana para explicar a realidade territorial e 

buscar desvender, no jogo complexo das relações de poder, quais são os grupos, 

agentes e indivíduos dominados e dominantes, des-territorialização e re-

territorializados. Logo na apresentação da obra ―Viver no limite‖ (2014), Haesbaert 

lembra que Foucault foi um dos pensadores do século XX com maior sensibilidade 
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 No campo da construção de projetos de autonomia nos territórios (CASTORIADIS, 1983), Foucault, apoiado 
em um estruturalismo que rejeita o termo sujeito, manifestou desconfiança em relação às revoluções e à palavra 
utopia (SOUZA, 2013, p. 83). 
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para a questões espaciais, com predileção para a análise de espaços, territórios, 

esferas e sítios descontínuos,  mas reais, como as bibliotecas, escolas, hospitais e 

prisões (SAID, 2003, apud HAESBAERT, 2014). A dimensão espacial da sociedade 

seria marcada pela simultaneidade e justaposição, consequências do momento 

histórico coetâneo do novo padrão tecnológico informacional. 

Para tratar mais especificamente das caraterísticas atuais dos processos de 

domínio e apropriação espaciais, materiais e imateriais, que territorializam e des-re-

territorializam agentes, grupos e processos, Haesbaert (2014) se serve da 

concepção de biopolítica e biopoder e seus efeitos sociais e dimensões espaciais. 

Biopoder que não opera apenas no nível microfísico ou micropolítico165, mas que 

aparece como elemento indispensável do capitalismo com base na ―inserção 

controlada dos corpos no aparelho de produção e o ajustamento dos fenômenos da 

população (natalidade, mortalidade, fecundidade, envelhecimento) aos processos 

econômicos‖ (FOUCAULT, 1985, p. 133 apud HAESBAERT, 2014, p. 161).  

Biopolitica que atua em áreas de circulação e passagem através da regulamentação 

das populações e das massas em espaços multifuncionais e polivantes. 

Assim, a territorialização nas sociedades disciplinares, vigentes do século 

XVIII ao início do XX166, seria a do território-zona, espaço contínuo ou estriado 

apoiado em instituições disciplinares, com modelagem fixa e limites claros, 

hierárquico e que delimita o público e o privado. Já, as sociedades de segurança 

constroem uma forma de território-rede, meio para Foucault e espaço livre da 

soberania imperial para Antonio Negri. Contém uma dinâmica espacial em redes 

flexíveis e com limites fluidos e móveis, com a privatização dos espaços que leva à 
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 Esse apontamento propõe desfazer um aparente equívoco das críticas dirigidas aos aspectos espaciais e 
territoriais presentes na análise do poder em Foucault que se resumiriam aos aspectos dos micropoderes ou 
microfísica do poder. Haesbaert (2014), ao lado de Castro-Gómez (2007) reconhece nas obras resultantes dos 
cursos proferidos no Collège de France entre 1977 e 1979, como ―Segurança, território e população‖ e ―O 
nascimento da biopolítica‖, manifesta-se uma analítica do poder que tenta compreender a construção da 
governamentalidade do Estado moderno em diferentes escalas de apreensão.  
 
166

 Importante lembrar que na teorização de Foucault a territorialização em sociedades de soberania, 
predominantes desde o século XV, se baseia em fronteiras fixas e no domínio sobre uma área ou 
território como pressuposto do poder do Estado-nação. A capital do país ou da província e seu 
controle espacial e polarização é o exemplo típico das estratégias de organização espacial do poder 
nas sociedades de soberania.  
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indistinção público-privado e à segregação. Nesse momento da governamentalidade 

biopolítica das sociedades de segurança, aprofunda-se processos de contenção 

territorial e emergência de novos muros que separam territórios de exceção e de 

exclusão marcados por processos de precarização territorial (HAESBAERT, 2014).  

 

FIGURA 1. Modelo Territorial das Sociedades de soberania, disciplinares e de 

Segurança 

 

Fonte: Baseado em Haesbaert (2014) e Foucault (2008).  

Em suma, a territorialização das sociedades no modelo de soberania (séculos 

XV-XVIII) tem uma conotação jurídico-política, com poder centralizado de controle 

sobre fronteiras territoriais. No modelo de sociedade disciplinar (séc. XVIII ao XX o 

poder fica fragmentado em instituições de controle/vigilância e na organização dos 

espaços de controle. E, no modelo de sociedade de segurança, com conotação 

demográfica e econômica, ocorre a lógica da circularidade do poder sobre a 

população e o meio, em controle espacial não necessariamente continuo 

(HAESBAERT, 2014; FOUCAULT, 2008). 
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5. Considerações finais 

O presente texto buscou recuperar alguns excertos da obra do filósofo e 

pensador Michel Foucault que contribuíssem com a análise das dimensões 

espaciais do poder e dos aspectos concernentes à emergência de territórios e 

territorialidades. Longe da pretensão de construir uma obra geográfica, algo que fica 

claro em sua entrevista à revista Hérodote, de 1976, interpretações variadas 

reconhecerem em seus trabalhos uma possível geografia humana e politica crítica, 

possivelmente pós-moderna (SOJA, 1993; PHILO, 1992).  

Seu repertório amplo, que vai desde os estudos sobre a loucura e clínica nos 

anos 1960, passando pela análise do poder e das instituições de controle e 

disciplina, nos anos de 1970, até chegar aos estudos sobre a sexualidade, entre 

1970 e 1980, cruza pesquisas sobre formas discursivas e práticas sociais que 

reconhecem no espaço um elemento fundamental da organização da vida moderna. 

Na entrevista denominada ―O olho do poder‖ Foucault propõe um necessário 

trabalho de se fazer uma história dos espaços que estudasse, ao mesmo tempo, 

uma história dos poderes ―desde as grandes estratégias da geopolítica até as 

pequenas táticas do habitat, da arquitetura institucional, da sala de aula, da 

organização hospitalar, passando pelas implantações econômico-políticas‖ 

(FOUCAULT, 2014, p. 322).  

Mas esse reconhecimento também foi acompanhado, pari passu, por críticas. 

Harvey (1989), por exemplo, aponta que a análise de Foucault dos espaços de 

controle social se faz exclusivamente em relação aos espaços de repressão 

organizada, como as prisões, estruturas em panóptico, manicômios etc.), 

enfraquecendo a generalidade de seu argumento. Além disso, ao considerar o 

espaço do corpo humano como elemento irredutível da vida social (onde se exerce 

repressão, disciplina, punição), onde é possível organizar a resistência e luta de 

libertação, restringe-se, em certa medida, os processo de vir-a-ser. 

A geografia passa a dialogar com a obra foucautiana tardiamente. Apenas em 

fins dos anos de 1970 começam a aparecer estudos que citam o filósofo como 

referência importante na caracterização de uma cartografia do poder. No Brasil, essa 
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influência tarda um pouco mais, e nos de 1980 aparecem contribuições que 

reconhecem uma dita ―geografia de/em Foucault‖ (MORAES, 1987).  

Nos anos de 1990 e 2000, sob o enfoque da desconstrução da geografia e 

advento do paradigma da pós-modernidade, dá-se um resgate do conceito de 

território e em autores-chave desse processo, como Raffestin, recorrem à citação de 

Foucault em seus trabalhos. Assim, desperta interesse e curiosidade em se 

conhecer melhor a literatura do filósofo francês. Em autores como Haesbaert, a 

influência do pós-estruturalismo de Foucault e da sua análise espacial dos 

mecanismos de poder consubstanciará importantes progressos na construção 

teórico-conceitual, aproximando visões sobre espaços e sociedades de segurança 

com os processos e dinâmicas socioespaciais reais de grupos vivendo a 

desterritorialização e se reterritorializando de forma precária.  

Assim, não há um território como obra consolidada em Michel Foucault. O que 

existem são espacialidades e territorialidades afirmadas em seus trabalhos como 

reflexos do esquadrinhamento (divisão e especialização) dos espaços pelo poder 

multidimensional em contextos históricos de sociedades de soberania, disciplinares 

e de segurança.   
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RESUMO 
A presente pesquisa tem como eixo principal abordar as discussões sobre as políticas de 
desenvolvimento territorial no meio rural maranhense. O recorte empírico para nossa 
reflexão são as comunidades Afoga, Ribeirão e Teso  localizadas no município de 
Anajatuba/MA no território Vale do Itapecuru que desenvolvem atividades relacionadas à 
produção de mel. Desta forma faz-se uma análise da dinâmica das Políticas Públicas, 
Políticas de Desenvolvimento Territorial, conceito de território e projetos produtivos no 
munícipio de Anajatuba. Nas últimas décadas o conceito de território tem sido evocado de 
forma recorrente pelas políticas públicas direcionadas ao meio rural. No primeiro plano foi 
importante verificar a utilização do conceito de território e sua importância para a 
implantação de projetos produtivos de infraestrutura. Posteriormente foi importante o contato 
com a secretaria Municipal de Agricultura e com o sindicato dos trabalhadores rurais para 
conhecer as formas e os processos de discussões para a implantação de uma estrutura de 
apoio ao beneficiamento do Mel. Entretanto, as descontinuidades das atividades e na 
construção e adequação dos espaços para o beneficiamento comprometem o escoamento 
adequado e a possibilidade de visibilidade das comunidades como produtoras de Mel. 
Palavra-chave: Políticas públicas. Desenvolvimento territorial. Território. 
 
RESUMEN 
La presente investigación tema como eje principal abordar las discusiones sobre las 
políticas de desarrollo territorial en el medio rural maranhense. Y nuestro recorte empírico 
para nuestra reflexión son las comunidades Afoga, Ribeirão y Teso Municipio de Anajatuba / 
MA en el Territorio Vale do Itapecuru que desarrollan actividades relacionadas a la 
producción de miel. De esta forma se hace un análisis de la dinámica de las Políticas 
Públicas, Políticas de Desarrollo Territorial, concepto de territorio y Proyectos Productivos en 
el municipio de Anajatuba. En las últimas décadas el concepto de territorio ha sido evocado 
de forma recurrente por las políticas públicas dirigidas al medio rural. En el primer plano fue 
importante verificar la utilización del concepto de territorio y su importancia para la 
implantación de proyectos productivos de infraestructura. Posteriormente fue importante el 
contacto con la secretaría Municipal de Agricultura y con el sindicato de los trabajadores 
rurales para conocer las formas y los procesos de discusiones para la implantación de una 
estructura de apoyo al beneficiamiento de la miel. Sin embargo, las discontinuidades de las 
actividades y en la construcción y adecuación de los espacios para el beneficiamiento 
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comprometen el flujo adecuado y la posibilidad de visibilidad de las comunidades como 
productoras de Mel. 
Palabra clave: Políticas públicas. Desarrollo territorial. Territorio. 
 
 

1. Introdução  

O trabalho não tem a pretensão de esgotar as discussões sobre as políticas 

públicas, entretanto, torna-se necessário que a sociedade civil tome conhecimento, 

possam participar e contribuir para a melhoria e efetivação das políticas públicas em 

todos os segmentos. No entanto, há entraves que ligam essas políticas aos conflitos, 

o qual as contradições entre o pensar e o realizar geram encontros e desencontros 

que dificultam observar que as políticas pensadas cheguem realmente a cumprir 

seus objetivos. 

Com as mudanças ocorridas no cenário político brasileiro em torno das 

políticas voltadas para o pequeno produtor, houve a necessidade de absorver a 

abordagem territorial do desenvolvimento rural. Porém, essa mesma abordagem tem 

como função principal a realização do planejamento social, fazendo uso do território 

como categoria central nas práticas e interesses do governo. 

 Diante dessa perspectiva, para realizar um estudo sobre as políticas 

territoriais foi necessária compreender a dinâmica territorial, onde o conceito de 

território é evidenciado e nos remente a uma reflexão sobre sua abordagem como 

categoria. 

Segundo RAFFESTIN (1993 p. 144), em sua obra Por uma Geografia do 

Poder o território se apoia no espaço, mas não é o espaço, é uma produção a partir 

do espaço. Haesbaert (2006), pensa o território a partir da concepção de espaço 

como um híbrido entre a sociedade e a natureza, entre a política, economia e a 

cultura e entre a materialidade e idealidade, em uma complexa intenção tempo-

espaço levando em consideração a dimensão simbólica e material de natureza 

predominantemente econômica e política. Para Souza (1995), as relações de poder 

para definir e delimitar o território estão articuladas as escalas temporais para 

explicar territorialidades cíclicas e móveis. Fernandes (2005), promove uma 

discussão estabelecendo uma relação entre conflitualidade e território afirmando que 
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a transformação dos espaços em território se da pela conflitualidade. E chama 

atenção para a relação entre os movimentos sociais e processos de territorialização 

construindo um conceito geográfico para explicar os processos ligados a construção 

e destruição de territórios o que pode ser identificado pelas variações 

territorialização e desterritorialização. 

O município de Anajatuba e suas comunidades produtoras de Mel, está 

localizado na Mesorregião Norte Maranhense, especificamente, na Microrregião 

Baixada Maranhense, tendo seu sítio urbano assentado às margens de campos 

inundáveis (Figura 1). O limite de expansão da cidade, até o presente, foram os 

campos, onde, condicionados pelo regime cíclico das águas característico da 

Baixada.  

Figura 1- Localização do município de Anajatuba –MA 

Fonte: IBGE/2016. 
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Levando-se em consideração o que está sendo exposto, tem -se como 

objetivo principal deste trabalho analisar a importância do desenvolvimento da 

cadeia produtiva apícola implantada nas comunidades envolvidas com base na 

implantação das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento territorial. 

2. Metodologia 

Para a realização da pesquisa, foi necessário buscar dados secundários, 

realizada em livros, periódicos, anais de eventos e também projetos, anuários e 

outros documentos elaborados pelo poder público e as sociedades civis, que em 

geral não são considerados nos estudos, a chamada ―literatura a cinzenta167‖ 

(PISCIOTTA, 2003). 

Para o norteamento de todo desenvolvimento da pesquisa, utilizamos a 

pesquisa da base de dados disponível, dos temas principais abordados de território, 

territorialidade, questões territoriais, políticas de desenvolvimento territorial, e 

políticas públicas. 

As etapas do trabalho foram desenvolvidas em dois ambientes fundamentais, 

atividades de campo e gabinete. O trabalho de campo corresponde a identificação 

das comunidades produtoras de mel que são Afoga, São Benedito do Afoga, 

Ribeirão e Teso onde foi possível compreender a situação da produção e obter 

informações da gestão das ações políticas. 

Os trabalhos de gabinete compreenderam a revisão bibliográfica e análise 

materiais pertinentes sobre a área de estudo, envolvendo temas relacionados a 

política de desenvolvimento territorial, levantamento de material e apoio disponível 

em instituições, incluindo livros, dissertações, teses, artigos, entre outros trabalhos, 

além de mapas, fotografias, imagens de satélite. 

Visitas a órgãos municipais foram realizadas para melhor entendimento dos 

trabalhos diretos e indiretos desenvolvidos em campo. 

                                                           
167

 conjunto de publicações formado por materiais que vão desde publicações não revisadas até 
documentos de conteúdo não muito concreto, entre eles: relatórios, teses, publicações 
governamentais, traduções avulsas, dissertações, literatura originada de encontros científicos ou 
gerada durante ou após o termino de uma pesquisa, anais de congressos e preprints, que não são 
disponíveis em esquemas comerciais de venda 
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Além da participação em eventos objetivando aprofundar as discussões sobre 

a pesquisa realizada.  

A constituição de mapa a partir do software Q Gis 2.18 foi necessária para 

enfatizar a localização geográfica do município e das comunidades apícolas e da 

casa do mel em estudo, visando uma melhor compreensão do território.  

Gamboa (1989, p.91-115) apresenta um agrupamento das correntes teórico-

metológicas, onde ele define a pesquisa crítico-dialéticas de diversas formas, dentre 

elas, destacam-se: História e análise do discurso, Incorporação de dados 

contraditórios, pesquisa-ação, pesquisa participante, entrevistas, observações, 

preocupação com a transformação da realidade estudada e da proposta teórica, 

inter-relação do todo com as partes e vice-versa, da tese com a antítese, dos 

elementos da estrutura econômica com os da superestrutura social, política, jurídica, 

intelectual, etc. 

As políticas públicas voltadas para o desenvolvimento territorial foram 

exclusivamente estabelecidas para reduzir as desigualdades no campo e valorizar 

suas potencialidades regionais, o qual essas mesmas políticas territoriais foram 

direcionadas como políticas de apoio aos arranjos produtivos criados a partir do 

Programa Territórios Rurais que depois se transformaram em Territórios da 

Cidadania vinculados, principalmente, ao extinto Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA). 

A inclusão da sociedade civil em processos deliberativos está presente 

atualmente nos discursos políticos como nos meios de comunicação: ―A expressão 

‗participação social‘ parece estar em voga‖ (SOTO, CANEDO, OLIVEIRA, 

SALGADO,2010, P.25). Todavia, a articulação de planos e tomadas de decisão nas 

diferentes esferas do governo, a participação da população nesses processos ainda 

é incipiente e desproporcional no Brasil. 

Com base nesse estudo foram definidas a partir das visitas a campo uma 

análise da situação das políticas ofertadas no âmbito das ações do Governo Federal 

implantado no município de Anajatuba- MA, o qual faz parte do território Vale do 

Itapecuru. 
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O PROINF como possibilidade para o desenvolvimento territorial. 

O município de Anajatuba foi um dos municípios que recebeu essas ações 

públicas como forma de contribuir para a minimização das desigualdades 

valorizando sua potencialidade regional a partir da implantação do projeto apoiado 

no território – PROINF Casa do Mel no ano de 2004.  

O Território Vale do Itapecuru, abrange uma área total de aproximadamente 

8.932 km², com população total de 268.335 habitantes, dos quais 127.814 vivem na 

área rural, o que corresponde a 47,63% do total. Possui 16.865 agricultores 

familiares, 6.130 famílias assentadas e 54 comunidades quilombolas (MDA, 2010). 

A partir da criação do Plano de desenvolvimento Territorial Rural Sustentável 

(PTDRS), em 2003, o Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER), foi 

formado para gerir as propostas políticas que deveriam desenvolver esta região de 

forma econômica e social. Este colegiado é composto por membros da sociedade 

civil e do poder público, criando assim uma articulação direta entre os atores sociais 

(beneficiários das políticas), e os órgãos governamentais. 

O Projeto de infraestrutura(PROINF) é uma ação orçamentária que compõe o 

Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT), cuja 

finalidade é financiar os projetos estratégicos para o desenvolvimento territorial 

definidos no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS)168 .  

Foi o principal instrumento construído no ano 2004, de forma participativa pelo 

colegiado, em apoio à gestão social do desenvolvimento territorial foi o primeiro 

produto elaborado pela sociedade civil, dando início às ações de desenvolvimento 

territorial. 

Essas demandas são traduzidas em propostas técnicas que podem ser 

apoiadas com recursos de investimento em obras, máquinas, equipamentos e outros 

bens necessários para o fortalecimento da agricultura familiar, bem como, recursos 

                                                           
168

   PTDRS é um plano focado exclusivamente na base de cada Território. Foram elaborados treze 
(13) planos, que resultaram das diretrizes/definições macro contidas no Plano de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário – PTDRSS. 
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de custeio que permitem fortalecer os processos de organização e de capacitação 

dos grupos de beneficiários, organizações e demais agentes de desenvolvimento 

territorial. (PROINF, 2011.p.8). 

O colegiado territorial é composto pela sociedade civil e pelo poder público 

para promover discussões sobre os projetos pensados também pelos 

representantes da sociedade civil que são as principais lideranças da comunidade 

representadas em colônia de pescadores, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Movimento das quebradeiras de coco e demais atividades rurais não agrícolas 

(produção de artesanatos, roupas, bordados, prestadores de serviços etc.), de 

atividades do meio urbano, de prestação de serviços sociais, ambientais e 

econômicos. O principal referencial para essa política é o Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS,2009). 

Os recursos do PROINF tem sido destinados à implantação de ações que 

potencializam a identidade territorial, a gestão social e a força da agricultura familiar 

para gerar resultados de desenvolvimento sustentável nos territórios rurais. 

 

Os Desencontros e as Descontinuidades para o Beneficiamento do Mel no 

Município de Anajatuba. 

Estamos denominando de desencontros e descontinuidades as interrupções 

no diálogo institucional, primeiro pela diferença entre o pensar o projeto e a sua 

estrutura para implantação e segundo pela extinção de órgãos que foram 

responsáveis pela concepção da política. E nesse sentido, como pensar a cadeia 

produtiva como um conjunto de relações econômicas e sociais que conduzem a um 

processo produtivo por meio da articulação de operações de transformações e elos 

de comercialização? As descontinuidades nas relações políticas, fragilizam qualquer 

intenção de fortalecimento de uma atividade. E principalmente a apicultura que é 

predominantemente de base família. Nos povoados, são em geral os pequenos 

apiários mantidos por famílias de agricultores. Desta forma, a apicultura em 

Anajatuba vem sendo desenvolvida como uma atividade que gera renda adicional 

para todos pequenos produtores. 
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A cadeia produtiva do mel tem avançado de forma significativa que apresar de 

diagnósticos de pontos fracos e fortes, assim como as ameaças e oportunidades em 

torno dessa cadeia, os gargalos e níveis de participação da comunidade local na 

produção, sustentabilidade social, econômico e ambiental e incentivos direcionados 

aos produtores por parte dos órgãos governamentais e ou outras instituição. 

Caracteriza-se pela presença elevada de pequenos produtores que utilizam 

quantidade mínima de colmeias e na sua maioria, a produção é realizada pela mão 

de obra familiar. Com este plano, permitirá viabilizar eficácia do produto e dar 

visibilidade aos resultados dos trabalhos dos produtores de mel na região 

maranhense. 

Com o objetivo de visualizar o processo de desenvolvimento do que poderia 

ser a cadeia produtiva do mel em Anajatuba, dispõe-se a Figura 2 a seguir: 

 
Figura 2- Esquema da cadeia produtiva do mel. 

 
 

Fonte: OLIVEIRA/2018. 
 

A Figura 2 mostra um fluxograma de como se deu o processo de implantação 

e sustentação de modo geral, onde visualiza-se a predisposição dos agentes 
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envolvidos nesse processo e a distribuição e comercialização do produto em 

questão. 

Atualmente a atividade apícola é considerada promissora tanto para o 

mercado como para a natureza. O manejo adequado de colmeias é responsável por 

gerar uma variedade de produtos que são úteis ao ser humano para determinados 

fins. Dentre estes, o mel é o mais conhecido e principal instrumento de 

comercialização. Além, disso, existem ainda o pólen apícola, a cera de abelhas, o 

própolis, a geleia real e a apitoxina (SEBRAE,2009). 

O Maranhão possui condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da 

apicultura em razão da regularidade pluviométrica e pela diversificação da flora que 

constitui o pasto apícola para as abelhas africanizadas, gerando renda de forma 

sustentável, socialmente justa, e ecologicamente correta (SENAR, 2016). 

O Maranhão tem como divisas territoriais o estado do Pará, onde há o 

predomínio de floresta amazônica e o Tocantins, onde há o predomínio do bioma do 

Cerrado. Na parte central do Estado, há longas faixas de matas de transição (mata 

dos cocais), e ainda, a vegetação costeira de restinga e dos manguezais. 

No Maranhão, a criação racional de abelhas é praticada predominantemente 

com Melipona fasciculata, popularmente conhecida como ―tiúba‖ e Apis melífera( 

abelhas com ferrão) a espécie produtora de mel mais conhecida. A criação de 

abelhas é disseminada em todo o Estado do Maranhão, entretanto, a região onde se 

concentra o maior número de criadores e a maior produção de mel de abelhas Apis 

é da subfamília Meliponinae (abelhas sem ferrão) é na Amazônia maranhense. Por 

outro lado, na Baixada maranhense se concentra o maior número de criadores e a 

maior produção de mel de abelhas Tiúba, e também abrangendo um significativo 

número de criadores de abelhas africanizadas.  

Neste contexto, a produção da ―cadeia produtiva da apicultura169 propicia a 

geração de inúmeros postos de trabalho, empregos e fluxo de renda, principalmente 

                                                           
169

 É a cadeia produtiva desenvolvida em torno das abelhas com ferrão do tipo Apis melífera, a 
espécie produtora de mel mais conhecida. Adaptam-se com facilidade a diferentes ambientes 
produzindo com abundância, principalmente em regiões úmidas. 
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no ambiente da agricultura familiar, sendo, dessa forma, determinante na melhoria 

da qualidade de vida e fixação do homem no meio rural‖ (EMBRAPA, 2003). 

 O mel apresenta-se como o produto apícola mais fácil de ser explorado e 

com maiores possibilidades de comercialização. Além de servir como fonte de 

alimento, é também bastante utilizado pelas indústrias farmacêuticas e cosméticas, 

em função das suas ações terapêuticas. Além disso, muitos agricultores, com o 

intuito de aumentar sua renda familiar, perceberam na apicultura uma atividade 

produtiva complementar às culturas tradicionais, como a do feijão, milho e algodão. 

A apicultura representa uma excelente alternativa econômica para reforçar a 

renda do produtor na agricultura familiar. Conforme Freitas (2003), a atividade 

apícola apresenta peculiaridades favoráveis e compatíveis com as condições de 

trabalho e capital daquele produtor, além de reunir todos os requisitos necessários à 

sustentabilidade, tratando-se, portanto, de uma atividade capaz de causar impactos 

positivos no campo social, econômico e ambiental. Com relação ao aspecto 

econômico e social, a apicultura se destaca como opção de geração de renda e 

ocupação do homem no campo, uma vez que a sua cadeia produtiva possibilita a 

criação de postos de trabalho e fluxos de renda durante todo o ano, particularmente 

na agricultura familiar, contribuindo, desse modo, para a melhoria da qualidade de 

vida e fixação do homem no meio rural. 

 

As descontinuidades do PROINF Casa do Mel em Anajatuba. 

O crescimento da produção do mel como mais uma alternativa para aumentar 

a renda de agricultores familiares é fator gerador de economia para o Estado do 

Maranhão, o que evidencia que o estado tem potencial para a atividade apícola. 

O Maranhão tem um potencial apícola significativo por causa das floradas170  

que ocorrem o ano todo. É importante citar que essa atividade produtiva do mel 

orgânico, é isento de adubos químicos e agrotóxicos. 

                                                                                                                                                                                     
 
170

 Período em que as flores de uma planta ou árvore desabrocham. 
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O processo de implantação dos pólos de produção de Apicultura se iniciou 

após estudos realizados das potencialidades e das áreas propícias nas diversas 

regiões do estado. Fazem parte dessas ações, a implantação de apiários (abelhas 

africanas) e meliponários (abelhas nativas, como por exemplo, da espécie tiúba). 

A extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), ocasionou o 

corte do repasse financeiro para desenvolver a estrutura local que atualmente é  

inadequada para o processo de beneficiamento do mel, pois, dependiam totalmente 

desses repasses  junto ao governo federal para se manterem estáveis. 

É importante ressaltar que os recursos do PROINF foram destinados à 

implantação de ações que fortalecesse a identidade das comunidades de 

agricultores familiares, sendo estes os principais beneficiados de forma direta com a 

inserção desses arranjos em seus municípios. Desta forma, com investimentos 

locais através da política do governo federal, a gestão social com a agricultura 

familiar iriam gerar impactos positivos de desenvolvimento sustentável nos territórios 

rurais. 

Esse arranjo produtivo inserido no município são experiências que podem 

contribuir para minimizar a pobreza rural.  

Anajatuba foi um dos primeiros munícipios a ser beneficiado, com o projeto de 

desenvolvimento territorial em estudo, e todos os trabalhadores rurais também 

produtores de mel são distribuídos entre as comunidades Ilhas do Teso, Afoga e 

São Benedito do Afoga e Ribeirão, o qual participaram na contribuição da 

implantação da Casa do Mel no munícipio (Figura 3). 
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Figura 3- Localização das comunidades apícolas e a casa do mel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOOGLE EARTH PRO/2018. 

 

A Associação dos Criadores de Abelhas através de articulações para dá 

continuidade ao projeto e infraestrutura no município de Anajatuba firmou parcerias 

como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas(SEBRAE), que 



 
 

1894 
 

 

disponibilizou técnicos para ir ao campo ajudar a colocar as abelhas nas caixas e a 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF) contribuiu com os Kits de produção familiar que  composto por dez 

colmeias completas, dez suportes, dois Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

dez quilos de cera alveolada, carretilha, formão e fumigador. 

A apicultura é uma atividade produtiva apoiada pela CODEVASF sobretudo 

por se tratar de uma das diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR), que é coordenada pelo Ministério da Integração Nacional (MIN). 

Os equipamentos entregues foram: 410 tambores para acondicionamento de mel, 

400 baldes plásticos de 18 litros, 300 bandejas de aço, 300 baldes de inox de 20 

litros com peneira e 205 estrados em PVC, nos quais foram investidos quase R$ 170 

mil. Esses equipamentos agregarão valor à comercialização, na medida em que 

auxiliam na adequação às regras de higiene e normas sanitárias. 

Vale ressaltar que mesmo com as dificuldades e a falta de apoio por parte da 

gestão pública para comercializar o produto e continuar  mantendo o projeto, os 

produtores não deixam de produzir, pois, é importante citar que o montante final da 

produção do mel tem dado motivação para os pequenos produtores, afinal o que 

anima o camponês a permanecer no projeto, é o retorno financeiro que é um 

impacto positivo tanto para o município enquanto produtor artesanal, como para o 

próprio Estado. Ao perguntarmos sobre o incentivo por parte da gestão pública, 

obtivemos a seguinte resposta:  

Porém a falta de incentivo financeiro em relação a 
tecnologia     por parte do Estado ainda mantém o 
município fora do ranking de mercado produtor, pois, o 
produto é vendido no tambor para o Ceará, Piauí que faz 
com que o mesmo seja exportado para a Europa, se 
destacando como estados produtores de mel e não o 
Maranhão. (Informação verbal)171 
 

De Setembro de 2015 até Fevereiro de 2017, foram produzidas 50 toneladas 

de mel e foi enviado para o Ceará no tambor beneficiando o Estado comprador. As 

comunidades produtoras de mel são: Teso, Afoga, Ribeirão, Mutum e as demais que 
                                                           
171

 Informação fornecida pelo representante da comunidade São Benedito do Afoga e Afoga, em 
Junho de 2017. 
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moram na sede municipal que fazem parte da associação, sendo que as 

comunidades consideradas as grandes produtoras é Teso, Afoga e Ribeirão. 

Considerações finais 

Com a extinção do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) durante o 

governo Temer, não se sabe exatamente ainda como ficará a situação do PROINF 

casa do mel, porque esse mesmo projeto necessita de um grande arcabouço para 

atender as necessidades da estrutura, o que envolve uma vasta melhoria das 

estradas, acesso para escoamento de produção, adaptação do entreposto, 

equipamentos, construção de casa de coleta, tudo isso para dá visibilidade ao 

território e até mesmo para o próprio Estado.  

A atividade apícola de Anajatuba tem se intensificado a cada ano, porém a 

dificuldade na manutenção dos equipamentos, a luta por captação de recursos 

visando a melhoria da estrutura física da Casa do mel, ainda são os entraves 

vivenciados por esses agricultores. 

Com o crescimento tem se mostrado maior a cada ano, essa atividade passou 

a exigir, por parte dos produtores, maiores investimentos, novas técnicas de manejo, 

produção e principalmente conhecimento. 

Foi identificado o que incentiva o agricultor familiar a está inserido na cadeia 

produtiva local, são eles: Incentivos na economia local-pequeno produtor; Satisfação 

com a produção; Expansão da comercialização do mel para outros estados; 

Expansão para a comercialização de outros produtos derivados de áreas afins da 

indústria farmacêutica.  

E também os entraves: Ausência do uso da tecnologia na produção; 

Infraestrutura inadequada; Ausência de mão de obra mais qualificada; Escassez de 

recursos necessários para aumentar a produção; As poucas ações e medidas por 

parte do poder público ainda são notadas em relação a classe dos produtores 

apícolas; As poucas ações e medidas por parte do poder público ainda são notadas 

em relação a classe dos produtores apícolas. 
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Outro ponto crítico que tem influência direta no escoamento da produção é a 

inviabilidade do município que até os dias atuais não dispõe de uma logística 

adequada enquanto localidade, ou seja, a estrada principal devido à falta de 

asfaltamento adequado dificulta a comercialização e acaba afetando diretamente no 

preço do produto. 
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RESUMO 
No Brasil, mesmo que as questões relacionadas ao saneamento básico tenham melhorado 
nas últimas décadas, ainda é grande o número de residências que não possuem uma coleta 
e tratamento eficaz do esgoto sanitário. Se na cidade já se observa esse problema, na zona 
rural a situação se agrava ainda mais, sendo que em muitos casos isso se deve a renda e 
nível baixo de instrução dos moradores do campo, principalmente nas pequenas 
propriedades rurais. Sendo assim, além de levar informação a respeito dos riscos da má 
destinação dos efluentes, torna-se necessário a criação de tecnologias alternativas que 
resolvam com eficiência a questão do esgoto sanitário rural. Sendo assim, o objetivo do 
trabalho foi de apresentar os sistemas de tratamento de esgoto desenvolvidos pelo 
GETERR (Grupo de Estudos sobre Território) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
– campus de Francisco Beltrão e pelo LAPEGE (Laboratório de Pesquisa Geoambiental) da 
Universidade Estadual do Paraná – campus de Campo Mourão, demostrando a instalação e 
funcionamento de cada sistema, custos e sua importância para o saneamento básico. Os 
sistemas analisados foram: Canteiro biosséptico e bacia de evapotranspiração.  
 
ABSTRACT 
In Brazil, even though the issues related to basic sanitation have improved enough in recent 
decades, it is still large number of households that do not have an effective collection and 
treatment of sewage. If the city has noted this problem, in the countryside the situation 
worsens still further, and in many cases this is due to the low level of education and income 
of the residents of the camp, mostly in small rural properties. Therefore, besides taking 
information regarding the risks of poor disposal of effluents, it is necessary the creation of 
alternative technologies to resolve efficiently the issue of sewage. Therefore, the objective of 
the study sought to emphasize the sewage treatment systems developed by Geterr (study 
group on territory) and by Lapege (geo-environmental research lab), showing the installation 
and operation of each system, costs and your importance to basic sanitation. The systems 
examined were: biosséptico Construction and basin evapotranspiration 
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1. Introdução 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle 

de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer 

efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se 

dizer que saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem 

por objetivo alcançar salubridade ambiental. 

O saneamento abrange um conjunto de atividades relacionadas ao tratamento 

de água e esgoto, além da coleta de lixo e práticas de higiene. Segundo o Censo 

realizado pelo IBGE (2010), cerca de 30 milhões de brasileiros vivem na zona rural e 

aproximadamente 22% da população que vivem na sua grande maioria sem acesso 

aos serviços de saneamento básico. 

Costa e Guilhoto (2014) salientam que segundo dados do IBGE (2011), 

estima-se que apenas 25% da população rural do país teve acesso à rede de coleta 

ou ao tratamento de esgoto. 

Devido a grande extensão territorial dos Municípios especificamente 
na Zona Rural, não há como universalizar os serviços de água e 
esgoto... Os modelos de tratamento de água deverão levar em conta 
os mananciais disponíveis, formas de captação sejam superficial ou 
subterrânea, quantidade e qualidade, significância de atendimento, 
tipo de tratamento e menor custo financeiro, suporte técnico, 
facilidade de operação, treinamento de qualificação, educação 
ambiental, documentário de instrução, esquemas de montagem, etc. 
Os sistemas a serem implantados, por unidade isolada ou por 
propriedade rural, deverá sempre contemplar facilidade de operação 
e controle de qualidade, onde pode acontecer uma diversificação de 
utilização (CISAM, AMVAP, 2006 p. 10). 

 

Um grande número de doenças tem sua transmissão vinculada à má 

qualidade da água, ocasionado muitas vezes pelo descaso da população em relação 

à preservação dos recursos hídricos. Projetos ambientais são formas eficazes de 

sensibilizar as pessoas, fornecendo a elas, além do conhecimento e entendimento 

sobre saneamento e preservação da água, também uma alternativa que possa 

melhorar a sua qualidade de vida. 
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O papel de sensibilização ambiental é essencial para que possa se difundir a 

ideia de preservação da água. A intervenção do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

junto com a Secretaria de Recursos Hídricos é importante nessa questão, pois, são 

órgãos cujo intuito é trazer propostas visando a preservação, melhoria e 

manutenção dos recursos ligados a água. Sendo assim: 

 
A Educação Ambiental deve chegar a todas as pessoas, onde elas 
estiverem [...] Os conhecimentos devem tratar das suas realidades 
sociais, econômicas, políticas, culturais e ecológicas. A Educação 
Ambiental deverá informar sobre a legislação ambiental, sobre os 
mecanismos de participação comunitária, a fim de que, organizados, 
possam fazer valer seus direitos constitucionais de cidadãos, de ter 
um ambiente ecologicamente equilibrado e, consequentemente, uma 
boa qualidade de vida. A Educação Ambiental deverá promover o 
resgate e a criação de novos valores, compatíveis com o novo 
paradigma do desenvolvimento sustentável (DIAS, 2003 p.110). 

 

A água é um recurso natural de suma importância para a manutenção da 

vida, ao bem-estar social e ao desenvolvimento socioeconômico. No Brasil, O uso 

sustentável desse recurso essencial vem sendo pautado por discussões nos âmbitos 

local, regional e nacional, na perspectiva de se estabelecerem ações articuladas e 

integradas que garantam a manutenção de sua disponibilidade em condições 

adequadas para a presente e as futuras gerações (MMA, 2006). 

 Gerir e preservar de maneira correta esse recurso garante grandes benefícios 

a população, nessa questão deve-se resaltar a importância do saneamento, sendo 

essa uma maneira de garantir melhor qualidade de vida para as pessoas, 

destacando que: 

A importância do saneamento para a humanidade é reconhecida por 
vários autores e destacada em diversos estudos. Condição 
adequada de saneamento ao mesmo tempo é requisito indispensável 
para a proteção da saúde humana [...] é medida fundamental para a 
proteção do ambiente; satisfaz necessidades de conforto às 
populações e é elemento indissociável do planejamento e 
desenvolvimento urbano e rural. Ademais, mantém relação estreita 
com o território natural e o espaço onde o homem realiza suas 
atividades (MMA, 2006 p.15). 
 

De acordo com Pilatti (2008) apud Larsen (2010) a água, além de insumo 

essencial à vida, é base para quase todas as atividades humanas. Visando seu uso 
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consciente e sua importância, os recursos hídricos devem ser geridos de forma 

integrada e participativa, para, assim, garantir o aproveitamento otimizado e com o 

mínimo de conflitos. 

O problema com a questão da má qualidade da água está muitas vezes 

vinculado a falta de saneamento básico, pois, o esgoto não tratado acaba 

contaminando os recursos hídricos. 

Para Larsen (2010) a relação entre saneamento com saúde ambiental é muito 

forte. Água e esgoto constituem um dos mais sérios problemas ambientais, 

especialmente nos países menos desenvolvidos, embora problemas dessa natureza 

estejam concentrados principalmente em áreas urbanas, não se podem descartar 

áreas rurais, onde o saneamento é escasso, inexistente ou ineficiente. 

Um sistema de saneamento eficaz garante que os efluentes gerados pela 

população tenham um tratamento e destinação correta, minimizando assim, o risco 

de contaminação das águas superficiais e subterrâneas.  

O sistema de esgotos sanitários é o conjunto de obras e instalações que 

propicia coleta, transporte e afastamento, tratamento, e disposição final das águas 

residuárias, de uma forma adequada do ponto de vista sanitário e ambiental. O 

sistema de esgotos existe para afastar a possibilidade de contato de dejetos 

humanos com a população, com as águas de abastecimento, com vetores de 

doenças e alimentos (RIBEIRO e ROOKE, 2010). 

A preocupação com saneamento esteve quase sempre relacionada à 

transmissão de doenças. Nas fezes e urina das pessoas podem ser encontrados 

micróbios tais como parasitas, bactérias, fungos e vírus causadores de doenças. 

Estes agentes causadores de doenças constituem uma das principais fontes de 

mortalidade em nosso meio. 

A preocupação da sociedade com princípios eco eficientes no tratamento de 

efluentes vem se destacando nos últimos anos, existem diversos tipos e sistemas 

para essa finalidade e que podem ser usados tanto em propriedades rurais como 

urbanas (SABEI e BASSETTI, 2013). 
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 De acordo com os autores, atualmente, frente aos grandes problemas 

relacionados à falta de esgotamento sanitário, várias tecnologias estão sendo 

desenvolvidas e implementadas para que se possa ser implantada como modelos 

viáveis para os diversos casos que carecem desses sistemas. 

Projetos ambientais a respeito do saneamento são de grande importância, 

pois, visam à melhoria da qualidade de vida da população através de alternativas 

eficazes e de baixo custo para o tratamento de seus efluentes evitando que os 

mesmos contaminem e prejudiquem a qualidade da água. 

Segundo Ribeiro e Rooke (2010) com a construção de um sistema de esgotos 

sanitários em uma comunidade procura-se atingir os seguintes objetivos: 

afastamento rápido e seguro dos esgotos; coleta dos esgotos individual ou coletiva 

(fossas ou rede coletora); tratamento e disposição adequada dos esgotos tratados, 

visando atingir benefícios como conservação dos recursos naturais; melhoria das 

condições sanitárias locais; eliminação de focos de contaminação e poluição; 

eliminação de problemas estéticos desagradáveis; redução dos recursos aplicados 

no tratamento de doenças e diminuição dos custos no tratamento de água para 

abastecimento. 

De acordo Sabei e Basseti (2013) uma solução apropriada para localidades 

do meio rural é o sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário por Zona de Raízes. 

Esse sistema tem base em solos filtrantes, sendo uma tecnologia autossustentável, 

que pode ser utilizada de forma a atender pequenas comunidades, escola e 

residência unifamiliares, ocupa pequeno espaço na área externa da residência, e 

ainda pode ser integrado de forma não agressiva ao ambiente.  

2. Construção dos sistemas: Bacia de Evapotranspiração e Canteiro 

biosséptico  

2.1 Bacia de Evapotranspiração desenvolvido pelo Laboratório de Estudo 

Geombiental (LAPEGE/UNESPAR) 

O tanque de evapotranspiração no modelo BET é uma tecnologia proposta 

por permacultores para tratamento e reuso domiciliar de águas negras e consiste em 
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um sistema plantado, onde ocorre decomposição anaeróbia da matéria orgânica, 

mineralização e absorção dos nutrientes e da água pelas raízes (PAULO e 

BERNARDES, 2009). 

A elaboração do sistema se deu pelo Laboratório de Estudo Geoambiental, 

vinculado a Universidade Estadual do Paraná – campus de Campo Mourão, 

coordenado pelo professor Drº Jefferson de Queiroz Crispim. O projeto contou com o 

financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 

(CNPq). 

O sistema de evapotranspiração é composto por uma caixa séptica que 

recebe os dejetos provenientes do banheiro e retém a parte sólida dos efluentes e a 

caixa de evapotranspiração (Bacia de evapotranspiração), construída na seqüência 

da primeira recebe a parte líquida do esgoto sanitário. As plantas introduzidas no 

processo têm a finalidade de absorvem a umidade excedente do sistema por meio 

das suas raízes (Figura 1). A BET deve ser construída em área com grande 

incidência de luz solar, para que ocorra a evapotranspiração.     

 

Figura 1: Modelo de implantação da estação de tratamento bacia de evapotranspiração 

Org. por: RIBEIRO, E. M.; ATHAYDES, T.V.S. (2018) 

 

O custo de implantação das BET‘s é relativamente baixo quando comparado 

com outros sistemas e seu tempo de utilização, ou seja, um sistema utilizando a 
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técnica de pneus e entulhos possui uma durabilidade média de 20 anos, enquanto 

que outros sistemas se não houver uma manutenção pontual tem baixa durabilidade 

e eficiência, ou seja, menos de 5 anos por conta da colmatação ocasionada pela 

gordura (CRISPIM, 2014). 

O problema com a contaminação da água na área rural é frequente, muitas 

vezes por falta de informação e conhecimento dos moradores que acabam dando 

uma destinação inadequada ao esgoto sanitário. O modelo bacia de 

evapotranspiração viabiliza o processo de tratamento do esgoto sanitário na zona 

rural e ajuda a melhorar a qualidade de vida dos moradores. 

A implantação da bacia de evapotranspiração (BET‘s) é uma alternativa eficaz 

e economicamente viável que se diferencia de outros sistemas ecológicos utilizados, 

devido ao modelo de construção e dimensionamento com escavação de duas 

caixas. A primeira é a séptica que recebe os dejetos provenientes dos banheiros 

(águas negras), construída em alvenaria, seguindo as NBR 13969. O tanque séptico 

é uma unidade de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos por processo de 

sedimentação, flotação e digestão. Com medidas de 2,30 x 1,50 x 1,0 m, é projetada 

para receber águas negras da residência (Figura 2). 

 

Figura 2 - Caixa séptica em alvenaria 

Fonte: LAPEGE, 2015 
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A segunda caixa é a bacia de evapotranspiração, instalada na sequência da 

séptica, recebendo apenas o material líquido, visto que o sólido fica retido na 

primeira.  Esta caixa é escavada na profundidade de 1 metro e dimensionada de 

acordo com o número de moradores, ou seja, 2m3 por habitante. Utiliza-se uma 

camada de lona plástica de 200 micras como impermeabilizante no interior da BET 

que impedirá a infiltração do efluente no solo (Figuras 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f).  

No interior do sistema, introduz-se pneus de automóveis no sentido vertical na 

área central da caixa, formando uma tubulação. As laterais entre os pneus e a 

parede da BET são preenchidas com entulhos de construção, até cobrir totalmente 

os pneus. Na seqüência, cobre-se o entulho com uma manta geotêxtil e sobre esta, 

é distribuída uma camada de pedra brita nº 02 com 20 cm de espessura, em 

seguida, uma camada de 20 cm areia grossa e por fim uma camada de 10 cm de 

terra, onde será plantada a vegetação.                 

Sobre a bacia de evapotranspiração podem ser plantadas Canna Indica Lily 

(Bananeirinha de jardim) e Heliconia rostrata (Caeté), ou seja, planta que tem alta 

capacidade de absorção, que por meio de suas raízes absorvem a umidade 

excedente do sistema. Estas espécies são indicadas, pois são plantas de 

crescimento rápido com alto poder de evapotranspiração e necessita para seu 

desenvolvimento os nutrientes disponíveis no interior da bacia de evapotranspiração. 

 

 

 

 

Figura 3a – Escavação, 

impermeabilização lona plástica e 

tubulação com pneus usados; 

 Figura 3b – Preenchimento com 

entulhos e instalação da tubulação de 

inspeção; 
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Figura 3c – Instalação da manta 

geotêxtil; 

 

 Figura 3d – Preenchimento com 

pedra brita nº 2; 

 

 

 

Figura 3e - Preenchimento com areia 

grossa; 

 Figura 3f – Sistema já implantado. 

Detalhe para as plantas cultivadas no 

seu interior. 

Figura 3: Instalação da Bacia de Evapotranspiração 
Fonte: LAPEGE, 2015 

 

2.2 Sistema Canteiro Biosséptico desenvolvido pelo Grupo de Estudos 

Territoriais (GETERR/UNIOESTE) 

O sistema Canteiro Biosséptico foi desenvolvido pelo Grupo de Estudos 

Territoriais, grupo de estudos vinculado a Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná – campus de Francisco Beltrão. O projeto desenvolvido foi financiado pelo 

CNPq através do Ministério da Ciência, coordenado pelo professor Drº Luciano 

Zanetti Pessôa Candiotto. 
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A partir do projeto denominado ―Conservação e uso sustentável de 
recursos hídricos como instrumento de gestão ambiental em 
unidades rurais familiares com produção agroecológica no município 
de Francisco Beltrão - PR‖, financiado pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Edital n. 27/2008 
(MCT/CNPq/CT-Agronegócio/CT-Hidro), foram realizadas algumas 
ações voltadas à melhoria quantitativa e qualitativa das águas 
utilizadas pelas famílias agricultoras de 12 Unidades de Produção e 
Vida Familiares (UPVF), que praticam agricultura orgânica 
(CANDIOTTO et. al, 2015, p. 175). 
 

O sistema desenvolvido neste projeto foi embasado no modelo criado pela 

IPEC (Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado). As medidas estipuladas 

pelo IPEC remetem-se ao atendimento de uma propriedade de seis moradores. A 

construção do sistema do início com a escavação de uma vala de aproximadamente 

1 metro de profundidade por 2 metros de comprimento e 1,5 metro de largura 

(Figura 4). 

 

Figura 4: Modelo sistema Canteiro biosséptico  

Fonte: RIBEIRO, E. M; ATHAYDES, T.V.S. (2018) 

 

 O preenchimento do sistema é realizado primeiramente com a tubulação 

proveniente do banheiro, a tubulação geralmente utilizada é de 100 mm. Depois da 
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inserção da tubulação é necessária a construção de uma pirâmide de tijolos na 

horizontal para que o efluente seja depositado no sistema. 

É importante construir a pirâmide de tijolos de forma que os furos estejam 

desobstruídos, apontando para as laterais. Assim o efluente pode alcançar as raízes 

das plantas (SOARES e LEGAN, 2009, p. 21). 

 Posteriormente faz-se o preenchimento de pedras e entulhos no exterior da 

pirâmide. Na parte externa da pirâmide, coloca-se material poroso para encorajar o 

desenvolvimento de micro-organismos que farão a digestão do efluente (SOARES; 

LEGAN, 2009, p. 22). Na parte superior desta camada, faz-se necessário o plantio 

de vegetação, através das raízes das plantas é que ela fara o processo absorção 

dos nutrientes e da matéria orgânica, reduzindo os patógenos e tratando o esgoto 

(Figura 5). 

Acima do material poroso, completamos com uma camada de 20cm 

de composto ou terra vegetal. É nesta camada que plantamos as 

plantas que vão fazer a evaporação da água. Alguns materiais 

podem ser colocados antes desta camada para servirem de ―âncora‖ 

para as raízes. Estes podem ser orgânicos, como palha, serragem ou 

madeira picada, ou até mesmo plástico picado (SOARES e LEGAN, 

2009, p. 23). 

 

O sistema canteiro biosséptico apresenta algumas diferenças em relação ao 

sistema bacia de evapotranspiração. O sistema biosséptico não apresenta uma 

caixa séptica de contenção para o material sólido, outra diferença remete-se ao fato 

que o sistema biosséptico é vedado com alvenaria e pode apresentar maior 

durabilidade em relação a vedação feita pelo sistema de evapotranspiração. 
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Figura 5a – Escavação do sistema; 

 

 

Figura 5b – Preenchimento com pedra 

para a formação do contra piso  

 

 

 

   

Figura 5c – Impermeabilização com 

concreto 

 Figura 5d – Inserção da pirâmide e 

pedras ao entorno 

 

 

 

 

Figura 5e - Preenchimento com areia 

grossa; 

 Figura 5f – Sistema implantado. Após um 

mês de funcionamento recomenda-se o 
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plantio da vegetação. 

Figura 5: Instalação do Canteiro Biosséptico 
Fonte: GETERR, 2011 
Org: ATHAYDES, 2018 

 

2.2 Relação dos custos para instalação dos sistemas implantados  

Trabalhar com o saneamento básico rural em propriedades familiares requer 

que o sistema seja acessível aos proprietários. Deste modo foi realizado um 

levantamento dos referente aos custos de implementação dos sistemas 

desenvolvidos pelas duas universidades. O modelo bacia de evapotranspiração que 

foi desenvolvido pelo LAPEGE apresentou um custo médio atualizado de R$ 

2.807,30 sem os custos de escavação que deve ser realizado pelo agricultor como 

contrapartida (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Custo de implementação do sistema de tratamento de esgoto modelo 
Bacia de Evapotranspiração 

 
Materiais usados Quantidade 

 
Valor por Un. Valor Total 

R$ 

Tijolos 1200 un 0,44 528,00 

Cimento 10 sc 25,00 250,00 

Areia Grossa 02 m³ 95,00 190,00 

Brita n
o
 2 02 m³ 75,00 150,00 

Lona plástica 40 m² 1,30 52,00 

Cal virgem 04 un 9,50 38,00 

Treliça 02 un 44,80 89,60 

Tubo de esgoto 100 02 un 54,90 109,80 

Joelho PVC 100 10 un 6,10 61,00 

Impermeabilizante 3,6L 01un 38,90 38,90 

Mão de obra - - 1300,00 

TOTAL                                                                                              R$   2.807,30                                         

Fonte: Lapege (2018) 
Org. por: ATHAYDES, T.V.S (2018) 

 

O modelo Canteiro Biosséptico apresentou um custo atualizado de 

implementação de R$2.882,80 (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Custo de implementação do sistema de tratamento de esgoto modelo 

Canteiro Biosséptico  

Materiais usados Quantidade Valor por Un. Valor Total R$ 

Tijolos 750 un 0,44 330,00 

Cimento 06 sc 25,00 150,00 

Areia Grossa 02 m³ 95,00 190,00 

Cal virgem 04 un 9,50 38,00 

Brita 02 m³ 75,00 150,00 

Manilhas de 1 metro 05 un 55,00 275,00 

Joelho PVC 100mm 01 un 6,10 6,10 

Tampa PVC 150mm 01un 15,00 15,00 

Tubo de esgoto 100mm 01 un 54,90 54,90 

Tubo de esgoto 150mm 01 un 80,00 80,00 

Impermeabilizante 3,6L 01un 38,90 38,90 

Mão de obra - - 1500,00 

TOTAL                                                                                       R$   2.882,80 

* Valores atualizados em 2018 
Fonte: Getter (2014) 

Org. por: ATHAYDES, T.V.S (2018) 

  

Os sistemas apresentam similaridade nos custos de implementação, onde o 

modelo Bacia de Evapotranspiração utiliza a caixa séptica em alvenaria no primeiro 

estágio e a bacia de evapotranspiração revestida com lona plástica em seu interior 

no segundo estágio. No caso do Canteiro Biosséptico, sua área de construção em 

alvenaria é maior em relação ao sistema BET, o que eleva os custos de construção.  

 

3. Considerações finais 

A construção de Estações de Tratamento de Esgoto modelo Bacias de 

Evapotranspiração (BET‘s) e o modelo Canteiro Biosséptico, viabilizam a 

implementação nas zonas rurais, por serem sistemas relativamente simples, 

ambientalmente correto e autossustentável, além de ter um custo financeiro baixo 

para sua construção. 

Os dois sistemas destacam ainda pelo seu baixo custo de operação e de 

manejo, remoção satisfatória da matéria orgânica, sólidos suspensos, nitrogênio e 

fósforo, considerável remoção dos patógenos, amenizando assim o problema da 

falta de saneamento básico em zona rural e promovendo uma melhor qualidade de 

vida para a população. 
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Os dois sistemas apresentados como forma de melhorar a qualidade de vida 

dos agricultores familiares dos municípios de Francisco Beltrão e Campo Mourão 

vem sendo utilizados a nove anos apresentando ótimos resultados como a 

eliminação de fossas negras que provocavam a contaminação direta dos solos e 

águas, bem como a eliminação de odores muito comum em sistemas tradicionais de 

despejo e ausência de insetos  como a barata de esgoto (Periplaneta americana) 

conhecida como barata voadora  e formigas (Tapinoma melanocephalum) conhecida 

como andarilha. 
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta a situação atual das unidades de agricultura familiar de 
municípios da Região Costa Oeste do Paraná, com base em diagnósticos levantados pela 
ADEOP – Agência de Desenvolvimento do Extremo Oeste do Paraná, entre os anos de 
2010 e 2012. Inicialmente o presente estudo propôs a identificação dos elementos territoriais 
nas unidades familiares, as análises tiveram como propósito analisar a localização 
geográfica dos municípios estudados e as respectivas áreas dessas unidades familiares e 
seus reflexos em seus sistemas produtivos. Concluiu-se que a localização geográfica dos 
municípios é fator de influência para seu desenvolvimento, que estão concentradas em 
pequenas propriedades e que sua organização produtiva está voltada para as agroindústrias 
e as integradoras, com característica principal a produção ―commodities‖ representada pela 
soja e pelo milho safrinha, seguido da atividade leiteira. 
Palavras chave: Localização; Produção; Desenvolvimento.  
 
ABSTRACT 
The present study presents the current situation of the family agriculture units of 
municipalities in the West Coast Region of Paraná, based on the diagnoses raised by 
ADEOP - Paraná Branch Development Agency between 2010 and 2012. Initially, this study 
proposed the identification of the territorial elements in the family units. The purpose of the 
analyzes was to analyze the geographical location of the studied municipalities and the 
respective areas of these family units and their reflexes in their productive systems. It was 
concluded that the geographic location of the municipalities is an influence factor for their 
development, that they are concentrated in small properties and that their productive 
organization is directed to the agroindustries and the integrators, with main characteristic the 
commodity production represented by the soybean and the followed by dairy activity. 
Keywords: Location; Production; Development. 
 

1 Introdução 
 

A Costa Oeste Paranaense, especificamente a região do estudo, 

representada por municípios lindeiros, localizados na BP3 – Bacia do Paraná 3, 

apresenta características impares, primeiro pela sua localização geográfica, entre o 

Parque Nacional do Iguaçu e o reservatório da Hidroelétrica de Itaipu e com grande 
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proximidade com a tríplice fronteira: Brasil, Paraguai e Argentina, e por estar entre 

os eixos de desenvolvimento econômico importantes entre as cidades de Foz do 

Iguaçu, Cascavel e Toledo. 

O espaço agrícola da Costa Oeste do Paraná apresentou inúmeras mudanças 

desde o início de sua colonização, as culturas tradicionais introduzidas pelos 

imigrantes tendo como propósito à subsistência da família e à comercialização de 

excedentes foram sendo alteradas devido os avanços tecnológicos, os novos 

processos e as práticas agrícolas Os agricultores desta região começaram a 

diversificar o uso do solo, construindo um novo espaço agrícola com relações 

econômicas e sociais atreladas às mudanças ocorridas nacionalmente no setor 

agropecuário. 

Neste processo, houve a transição de uma agricultura voltada para 

subsistência e venda de excedentes a mercados locais e restritos para o mercado 

de commodities, agroindústrias e integradoras. Nessa transição, ao entrar no 

mercado, os agricultores familiares passam a enfrentar uma competição que quase 

nunca é favorável a eles [clima, poucos recursos financeiros, pequenas 

propriedades, ausência de assistência técnica e de políticas públicas etc., além das 

instabilidades e disputas inerentes às economias de mercado] (ALVES e SAQUET, 

2014).  

A agricultura familiar exerce papel de grande importância, seja 

economicamente pela produção de alimentos e geração de renda, seja socialmente 

pela geração de emprego e ocupação, existindo ainda a de aprofundar os 

conhecimentos de maneira a possibilitar avaliações de dimensão das unidades 

familiares. 

A pesquisa teve como objetivo identificar elementos territoriais das unidades 

familiares dos seis municípios da Costa Oeste Paranaense, com base nos dados 

coletados pela Agência de Desenvolvimento do Oeste do Paraná – ADEOP entre os 

anos de 2010 a 2012.  
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2 Materiais e Métodos 

Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo exploratório descritivo das 

informações extraídas do banco de dados e relatórios do ―Pronaf Sustentável na 

BP3‖, trabalho conduzido e desenvolvido pela ADEOP – Agência de 

Desenvolvimento do Extremo Oeste do Paraná, qualificada como OSCIP – 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, junto ao Ministério da Justiça, 

inserida no Parque Tecnológico de Itaipu – PTI. O trabalho foi desenvolvido durante 

os anos de 2010 até 2012 em conjunto com a Itaipu Binacional e FPTI – Fundação 

Parque Tecnológico Itaipu. 

O método de pesquisa é dedutivo, considerando que as informações 

essenciais necessárias para o desenvolvimento do estudo encontram-se explícitas 

nos diagnósticos efetuados pela ADEOP nas unidades familiares, devendo ser 

analisados para as respectivas conclusões. 

Este estudo investigou 625 unidades familiares estabelecidas dentro dos 

municípios, atendidos em forma de ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural 

pela ADEOP entre os anos de 2010 e 2012, sendo estas unidades compostas por 

agricultores familiares tradicionais ou assentados de reforma agrária, que 

apresentavam requisitos legais para serem enquadrados como Agricultura Familiar e 

não estavam recebendo assistência técnica de nenhum outro órgão durante este 

período.  

Fazem parte do estudo os municípios de Itaipulândia, Missal, Santa Helena, 

Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Medianeira, sendo o principal 

motivo desse agrupamento a proximidade geográfica, características climáticas e 

tipos de solo similares, semelhanças no IDH e sistemas produtivos. 

Os dados secundários foram extraídos dos diagnósticos das unidades 

familiares efetuados pela ADEOP e tabulados, dessa forma, a técnica de dados 

utilizada é a análise documental, que de acordo com Gil (2002), são documentos 

que ainda não receberam tratamento analítico ou que podem ser reorganizados de 

acordo com os objetivos da pesquisa. 



 
 

1917 
 

 

 Em seguida, foram inseridos em software de gerenciamento estatístico 

próprio para proceder suas análises quantitativas. Richardson (1999) descreve que a 

principal diferença entre uma abordagem qualitativa da quantitativa é o fato da 

quantitativa utilizar um instrumento estatístico na análise do problema. 

 

3 Revisão bibliográfica 

3.1 O Oeste Paranaense 

 

A região Oeste do Paraná, onde encontram-se os municípios objetos desse 

estudo, é compreendida pelas microrregiões de Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. 

Historicamente sua área já foi ocupada por indígenas, espanhóis e pertenceu à 

Capitania de São Paulo. 

Em sua pesquisa intitulada ―A história do Oeste Paranaense‖, Priori et al, 

(2012), descrevem que a ocupação desse território aconteceu em quatro etapas, 

demonstradas no Quadro I. 

 

Quadro I - Etapas de ocupação da região Oeste Paranaense  

ETAPAS  

Primeira etapa 
Indígenas que estavam presentes em todo o território do continente sul-
americano, representados pelos Xetas, Kaingangs e Guaranis. 

Segunda etapa 
Presença dos padres Jesuítas espanhóis e o desenvolvimento de suas 
missões pelo território. 

Terceira etapa 

Período entre 1881 até 1930, introduzido o sistema de Obrages (grandes 
áreas de terras concedidas pelo governo brasileiro para empresas) para 
exploração de madeira e erva-mate no oeste paranaense entre Foz do 
Iguaçu e Guaíra. 

Quarta etapa 
Atuação das empresas colonizadoras que iniciaram a colonização 
moderna da região oeste paranaense. 

Fonte: PRIORI et al, (2012), adaptado pelo autores. 
 

A migração de alemães e italianos teve início a partir de 1920, oriundos do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina para a região oeste paranaense, mantendo o 

modelo de ocupação de seus estados de origem, representado por pequenas 

propriedades familiares, sendo essa ocupação impulsionada pelo governo federal a 

partir da década de 1930, com o movimento intitulado de ―Marcha para Oeste‖, com 
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o intuito de ocupar as terras fronteiriças do interior do país (PRIORI et al, 2012 apud 

NADALIN, 2001). 

A tática utilizada pelas empresas colonizadoras para atrair os agricultores 

gaúchos e catarinenses era o ―boca-a-boca‖, esse procedimento tinha o intuito de 

evitar a presença de aventureiros, pois os sulistas apresentavam as características 

julgadas necessárias para participarem deste processo, tinham conhecimento das 

técnicas agrícolas, possuíam recursos para a compra dos lotes, tinham 

descendência italiana e alemã, considerada mais evoluída na época, e isso era um 

ponto de diferenciação dos nortistas, que vinham de Minas Gerais e do Nordeste 

Brasileiro para o trabalho nas lavouras de café do Paraná (STECA e FLORES, 

2002). 

A partir de 1930, começou a delinear-se uma política interessada em fazer do 

Brasil uma grande nação. Como é um país capitalista, seguindo o modelo 

econômico, que visava o desenvolvimento industrial, em sua busca de acumulação, 

a produção energética passou a ser de vital importância para cumprir esse papel. As 

décadas seguintes se dedicaram a esse objetivo, e a construção da Usina 

Hidrelétrica de Itaipu, nesse aspecto justificava-se, pois iria abastecer o Estado de 

São Paulo, maior centro industrial do país (LIMA, 2006). 

Na década de 1960, ocorreu um grande processo de urbanização no eixo 

rodoviário de Cascavel – Foz do Iguaçu e o aparecimento de vários núcleos 

urbanos, impulsionando o crescimento dos municípios de Céu Azul, Matelândia, 

Medianeira e São Miguel do Iguaçu (PERIS et al, 2003 apud COLODEL, 1992). 

 

3.2 Territórios 

 

Para a conceituação de território, podemos relaciona-lo à questão espacial, 

compreendendo uma área delimitada, porém na geografia território representa uma 

relação de espaço e poder, sendo este conceito de território muito mais abrangente 

quando pretendemos compreender relações econômicas, sociais e políticas nele 

contidas. 
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Segundo Raffestin (1993), os espaços e territórios apresentam princípios 

distintos, sendo que o espaço antecede o território; a ação do homem é que forma o 

território a partir do espaço, definindo-o através das relações de poder econômico, 

político e cultural, sendo elemento essencial para a análise da realidade. 

Haesbaert (2004) apud Sack (1996) explica que os territórios devem ser 

diferenciados primeiramente de acordo com os sujeitos que os constroem, sejam 

eles indivíduos, grupos sociais, o Estado, empresas, instituições como a Igreja etc.  

A sociedade, a cultura, grupos ou mesmo o indivíduo influenciam as razões 

do controle social pelo espaço. A intenção de controle de uma área geográfica, no 

caso o território, visa atingir, afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e 

relacionamentos. O território não incorpora uma dimensão estritamente política, mas 

sim também está ligado a relações econômicas e culturais, como o uso da a terra e 

de como as pessoas se organizam e que tipo de significado dão aos seu espaço. 

Duas são as formas de territorialidades para Dematteis (2008, p.35), a forma 

passiva relacionada a submissão e obediência, criando condutas negativas, pois 

está pautada em estratégias de controle, com sistema normativo associado, com 

objetivo de exclusão de sujeitos e recursos; já a forma de territorialidade ativa, 

relaciona-se à conquista de autonomia, luta e resistência, originando-se de ações 

coletivas de sujeitos locais em busca de estratégias de inclusão social. 

Dentro das concepções ativas e passivas, verifica-se a importância dos atores 

do território, não como meros ocupantes do espaço, mas sim como estes se 

apropriam deste espaço, Raffestin (1993) explica que: 

 
O território […] não poderia ser nada mais que o produto dos atores 
sociais. São esses atores que produzem o território, partindo da 
realidade inicial dada, que é o espaço. Há, portanto, um ‗processo‘ do 
território, quando se manifestam todas as espécies de relações de 
poder, que se traduzem por malhas, redes e centralidades cuja 
permanência é variável, mas que constituem invariáveis na qualidade 
de categorias obrigatórias. (Raffestin, 1993, p.7-8). 
 

Segundo Saquet (2003 [2001], 2002 [1996], 2009 e 2011), a essência do 

conceito de território está nas relações sociais e mediações entre a natureza e a 
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sociedade. A base de construção de cada território encontra-se nas relações 

territoriais, centradas nas atuações dos homens. 

Para Oliveira (1987), constata-se que o desenvolvimento das forças 

produtivas capitalistas acontece de forma desigual e contraditória, demonstrando 

que em determinadas ocasiões, é mais vantajoso monopolizar o território em vez de 

territorializar, não excluir os pequenos agricultores, porém os subordinar à produção 

para a indústria, dominando a circulação de mercadorias e os meios de produção, 

afetando assim a sua renda, deste modo há a ―territorialização do capital 

monopolista‖. 

 

3.3 Agricultura Familiar 

A agricultura familiar exerce um papel fundamental no desenvolvimento social 

e no crescimento equilibrado do País. Os milhões de pequenos produtores que 

compõem a agricultura familiar fazem dela um setor em expansão e de vital 

importância para o Brasil. Todos os anos, a agricultura familiar movimenta bilhões de 

reais no país, produzindo a maioria dos alimentos que são consumidos nas mesas 

brasileiras. Além disso, contribui para a criação de empregos, geração e distribuição 

de renda e diminuição do êxodo rural (DAMASCENO et al, 2011). 

Pode-se verificar que agricultura familiar se mantém e contribui para o 

desenvolvimento econômico do país, cerca de 60% dos alimentos consumidos pela 

população brasileira vêm desse tipo de produção rural e quase 40% do Valor Bruto 

da Produção Agropecuária são produzidos por agricultores familiares. Cerca de 70% 

do feijão, 84% da mandioca, 5,8% da produção de suínos, 54% da bovinocultura de 

leite, 49% do milho e 40% de aves e ovos são produzidos pela agricultura familiar 

(SILVA e JESUS, 2010). 

Segundo Lamarche, a agricultura familiar está relacionada aos objetivos dos 

agricultores: 

―Conforme os objetivos a que se propõem os agricultores, para si 
mesmos e para suas famílias, e conforme, também, os contextos 
socioeconômicos locais e o respectivo nível de desenvolvimento, 
deve-se distinguir as unidades de produção camponesas de outras 
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consideradas de subsistência. Se a função de subsistência está bem 
presente no modelo camponês, ele não se reduz jamais a isto; há 
neste modelo, profundamente arraigada, uma vontade de conservação 
e de crescimento do patrimônio familiar‖ (LAMARCHE, 1994, p. 270). 
 

A agricultura familiar vem sendo alvo de estudos de várias organizações 

internacionais que afirmam que a mesma possui um papel estratégico no 

desenvolvimento rural e na segurança alimentar. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 

do total de 570 milhões de unidades produtivas que existem no mundo, 500 milhões 

são de pequenos agricultores (agricultores familiares) (SCHNEIDER, 2016 apud 

GLADEK et al, 2016; Lowder, et al, 2014; 2016) 

A FAO (2014a; 2015) estima que ―a agricultura familiar é de longe a forma 

mais prevalente de agricultura no mundo. Estimativas sugerem que ela ocupa cerca 

de 70-80% das terras agrícolas e produzem mais de 80% dos alimentos do mundo 

em termos de valor‖ (2014a, p.11) 

O United Nations Procurement Division/Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (2011) em seu estudo, ―sugere que a agricultura familiar poderá 

ser decisiva para gerar resiliência ambiental e fortalecer os modos de vida rurais de 

tal forma que sejam mais sustentáveis e aptos a enfrentar as transformações 

ambientais geradas pelas mudanças climáticas‖ (SCHNEIDER, 2016, p.13). 

 

4 Resultados e discussões 

Os municípios estudados fazem parte de dois eixos de desenvolvimento, que 

englobam tanto os maiores graus de urbanização, quanto as maiores estruturas 

produtivas e tecnológicas; o primeiro localizado entre as cidades de Foz do Iguaçu e 

Guaíra, na região de Foz do Iguaçu, fazendo fronteira com a Argentina e o Paraguai 

e na região de Guairá com o Paraguai e o estado do Mato Grosso do Sul, o segundo 

eixo é representado pela ligação entre as cidades de Foz do Iguaçu e Cascavel, 

ligando a região ao norte do estado, à Capital e acessos portuários, neste mesmo 

eixo existe a ligação aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pela 
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região sudoeste e estão situados geograficamente entre o lago da represa de Itaipu 

e o Parque Nacional do Iguaçu, conforme demonstra a Figura I. 

A localização geográfica dos municípios é fator de influência para seu 

desenvolvimento, proporcionando a criação de cadeias produtivas específicas 

relacionadas a logística regional, observando os pontos favoráveis de produção e 

distribuição. 

 

Figura I – Eixos de desenvolvimento da Costa Oeste Paranaense 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Para Nasser (2000), os eixos representam cortes espaciais que dão destaque 

a sub-regiões onde o conjunto de ações de desenvolvimento integrado permite a 

difusão desse dinamismo para outras regiões ou para o país, e as potencialidades 

dessas regiões são orientadas para indicar capacidades de setores produtivos e 

vantagens de localização antes não conhecidas. 

A Tabela I demonstra a atual realidade das unidades familiares estudadas em 

relação ao tamanho de suas propriedades em seus respectivos municípios. 

Nos municípios estudados, 26,4% dos estabelecimentos familiares têm 

menos de 5 ha, 44,5% tem entre 6 a 20 ha e 20,8% tem entre 21 a 50 ha. Os 
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agricultores familiares com área superior a 50 ha limitadas aos 4 módulos fiscais que 

na região estudada corresponde a 72 ha, representam apenas 8,3% dos 

estabelecimentos, demonstrando a grande concentração de pequenas áreas. 

 A decorrência dessa concentração de pequenas áreas pode estar 

relacionada ao processo de partilha nas famílias, pois se observado o período de 

colonização da região, entre 1950 e 1960, os agricultores que compõem essas 

unidades já representam a segunda e terceira geração, além de ser prática cultural e 

histórica a questão da sucessão das propriedades como herança. 

A Tabela I também caracteriza as formas de organização produtiva das 

unidades familiares, identificando-se que 30,2% possuem apenas uma atividade, 

41,6% com duas atividades, 23% com três atividades, 4,8% com quatro atividades e 

0,3% com cinco atividades. 

 

Tabela I – Área das propriedades e número de culturas das unidades familiares 

  

Número de culturas 

TOTAL 

1   Cultura 2 Culturas 3 Culturas 4 Culturas 5 Culturas 

T
A

M
A

N
H

O
 D

A
 Á

R
E

A
 

0 a 5 ha 

Contagem 76 71 15 2 1 165 

% dentro de Tamanho da área 46,1% 43,0% 9,1% 1,2% ,6% 100,0% 

% dentro de Número de culturas 40,2% 27,3% 10,4% 6,7% 50,0%   

% do Total 12,2% 11,4% 2,4% ,3% ,2% 26,4% 

6 a 10 ha 

Contagem 48 38 18 2 0 106 

% dentro de Tamanho da área 45,3% 35,8% 17,0% 1,9% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas 25,4% 14,6% 12,5% 6,7% 0,0%   

% do Total 7,7% 6,1% 2,9% ,3% 0,0% 17,0% 

11 a 15 

ha 

Contagem 32 39 21 1 0 93 

% dentro de Tamanho da área 34,4% 41,9% 22,6% 1,1% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas 16,9% 15,0% 14,6% 3,3% 0,0%   

% do Total 5,1% 6,2% 3,4% ,2% 0,0% 14,9% 

16 a 20 

ha 

Contagem 19 40 18 3 0 80 

% dentro de Tamanho da área 23,8% 50,0% 22,5% 3,8% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas 10,1% 15,4% 12,5% 10,0% 0,0%   
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% do Total 3,0% 6,4% 2,9% ,5% 0,0% 12,8% 

21 a 25 

ha 

Contagem 8 11 13 6 0 38 

% dentro de Tamanho da área 21,1% 28,9% 34,2% 15,8% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas 4,2% 4,2% 9,0% 20,0% 0,0%   

% do Total 1,3% 1,8% 2,1% 1,0% 0,0% 6,1% 

26 a 30 

ha 

Contagem 1 11 8 3 0 23 

% dentro de Tamanho da área 4,3% 47,8% 34,8% 13,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas ,5% 4,2% 5,6% 10,0% 0,0%   

% do Total ,2% 1,8% 1,3% ,5% 0,0% 3,7% 

31 a 35 

ha 

Contagem 1 12 14 6 0 33 

% dentro de Tamanho da área 3,0% 36,4% 42,4% 18,2% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas ,5% 4,6% 9,7% 20,0% 0,0%   

% do Total ,2% 1,9% 2,2% 1,0% 0,0% 5,3% 

36 a 40 

ha 

Contagem 2 10 4 0 0 16 

% dentro de Tamanho da área 12,5% 62,5% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas 1,1% 3,8% 2,8% 0,0% 0,0%   

% do Total ,3% 1,6% ,6% 0,0% 0,0% 2,6% 

41 a 45 

ha 

Contagem 1 2 4 3 0 10 

% dentro de Tamanho da área 10,0% 20,0% 40,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas ,5% ,8% 2,8% 10,0% 0,0% 1,6% 

% do Total ,2% ,3% ,6% ,5% 0,0% 1,6% 

46 a 50 

ha 

Contagem 0 5 4 0 0 9 

% dentro de Tamanho da área 0,0% 55,6% 44,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas 0,0% 1,9% 2,8% 0,0% 0,0%   

% do Total 0,0% ,8% ,6% 0,0% 0,0% 1,4% 

51 a 55 

ha 

Contagem 0 5 7 1 0 13 

% dentro de Tamanho da área 0,0% 38,5% 53,8% 7,7% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas 0,0% 1,9% 4,9% 3,3% 0,0%   

% do Total 0,0% ,8% 1,1% ,2% 0,0% 2,1% 

56 a 60 

ha 

Contagem 0 4 5 1 0 10 

% dentro de Tamanho da área 0,0% 40,0% 50,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas 0,0% 1,5% 3,5% 3,3% 0,0%   

% do Total 0,0% ,6% ,8% ,2% 0,0% 1,6% 

61 a 65 
Contagem 0 1 4 0 0 5 
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ha % dentro de Tamanho da área 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Número de culturas 0,0% ,4% 2,8% 0,0% 0,0%   

% do Total 0,0% ,2% ,6% 0,0% 0,0% ,8% 

Acima de 

65 ha 

Contagem 1 11 9 2 1 24 

% dentro de Tamanho da área 4,2% 45,8% 37,5% 8,3% 4,2% 100,0% 

% dentro de Número de culturas ,5% 4,2% 6,3% 6,7% 50,0%   

% do Total ,2% 1,8% 1,4% ,3% ,2% 3,8% 

TOTAL 

Contagem 189 260 144 30 2 625 

% dentro de Tamanho da área 30,2% 41,6% 23,0% 4,8% ,3%   

% do Total 30,2% 41,6% 23,0% 4,8% ,3% 100,0% 

Fonte: ADEOP, 2012, adaptado pelos autores. 

 

O tamanho da área é fator condicionante para a inclusão das propriedades 

em determinadas cadeias produtivas, a sustentabilidade da propriedade fica 

relacionada com sua localização econômica e a capacidade de investimento por 

parte dos agricultores familiares, estes que são exemplos da má distribuição 

fundiária do Brasil, sendo em números expressivos proprietários de áreas menores 

que 5 ha, esse fator colabora para exploração sustentável dessas propriedades 

(BUAINAIN et al, 2003).  

Na pesquisa efetuada, conforme dados da Tabela II, foram dimensionados os 

sistemas produtivos das 625 unidades familiares dos municípios em estudo, 

podendo verificar três atividades predominantes, sendo a cultura da soja, presente 

em 50,7% das unidades, a cultura do milho safrinha presente em 49,6% das 

unidades e a atividade leiteira presente em 49,1% das unidades. Os demais 

sistemas têm as seguintes participações em ordem decrescente: fumo 12,8%, 

mandioca 11,2%, milho verão 7,4%, suinocultura 5,9%, avicultura de corte 5,1%, 

olericultura 5,1%, piscicultura 1,4%, fruticultura 1%. As atividades produtivas 

relacionadas ao amendoim, apicultura, arroz, aves de postura, bovinos de corte, 

cana de açúcar e trigo apresentaram índices inferiores a 1%. 

 

Tabela II – Sistemas produtivos das unidades familiares 
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ATIVIDADES 

ATIVIDADES GERAL UNIDADES 

N Porcentagem 625 U.F. 

Soja 317 24,9% 50,7% 

Milho Safrinha 310 24,4% 49,6% 

Bovinocultura leiteria 307 24,1% 49,1% 

Fumo 80 6,3% 12,8% 

Mandioca 70 5,5% 11,2% 

Milho verão 46 3,6% 7,4% 

Suinocultura 37 2,9% 5,9% 

Avicultura de corte 32 2,5% 5,1% 

Olericultura 32 2,5% 5,1% 

Bovinocultura de corte 10 0,8% 1,6% 

Piscicultura 9 0,7% 1,4% 

Fruticultura 6 0,5% 1,0% 

Cana de açúcar 5 0,4% 0,8% 

Avicultura de postura 3 0,2% 0,5% 

Amendoim 2 0,2% 0,3% 

Arroz 2 0,2% 0,3% 

Trigo 2 0,2% 0,3% 

Apicultura 1 0,1% 0,2% 

  1271 100,0% 

 

Fonte: ADEOP, 2012, adaptados pelo autores. 

 

Assumiu-se uma nova forma de organização produtiva, principalmente nas 

culturas do soja e milho safrinha que se relacionam prioritariamente com o mercado, 

seguida das culturas de fumo, mandioca, milho verão que expressam as mesmas 

características. Quanto à atividade leiteira, suinocultura e avicultura de corte estão 

relacionadas à agroindústria, bastante presentes na região do estudo, as quais 

introduziram na agricultura familiar a integração produtiva relacionada a aves e 

suínos.  
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Quanto às atividades que geram acesso às cadeias curtas ou mercados 

institucionais, a que mais apresenta participação nas unidades é a olericultura, 

porém, bem abaixo das demais listadas anteriormente, demonstrando a 

convergência da agricultura familiar para os moldes modernos na região. 

De acordo com relatos históricos sobre o desenvolvimento rural, na década 

de 1950, predominava-se a ideia de que a maioria dos agricultores não 

acompanharia o processo de desenvolvimento, porém, já a partir da década de 

1960, as transformações nas pequenas propriedades indicavam que elas estavam 

inseridas nesse novo contexto, deixando de apresentar as características de 

subsistência para apresentar uma produção voltada à comercialização. 

Schallenberger e Colognese (1993, p.23) relatam a influência mercadológica 

na transformação dos sistemas produtivos da região Oeste do Paraná: 

 

[...] o mercado se encarregou de definir os produtos viáveis, 
atribuindo-lhes valores convencionais. [...] A terra deixou de ser um 
espaço social de subsistência e de produção de relações familiares. 
Assumiu progressivamente, o caráter de um meio de produção de 
mercadorias. 
 

Novamente pelos dados apresentados, pode-se inferir sobre a diversidade 

produtiva e não diversificação produtiva das unidades estudadas, devido as 

principais culturas estarem relacionadas às commodities, agroindústrias e 

integradoras, segundo Schneider: 

 

Alguns estilos de agricultura internalizam relações características de 
mercado, colocando em curso um processo de inserção no regime de 
produção sustentado pelo paradigma da modernização. Aproximando-
se de uma forma empresarial de agricultura familiar, esses estilos têm 
se mostrado cada vez mais dependentes da especialização produtiva, 
do uso de recursos externos, das flutuações dos preços internacionais 
e dos custos de produção e transação (SCHNEIDER, 2010, p. 119). 

 

Segundo Haesbaert (2005), a formação de uma região está relacionada ao 

seu espaço geográfico, as relações sociais que ali foram estabelecidas, a interação 
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entre a sociedade e natureza, além da influência das empresas e do Estado, que 

também vão modificando essa região. 

Na região analisada, formou-se um espaço demográfico mais homogêneo, em 

função da transformação dos sistemas produtivos que se formaram, mais voltados 

às commodities, agroindústrias e integradoras. Mas esse cenário precisa de 

mudanças, pois a agricultura familiar desempenha um papel importante para a 

manutenção da população nos espaços rurais, e esse processo pode se dar por 

meio da diversificação das economias locais.  

 
Há que se considerar que a existência de excedentes de mão de obra 
nas unidades familiares que não são inteiramente absorvidos pelas 
atividades agrícolas pode estimular o desenvolvimento de outras 
atividades e ocupações dentro e fora da propriedade (SCHNEIDER, 
2016, p.33). 
 

Outro aspecto que precisa ser resgatado refere-se à preservação do 

patrimônio sociocultural, relacionado tanto à cultura imaterial como à língua, à 

gastronomia, e às manifestações folclóricas. Saquet (2009) discute que no território 

existem interações econômicas, políticas e naturais, e o espaço (material) e as 

relações (imaterial) são apresentados de forma híbrida (NASCIMENTO e 

DENARDIN, 2015). Assim, uma alternativa para recuperar essa herança das 

sociedades camponesas, são as atividades de turismo rural, festas locais, 

gastronomia típica da região.  

Os estudos mais interessantes sobre as dinâmicas territoriais e locais 

inovadores de desenvolvimento rural que tem sido feito na América Latina nos 

últimos anos mostram abundantes evidências desse processo (SCHNEIDER, 2016 

apud BERDEGUÉ e BENITO, 2012; BERDEGUÉ et al, 2012). 

As dinâmicas territoriais devem ser analisadas a partir de suas interações 

sociais. Quando se pensa em desenvolvimento territorial sustentável, a exploração 

de potencialidades e a participação dos atores sociais devem estar em foco, 

objetivando-se a construção de parcerias entre Estado, mercado e sociedade na 

elaboração de métodos eficientes e eficazes para os territórios (RODRIGUES e 



 
 

1929 
 

 

SANTOS, 2017). O ―desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo, com a 

melhora da qualidade da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos.‖ 

(SEN, 2000, pg. 29). 

 

5 Considerações finais 

O presente estudo propôs a identificação dos elementos territoriais de 

unidades familiares de municípios da Costa Oeste do Paraná, de acordo com 

diagnósticos levantados pela ADEOP durante do período de 2010 a 2012. Priorizou-

se as questões relacionadas às unidades familiares referente a localização 

geográfica dos municípios estudados, a área das unidades familiares e seus 

aspectos produtivos. 

Em resposta ao problema de pesquisa, pode-se verificar que a localização 

geográfica dos municípios é fator de influência para seu desenvolvimento, 

proporcionando a criação de cadeias produtivas específicas relacionadas a logística 

regional, observando os pontos favoráveis de produção e distribuição. 

Identificou-se em relação ao tamanho das áreas das unidades familiares, a 

concentração de pequenas propriedades, que podem ser reflexos aos processos de 

sucessão familiar ou partilha. 

Em sua organização produtiva, estes estabelecimentos familiares 

demonstraram que a diversidade chega, na maioria, em até três atividades, 

direcionados para as agroindústrias e as integradoras, com característica principal a 

produção ―commodities‖ representada pela soja e pelo milho safrinha, seguido da 

atividade leiteira para geração de renda em períodos menores de tempo. 

Ao se considerar o território a partir dos conceitos apresentados por 

Haesbaert (2005) e Saquet (2009), identifica-se que o mercado tem como objetivo a 

mercantilização do território, e não considera seus aspectos ambientais e sociais, e 

deve-se considerar as dinâmicas territoriais na construção dos projetos de 

desenvolvimento rural para que os agricultores familiares não fiquem dependentes 

de uma única economia de mercado. 
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Sugere-se para futuros trabalhos a análise dos sistemas produtivos e a 

respectiva geração de renda e área destas unidades familiares, para que os 

resultados possam ser utilizados com o propósito de fornecer subsídios para garantir 

a sobrevivência da agricultura familiar na região estudada. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a sucessão geracional na agricultura familiar 
do oeste paranaense, diagnosticando as principais motivações dos jovens rurais para a 
tomada de decisão e as opções que os mesmos detêm sobre continuar no rural ou mudar 
para o urbano, evidenciando as percepções e perspectivas acerca da reprodução da 
atividade rural familiar no futuro. Para isto, realizou-se entrevistas semiestruturada com 10 
técnicos de ATER e representantes de organizações sociais da agricultura familiar, para um 
diagnóstico de como a sucessão geracional no campo está sendo visualizada na prática e 
suas consequências para o desenvolvimento rural da região oeste do Paraná. Conseguinte, 
foram entrevistados 20 jovens rurais de Marechal Cândido Rondon e microrregião, entre os 
quais estão aqueles que saíram do rural, mudando para uma vida essencialmente urbana, e 
os que continuaram em suas propriedades rurais, como agricultores, diagnosticando seus 
anseios, causas e motivos da tomada de decisão. Visualizou-se que técnicos e 
representantes apontam a saída de jovens do campo como um dos principais problemas da 
agricultura familiar, e os jovens apontam como limitantes para a tomada de decisão a 
necessidade de autonomia nas ações de planejamento das atividades agrícolas, renda 
própria e bom relacionamento com os pais. 
 
 
RESUMEN  
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la sucesión generacional en la agricultura 
familiar del oeste paranaense, diagnosticando las principales motivaciones de los jóvenes 
rurales para la decisión y las opciones que los mismos detienen sobre continuar en lo rural o 
cambiar a lo urbano, evidenciando las percepciones y perspectivas sobre la reproducción de 
la actividad rural familiar en el futuro. Para eso, se realizaron entrevistas semiestructuradas 
con 10 técnicos de ATER y representantes de organizaciones sociales de la agricultura 
familiar, para un diagnóstico de cómo la sucesión generacional en el campo está siendo 
visualizada en la práctica y sus consecuencias para el desarrollo rural de la región oeste de 
Paraná. En seguida, se ha entrevistado a 20 jóvenes rurales de Marechal Cândido Rondon y 
microrregión, entre los que se encuentran los que salieron del rural, cambiando a una vida 
esencialmente urbana, y los que continuaron en sus propiedades rurales, como agricultores, 
diagnosticando sus anhelos, causas y motivos de la toma de decisiones. Se mostró que 
técnicos y representantes apuntan a la salida de jóvenes del campo como uno de los 
principales problemas de la agricultura familiar, y los jóvenes apunta como limitantes para la 
toma de decisión la necesidad de autonomía en las acciones de planificación de las 
actividades agrícolas, ingresos propios y buenos la relación con los padres. 
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1. Introdução  

O último censo agropecuário realizado no Brasil (IBGE, 2006) representa a 

importância socioeconômica da agricultura familiar. É esse setor que provem 40 % 

do valor bruto da produção agropecuária, emprega 4,2 milhões de pessoas, sendo o 

responsável pela maior parte da produção de mandioca, feijão, leite, milho, aves, 

suínos e variadas culturas. Isso tudo, ocupando apenas 24% das terras agricultáveis 

no país, embora representa 84% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil.  

Este conjunto de informações retrata o destaque na produção de alimentos e 

inserção social da agricultura familiar. Entretanto, a sustentabilidade deste grupo em 

que o trabalho, terra e família estão interligados vêm sendo ameaçado, e o êxodo 

rural é um dos principais motivos. No Brasil, conforme o Censo IBGE (2010), cerca 

de 2 milhões de pessoas, entre 2000 e 2010, saíram das atividades no meio rural 

para buscarem oportunidades nos centros urbanos. Embora seja metade do número 

da década anterior, o êxodo rural, mesmo perdendo força, ainda proporciona 

números consideráveis.  

O fenômeno do êxodo rural que atingiu o Brasil na segunda metade do século 

XX, encontrava na população rural do interior do país um difícil acesso a recursos 

básicos. Entretanto, o desenvolvimento rural na última década levou ao campo a 

possibilidade de recursos como saúde, educação, internet, tecnologias de 

comunicação, informação e políticas públicas que fomentaram uma melhora na 

qualidade de vida no meio rural. Entretanto, a continuidade da agricultura familiar 

pelas gerações mais jovens é um tema que gera discussões e demanda uma 

atenção especial, visto que além de fornecedoras de alimentos para o mercado 

interno brasileiro, empregam grande parcela da população rural e são responsáveis 

pela vida e dinâmica das comunidades rurais.  

Nesse sentido, compreender os anseios, motivações e as oportunidades dos 

jovens rurais é importante para administrar os desdobramentos que suas decisões 

podem causar como consequência para a agricultura familiar. Isso posto, o objetivo 

desse trabalho consiste em analisar quais os fatores que influenciam a tomada de 

decisão dos jovens rurais da microrregião de Marechal Cândido Rondon, e a partir 
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de diálogos e reflexões, busca-se compreender a dinâmica da sucessão rural na 

agricultura familiar a partir de demandas e anseios dos jovens. 

 

2. Material e Métodos 

O trabalho contempla-se na microrregião de Marechal Cândido Rondon, local 

que tem na agricultura sua principal fonte de economia, onde grande parte da 

produção provém da agricultura familiar. Considera-se neste trabalho como 

microrregião de Marechal Cândido Rondon, além do próprio município, os limítrofes, 

que correspondem a Mercedes, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes, Toledo, Ouro 

Verde do Oeste, São José das Palmeiras, Entre Rios do Oeste e Pato Bragado. 

Os sujeitos da pesquisa são jovens, filhos de agricultores familiares. Foram 

entrevistados 20 jovens, dentre eles 10 que saíram da propriedade familiar para 

exercerem outras atividades e 10 que permanecem na propriedade rural familiar, 

exercendo as atividades inerentes à produção agrícola.  

Os jovens foram entrevistados sobre quais as oportunidades, motivos, 

anseios e demandas que os jovens rurais têm para uma tomada de decisão sobre 

uma vida no urbano ou no rural. As entrevistas foram realizadas tanto de forma 

presencial, quanto por aplicativos de chat via internet, conforme disponibilidade dos 

entrevistados. 

Também foram entrevistados 10 técnicos de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – ATER que atuam na região e agricultores familiares líderes de organizações 

e cooperativas para expressarem qual perspectiva possuem sobre o panorama da 

agricultura familiar. Optou-se por entrevistar estes atores pela ação prática que os 

mesmos têm no meio rural, detendo de uma visão mais ampla do panorama regional 

da sucessão familiar, pois estão envolvidos diretamente com vários agricultores 

familiares e suas organizações. 

A definição desta população de análise foi feita a partir de uma amostragem 

não-probabilísticas, optando pela amostragem por acessibilidade ou conveniência. 

Na amostragem por acessibilidade, segundo Gil (2010), o pesquisador obtém os 

elementos a que tem maior facilidade de acesso, admitindo que eles possam 
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efetivamente representar de forma adequada a população. O trabalho apresenta 

metodologias de abordagem qualitativa, com a natureza desta pesquisa 

caracterizada como aplicada, e seu objetivo é tipificado como exploratória e 

descritivo (GIL, 2010). 

 

3. Quem são os jovens rurais? 

Para fins práticos de investigações, instituições de vários países definem a 

juventude a partir da abordagem cronológica de idade. No Brasil, o Senado aprovou, 

em 07 de julho de 2010, a Proposta de Emenda à Constituição nº 42/08 (a chamada 

PEC da juventude) que definiu a idade para ser definido como jovem no Brasil na 

faixa entre 15 e 29 anos de idade. Este é o conceito de jovem que este trabalho se 

utilizou para a definição de seus sujeitos de pesquisa. 

Entretanto, apesar de conveniente para experimentos, a delimitação de idade 

para a definição de juventude apresenta-se deficiente. Abramovay et al. (1998, p. 

37) explanam que ―não existe uma definição universalmente aceita para os limites 

de idade em que se encontra a juventude‖. Esses autores acreditam que a principal 

característica desta fase corresponde à naturalização da continuidade do modo de 

vida dos pais. Na agricultura familiar, a juventude está presente por meio de sua 

inserção no trabalho familiar no estabelecimento agrícola, uma vez que se 

caracteriza pela unidade de produção agrícola onde propriedade e trabalho estão 

intimamente ligados à família (ABRAMOVAY, 1992). 

O último censo demográfico realizado (IBGE, 2010) apresenta que o Paraná 

possui uma população de 361.768 jovens residindo no meio rural, o equivalente a 

23,6%, da população rural total do estado. Em relação à população total, a 

população jovem residente no meio rural representa 3,5%. É evidente a redução da 

população jovem no meio rural, distintamente ao que vem ocorrendo no meio 

urbano, em que essa categoria vem crescendo consideravelmente. Conforme o 

censo, de 1970 a 2010, houve uma redução da população de jovens rurais na 

proporção de 31% no Paraná (IBGE 2010) 
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Esses dados apresentam um envelhecimento da classe de agricultor, 

reitrando o que é visualizado a campo, nas organizações cooperativas e em 

convenções dos agentes da agricultura familiar. De acordo com Silvestro et al. 

(2001, p. 27) tanto a quantidade de unidades familiares no campo, como a relação 

entre o destino da ocupação social no meio rural e os processos sucessórios, 

―deveriam ser razões suficientes para que as organizações que lutam pela 

valorização do interior do país se debruçassem sobre o assunto‖.  Segundo 

Stropasolas (2011, p. 26), o tema da sucessão geracional e, especificamente, da 

reprodução social da profissão de agricultor(a) ―vem emergindo como uma das 

principais preocupações das instituições do setor público, bem como das entidades 

representativas da agricultura familiar do Sul do Brasil‖.  

 

4. A situação local e a reflexão dos representantes da agricultura familiar 

Os números censitários do êxodo rural e da redução do jovem do campo 

corroboram com a percepção que técnicos de ATER têm do panorama atual da 

agricultura familiar. Visto como um problema para a continuidade das atividades 

agrícolas no campo, técnicos que atuam diretamente com os agricultores apontam 

uma alarmante realidade no rural do Oeste paranaense, e a pouca perspectiva de 

mudança deste quadro: 

Na realidade a sucessão familiar não está ocorrendo. Acredito que 
na região, nem 30% das famílias têm sucessor. Dificilmente se 
encontra um jovem até 20 anos trabalhando no campo. Alguns 
porque vão fazer faculdade e quando voltam não ficam. Na grande 
maioria das famílias não há ninguém para suceder a faixa de 
agricultores que estão com uns 50 anos. Os filhos dificilmente vão 
dar continuidade. (Entrevistado 1 – Zootecnista, 28 anos, técnico de 
ATER no Oeste do Paraná, agosto de 2017). 

 

Mais do que um problema familiar, a pouca sucessão geracional é encarada 

pelos técnicos como promotora do fim das atividades em propriedades produtoras 

de alimentos que vão diretamente para a mesa do consumidor, como hortaliças, 

legumes, frutas e leite. Com a ausência de sucessores, agricultores com idade 

avançada não visualizam como uma opção viável o investimento em atividades 
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agrícolas que derivam de maior planejamento e tratos culturais, optando por 

arrendar terras para terceiros, ou iniciar a produção de grãos para commodities, 

absorvendo o pacote tecnológico das grandes multinacionais do agronegócio. 

Ao serem questionados sobre estas mudanças no campo, técnicos de ATER, 

especializados no atendimento de agricultores familiares produtores de leite e 

hortifrutigranjeiros, relatam a dificuldade das ações técnicas e de planejamento 

neste cenário com pouca perspectiva de continuidade, e demonstram a preocupação 

com um possível fim da produção familiar: 

Para meu trabalho de ATER isso é horrível. Você vai fazer orientação 
para um agricultor de 60, 65 anos, e o produtor diz que não quer 
investir, não quer aumentar a carga de trabalho por que vai parar 
com a atividade, que o filho não vê continuidade nisso, diferente de 
quando você fala com um agricultor de 40 anos que o filho está junto, 
em que ele fala: ―eu vou investir por que isso aqui vai ficar para meu 
filho, meu filho vai dar continuidade nisso‖ [...] Para o trabalho de 
ATER é totalmente desestimulante você ir em uma propriedade que 
não existe sucessão familiar e o agricultor, já com uma certa idade, 
não vê continuidade, e são muitos dos que atendo por, exemplo, que 
daqui uns 5 anos, não vai ter ninguém produzindo na propriedade. 
Ou vão vender, ou arrendar (Entrevistado 2 - Engenheiro Agrônomo, 
33 anos, técnico de ATER no Oeste do Paraná, agosto de 2017). 
 

Esse panorama, além de afetar a sustentabilidade das unidades familiares, 

também acomete as organizações, associações e cooperativas da agricultura 

familiar. A saída dos jovens do meio rural coloca em dúvida a sobrevivência de 

cooperativas solidárias da agricultura familiar na região, pois apresentam dificuldade 

na renovação de seus quadros sociais, e principalmente em suas lideranças, 

situação que é corroborada pelo estudo de Spanevello et al. (2011).  

Embora o estudo de Spanevello et al. (2011) na região central do Rio Grande 

do Sul, demonstra a ocorrência ações em cooperativas agropecuárias voltadas para 

a permanência dos jovens no campo, com objetivo de aproximar os filhos dos 

cooperados à identidade da cooperativa, no Oeste do Paraná, com as cooperativas 

solidárias da agricultura familiar, o cenário é diferente. Ainda que compreendam a 

falta de sucessão familiar rural como um problema para a sobrevivência da 

agricultura familiar, as cooperativas, mesmo sentindo em seus quadros sociais a 

ausência de jovens, realizam poucas ações focadas nessa adversidade. 



 
 

1939 
 

 

Ao serem questionados sobre como veem a atuação dos jovens nas 

cooperativas e a sucessão familiar rural, tanto das propriedades quando das 

organizações da agricultura familiar, as lideranças cooperativistas apontam que este 

é um dos principais problemas enfrentados por seus empreendimentos, conforme 

explana um dos presidentes das cooperativas solidárias do oeste do Paraná: 

 

Não temos nenhum jovem nos cargos de diretoria e temos 
pouquíssimos no nosso quadro social, participando das atividades da 
cooperativa. [...] Isso é um grande problema, porque são sempre os 
mesmos agricultores que tem que ―puxar a frente‖ da cooperativa, 
tomar as decisões, planejar... E estes agricultores estão ficando 
velhos, estão cansando da atividade no campo, e logo vão parar. E 
quando parar, daqui alguns anos, quem vai realizar as atividades na 
cooperativa? Neste momento não temos ninguém para isso. O jovem 
é mais ―ligado‖ nas tecnologias, já cresce mexendo no computador, 
tendo acesso a mais informações, sabe onde buscar conhecimento, 
coisa que os mais velhos já têm dificuldades, pois cresceram no 
campo sem essas tecnologias e poucos se preocuparam em 
aprender. (Entrevistado 3 – Agricultor, 51 anos, Presidente de 
cooperativa da agricultura familiar, setembro de 2017).  
 

O quadro enfrentado por estas cooperativas solidárias vai de encontro com a 

pesquisa de Silvestro et al. (2001), ao analisarem o oeste catarinense, concluíram a 

preocupante ausência de ações voltada para os jovens das organizações 

representativas e de apoio, sobretudo no segmento dos agricultores em transição e 

descapitalizados. Cabe ressaltar que em cooperativas da região que trabalham com 

sistema de integração e produção de commodities, há iniciativas voltadas para 

inclusão do jovem nas decisões e ações da cooperativa. A Cooperativa 

Agroindustrial Copagril, que tem sua sede no município de Marechal Cândido 

Rondon, é um exemplo de empreendimento que realiza tais atividades, buscando o 

desenvolvimento de lideranças jovens. 

Assim, visualiza-se que técnicos de ATER, agricultores e representantes de 

associações e cooperativas da agricultura familiar compreendem a importância da 

sucessão geracional no meio rural, sendo um ponto essencial para a 

sustentabilidade da atividade, mas não há ações estratégicas voltadas para este 

ponto. 
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Contudo, apesar da compreensão de técnicos, agricultores e líderes da 

agricultura familiar que a situação atual da sucessão familiar na região é vista como 

um problema pela baixa continuidade dos jovens nas atividades, é necessário 

escutar e analisar os anseios dos jovens, seus sonhos e necessidades, suas 

demandas e perspectivas. Em muitas ações e políticas públicas voltadas para os 

jovens, preferiu-se ouvir os adultos, como se os mesmos soubessem o que era 

melhor para os ―mais novos‖, assim como, em muitas ocasiões, excluiu-se os jovens 

das tomadas de decisão, por conceberem que os mesmos eram inexperientes e não 

detinham da ―bagagem‖ necessária para ocuparem cargos de liderança na 

agricultura. Diante disso, além da perspectiva de técnicos e líderes sobre o problema 

da sucessão, a opinião de jovens agricultores sobre o futuro no meio rural deve ser 

ouvida. 

 

5. As perspectivas dos jovens rurais na agricultura familiar 

Ao entrevistar os jovens, verificou-se três categorias principais de demandas 

e reivindicações para uma ―vida ideal‖: uma que almeja o acesso a uma renda 

própria, que possibilite suprir suas necessidades e anseios, outra que 

objetivarealizar atividades e trabalhos que não sejam tão penosos e intensos, e uma 

terceira que deseja ter autonomia de execução e decisão. Não alcançando estes 

objetivos de forma satisfatória, os jovens não visualizam outra alternativa a não ser 

galgar uma nova vida longe da propriedade familiar.  

Essas necessidades, em alguns casos, ao não serem supridas, são os 

motivos da saída do jovem da propriedade rural familiar. Conforme o Entrevistado 4, 

a falta de autonomia das decisões da propriedade, mesmo com uma formação 

superior na área agrícola, foi o principal motivo de não continuar trabalhando com a 

família: 

 

Eu gosto da vida no campo e de trabalhar na roça, é o que gosto de 
fazer e é o que sei fazer [...] Decidi sair de casa para me especializar, 
fiz o curso de técnico agrícola e posteriormente o curso de 
agronomia. Por mim eu ficaria na propriedade, pois acredito que teria 
uma renda necessária para ter uma vida tranquila, mas é difícil 
trabalhar com meu pai. Mesmo sendo agrônomo, eu não podia 
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decidir nada, planejar nada [...] Mas é aquilo que falam né, santo de 
casa não faz milagre. (Entrevistado 4 - Engenheiro Agrônomo, 25 
anos, não continuou na propriedade rural familiar, setembro de 2017) 

 

Resultado semelhante obteve Brumer (2006, p. 5) ao entrevistar jovens 

agricultores no sul do Brasil, em que indicaram prioritariamente duas reivindicações: 

acesso a renda própria e autonomia em relação aos pais. Para a autora, a primeira é 

―dificilmente equacionável dentro da economia familiar, cujos recursos geralmente 

são indivisíveis e ficam sob o controle do pai‖, surgindo como alternativa para os 

jovens o assalariamento, principalmente no meio urbano, que ―marca uma ruptura 

temporária ou definitiva com a atividade agrícola‖. Já a solução para a segunda 

reivindicação ―requer a mudança nas relações familiares, através da participação 

maior de todos os trabalhadores familiares no processo de tomada de decisões e de 

um maior espaço para a atuação dos jovens‖. 

A quantidade de herdeiros presentes nas famílias também é um quesito 

limitante para a sucessão familiar no meio rural. Em pequenas propriedades, 

sobretudo aquelas com agricultores descapitalizados, manter a reprodução social 

dos herdeiros, sem expansão de terras, se torna algo inviável, levando aos próprios 

pais a concepção de que ir para a cidade é algo que trará maiores benefícios ao filho 

e um futuro mais promissor do que permanecer.  

Deve-se a este cenário um mercado de terras cada vez mais disputado, com 

altos valores de unidades rurais, o que com a baixa renda das famílias, se torna 

inviável sua expansão. Mello et al. (2003), observou em sua pesquisa com jovens do 

oeste catarinense, que os agricultores familiares têm dificuldade em realizar a 

sucessão por não comportar, muitas vezes, duas famílias na área total do 

estabelecimento. Fato semelhante é relatado pelo Entrevistado 5: 

 

Lá em casa eram em 3 irmãos. A propriedade é 20 hectares, 
basicamente soja e milho. A renda que ela gerava não era o 
suficiente para manter o pai e a mãe, e mais os 3 filhos na 
propriedade. Ou se comprava mais terras, ou mudava o sistema de 
produção e iria para outra atividade agrícola, ou os filhos teriam que 
sair de casa e trabalhar fora. [...] Eu saí de casa e fui trabalhar na 
cidade, mas além da minha vontade, meu pai também incentivou. 
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Para ele, eu teria um futuro melhor e ganharia mais dinheiro se 
saísse da propriedade. (Entrevistado 5 - Administrador, 23 anos, não 
continuou na propriedade rural familiar, setembro de 2017) 

 

Esses depoimentos apontam que ficar na propriedade rural familiar ou sair 

para exercer uma atividade diferente não é uma opção para todos os jovens. Muitos 

não têm oportunidades para ficar ou para sair, tendo como escolha uma única 

opção. Para as jovens mulheres, sobretudo, as opções, de acordo com as 

entrevistas, tendem a ser reduzidas em comparação aos homens. 

Uma das indicações de mulheres entrevistadas nessa pesquisa foi de que a 

sucessão das atividades da propriedade rural é um processo ―masculino‖, 

excludente para as mulheres. Esse fator é corroborado pelos estudos de Brumer et 

al. (2008), em que as mulheres não têm abertura dos pais para agir em atividades 

administrativas da propriedade. Verifica-se que o meio rural ainda mantém alguns 

paradigmas conservadores e machistas, vinculando a mulher apenas a atividades 

relacionadas aos afazeres de casa e cuidados com horta para fins de alimentação 

da família. Tais tratamentos promovem cada vez mais o intuito em jovens 

agriculturas a saírem da propriedade dos pais, e em muitos casos, buscam 

atividades que não tem relação com a agricultura. 

Por conseguinte, além da posição de jovens que não continuaram com as 

atividades na propriedade rural da família, foram entrevistados jovens que 

permaneceram.  

Um dos fatores primordiais para a permanência foi indicado como sendo o 

gosto e prazer pela vida no campo. Mais do que gostar do ambiente onde vivem, os 

entrevistados demonstraram uma gratidão por tudo o que os pais conquistaram e 

investiram, valorizando as situações que a família enfrentou e os triunfos que 

alcançaram. Conforme aponta a Entrevistada 6, com grande apoio dos pais e 

autonomia de trabalho, mesmo após a conclusão de um curso superior de 

Zootecnia, ela visualizou condições ideais para ter renda e condições necessária 

para uma vida desejada: 
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Eu pretendo ficar para dar continuidade no que meus pais 
batalharam até agora para termos. Também porque gosto da 
profissão, não é a mais fácil, mas muito prazerosa. Tenho esperança 
que será mais valorizada com o passar dos anos, pois se não tiver 
quem produz, ficará difícil a situação. Alguns pais não incentivam os 
filhos a ficarem na propriedade, falam que não querem os filhos 
sofrendo como eles. Acho que deveriam incentivar, mostrar como 
trabalhar. Claro, se é uma propriedade muito pequena, que não dá 
para sobreviver, é diferente. Mas na maioria dos que já vi falando 
para sair do campo, são os que poderiam viver bem, pois já tem boa 
estrutura. Também é necessário dar uma chance para as opiniões 
dos filhos. Podem ser imaturas as vezes, mas talvez tenha um pouco 
de fundamento para estudar a proposta e implantar (Entrevistada 6 – 
Zootecnista e Agricultora, 25 anos, continuou na propriedade rural 
familiar após concluir o ensino superior, setembro de 2017). 

 

O relato dos jovens de que os pais não os querem ver sofrendo nas 

atividades agrícolas, reflete o que ocorre em criações animais, como criação de 

frangos, suínos e gado de leite, exigem muitas vezes dedicação quase que em 

tempo integral, incluindo finais de semana e feriados. Na maioria das vezes sem 

―férias‖, estas atividades fazem com que a vida social seja afeta, e muitos não estão 

dispostos a abrir mão do bem-estar e da qualidade de vida para trabalhar no campo, 

conforme aponta os estudos de Carneiro (2001) e Spanevello et al (2011).  

Um dos motivos principais dos jovens não continuarem na atividade está 

relacionado ao convívio familiar, que tem um peso enorme na decisão de 

permanecer ou não na propriedade. Alguns entrevistados, mesmo que só possuindo 

ensino médio, e sem cursar faculdade decidiram deixar o trabalho no campo em 

busca de outra alternativa devido aos conflitos gerados, onde muitas vezes pai e 

filho não entravam em acordo. Segundo relatado, os pais, em alguns casos, não 

estão abertos a novas ideias, não aceitam os jovens mostrar seu trabalho e realizá-

lo da maneira que consideram ideal. A Entrevistada 7 expressou a importância de 

um bom convívio nas atividades rurais familiares: 

 

Por ser filha de agricultores e criada na propriedade rural eu cresci gostando 
do que meus pais fazem. Ainda muito nova meus pais me prepararam para 
ser uma produtora rural. Com o passar dos anos minha família buscou 
financiamentos, fazendo investimentos ampliando a granja para 
proporcionar um ganho sustentável, dando espaço para os filhos. Hoje, no 
meu ponto de vista, os pais agricultores deveriam se preocupar mais com o 
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futuro dos filhos, conduzindo desde pequenos na atividade rural e em 
seguida conduzindo a buscar conhecimentos, repassando 
responsabilidades para que sejam capazes de administrar e continuar no 

campo. (Entrevistada 7 – Agricultora, 23 anos, continuou na propriedade 
rural familiar após concluir o ensino médio, setembro de 2017). 

A flexibilidade de horários, tranquilidade e condições de vida também são 

fatores levado em consideração para a decisão de permanecer no campo. Desta 

forma, o Entrevistado 8 expressou ideia contrária aos que dizem que o trabalho no 

campo é uma atividade penosa e intensa. Mesmo com uma propriedade 

diversificada, com criação de gado leiteiro, suínos, frutíferas, horta e grãos, o jovem 

relata tranquilidade e satisfação com o trabalho realizado: 

 

Gosto da atividade leiteira e gosto de trabalhar com meus pais. Há uma 
harmonia e tranquilidade no trabalho - na medida do possível, pois em todos 
os empregos temos pontos positivos e negativos. A propriedade vai ficar 
para mim como herança. Tenho paz. Sou meu próprio patrão. Faço meus 
horários - quando quero parar e descansar eu vou na medida do possível. 
Posso criar umas galinhas, ter um porquinho, uma horta, frutas - coisa que 
na cidade tenho que comprar. É claro dá mais serviço, mas se eu não fizer 
isso tenho que comprar. Pretendo formar uma família e dar qualidade de 
vida aos meus filhos e o campo é um ótimo lugar. Depois que foi colocado a 
internet aqui na propriedade mudou bastante, mudou para melhor. 
(Entrevistado 8 – Zootecnista e Agricultor, 27 anos, continuou na 
propriedade rural familiar após concluir ensino superior, outubro de 2017). 

 

Esse apontamento apresenta uma importante evolução do meio rural, 

referente à inclusão digital. O rural que era considerado ultrapassado e atrasado, 

onde as tecnologias não chegavam, agora conta com amplo acesso aos 

computadores e internet, de forma facilitada, oportunizando aos jovens que se 

relacionem com outras pessoas, busquem informações e conhecimento. Na região 

analisada, a exclusão digital não é encarada como um problema, pois todos os 

jovens que participaram das entrevistas têm acesso a internet e a utiliza diariamente. 

Um dos motivos que constantemente é atribuído como fator para a saída do 

jovem rural para o meio urbano é a pequena quantidade de área agrícola que os 

pais possuem, o que inviabiliza a permanência de seus herdeiros (e que foi 

constatado também no depoimento do Entrevistado 5, como uma das causas de sua 

saída). Entretanto, há casos de jovens que foram entrevistados, como o Entrevistado 
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9, que com apenas com 3 hectares de área, conseguem uma renda satisfatória para 

suprir as necessidades de pais e irmãos: 

 
Tenho uma expectativa de futuro promissor na agricultura, não em 
grande escala, pelo tamanho da nossa área (3 hectares), mas ainda 
assim conseguindo nos manter aqui com um giro financeiro bom, 
sem contratação de mão de obra, como é atualmente. [...] Já existe 
uma linha de financiamento voltada aos jovens, mas acredito que 
poderia ser feito mais ainda, como investimentos a fundo perdido de 
acordo com as necessidades de cada produtor e a quantidade de 
filhos em casa (Entrevistado 9 – Agricultor, 22 anos, continuou na 
propriedade rural familiar após concluir ensino médio, outubro de 
2017). 

 

O Entrevistado 9 produz olerícolas, frutíferas e leite, no sistema orgânico, os 

quais algumas das culturas apresentam certificação, o que agrega valor 

considerável de comercialização. Além disso, a propriedade agroindustrializa as 

frutas, produzindo doces e geleias, e com o leite produzem queijo colonial. Com as 

olericolas (culturas que geralmente o agricultor enfrenta dificuldades em 

comercialização) o jovem relatou que acessam políticas públicas de 

comercialização, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, a qual 

garante destinação a seus produtos. O jovem participa de todas as atividades da 

propriedade, planejando, plantando, produzindo e comercializando, tendo autonomia 

nas decisões e visualizando a oportunidade de crescer ainda mais com o negócio 

familiar. 

Assim sendo, a partir das entrevistas, elabora-se um quadro síntese dos 

principais motivos encontrados para a continuidade dos jovens na propriedade e 

para a saída dos mesmos, na microrregião de Marechal Cândido Rondon, conforme 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Principais motivos para a permanência e saída dos jovens da 

propriedade familiar rural, em Marechal Cândido Rondon e microrregião, no ano de 

2017. 

MOTIVOS PARA CONTINUAR NA 

PROPRIEDADE 

MOTIVOS PARA SAIR DA PROPRIEDADE 

FAMILIAR 

- Prazer de viver e exercer atividades do 
campo. 

- Almejar uma renda própria e constante em um 
trabalho fixo. 



 
 

1946 
 

 
- Geração de renda satisfatória para manter as 
necessidades. 
- Gratidão e valorização de tudo que os pais 
conquistaram, vendo como uma 
responsabilidade a continuidade do trabalho. 
- Apoio e incentivo dos pais para continuar na 
atividade agrícola. 
- Oportunidade de fazer os próprios horários e 
sistemas de trabalho. 
- Possibilidade de criar animais e plantações 
para com qualidade, para consumo próprio. 
- Ser um ―empresário rural‖ e poder tomar 
decisões e crescer, o que na cidade e em 
trabalhos convencionais seria difícil e demorado 
para alcançar tal posto. 
- Gosta de viver próximo e trabalhar com os 
pais. 
 

- Trabalho no campo é penoso e intenso, não 
tendo dia e nem hora de trabalho especifico. 
- Pouco apoio dos pais para continuar na atividade 
- Sem autonomia de tomada de decisão e 
planejamento na propriedade 
- Área de terra pequena para suportar todos os 
filhos na propriedade 
- Baixa geração de renda das atividades agrícolas 
- Mulheres não tem autonomia nas propriedades, 
não exercendo atividades administrativas e de 
planejamento. 
- Vida na cidade apresenta mais oportunidades e 
expectativa de crescimento. 
- Anseio de constituir uma família, o que torna 
difícil a alocação dentro da propriedade dos pais. 

Fonte: Pesquisa dos autores, 2017. 

Cada caso familiar apresenta suas singularidades características próprias, em 

que muitos quesitos influenciam a decisão final do jovem, mas estes diálogos e 

reflexões demonstraram um padrão comportamental e de motivações que podem 

servir de subsídio para construção de políticas públicas voltadas ou público jovem, 

para organizações de representação, associações e cooperativas planejarem ações 

de liderança e de continuidade de suas unidades agrícolas, e para os pais, 

agricultores, refletirem sobre as oportunidades e demandas dos jovens rurais.  

5. Considerações Finais  

Conclui-se que a tomada de decisão de continuar na propriedade rural familiar 

ou sair não é simplesmente uma escolha, tendo o jovem, em muitos casos, uma 

única opção para seguir, devido as poucas oportunidades e alternativas que são 

oferecidas aos jovens rurais na região oeste do Paraná, sobretudo os provenientes 

de famílias com baixa renda. 

Os apontamentos principais das motivações dos jovens rurais por 

permanecerem ou saírem do meio rural são embasados nas necessidades de terem 

autonomia nas decisões e de planejamento; um trabalho que não seja tão penoso e 

intenso, tendo assim momentos de lazer e utilização para outras atividades; e 

também o recebimento de uma renda própria, para que possam comprar e suprir 

suas necessidades da forma que desejarem. 
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Verificou-se que os jovens que permanecem como agricultores, exercendo as 

atividades agrícolas em conjunto com seus pais, relatam a excelente qualidade de 

vida e a renda satisfatória que a agricultura familiar, quando bem planejada e 

organizada, pode oferecer. Destaca-se que o bom relacionamento com os pais e a 

autonomia que os mesmos tiveram para realizarem as atividades da forma como 

consideram melhor foi essencial para a tomada de decisão de permanência. 

Assim, representa-se a importância da sucessão familiar rural para o 

desenvolvimento rural sustentável, como um dos pontos primordiais a serem levados 

em consideração quando se desenvolve políticas e ações para o desenvolvimento 

do meio rural.  

Por fim, cabe ressaltar que este trabalho consiste em uma pesquisa inicial, 

retratando de forma qualitativa a opinião dos jovens. Abre-se desta forma, uma 

lacuna para pesquisas posteriores que envolvam um maior número de jovens 

analisados, e abrangências maiores de temas, como a diversificação de 

propriedades agrícolas, a pluriatividade rural, os mercados da agricultura familiar, o 

trabalho no campo e a reprodução social. 
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RESUMO 
A relação entre seres humanos e animais é relatada desde os mais longínquos tempos. É 
um consenso entre os especialistas que estar com um animal de estimação aumenta a 
autoestima, senso de valor próprio, o estabelecimento de hábitos positivos e o interesse 
pelo outro. Este projeto tem como objetivo identificar as relações existentes entre pessoas e 
animais no Campus Paulo VI, como e porque ocorrem essas relações. Para o 
desenvolvimento desse trabalho adotou-se os procedimentos de pesquisa qualitativa com o 
desenvolvimento de levantamento bibliográfico, e quantitativo com contagens e análise dos 
dados. Como resultados, constatou-se que o contingente de animais fêmeas é maior do que 
de machos, evidenciando o aumento de animais errantes. Identificou-se em metade dos 
prédios, animais com comportamento de adotados e que, portanto, não saem daquele local. 
Considera-se que a falta de conhecimento da população em relação à reprodutividade dos 
animais domésticos, seja um fator importante quando se fala de crescimento da população 
animal. Os animais que vivem dentro dos prédios estão sob os cuidados humanos, 
enquanto aqueles que vagam pelo campus, estão expostos a mal tratos, desconforto, fome, 
sede e são portadores de doenças que podem ser transmitidas para as pessoas. O 
abandono de animais no Campus Paulo VI é consequência da falta de políticas públicas 
voltadas ao combate ao abandono de animais. Tal situação acarreta problemas ao animal e 
também à comunidade universitária, que a todo instante, está exposta a doenças e os 
animais a todos os tipos de adversidade. A criação de políticas públicas é essencial para 
uma conscientização da população em relação a castração e o abandono de animais.  
Palavras-chave:  Convívio com animais; Animais abandonados, Campus Paulo VI. 
 
ABSTRACT 
The relationship between humans and animals is reported from the earliest times. It is a 
consensus among experts that being with a pet increases self-esteem, a sense of self worth, 
establishing positive habits and interest in the other. The aims of this project is to identify the 
relationships between people and animals on Campus Paulo VI, how and why these 
relationships happens. For the development of this work the procedures of qualitative 
research were adopted with the development of a bibliographical and quantitative survey with 
counts and data analysis. As results, it was verified that the amount of female animals is 
bigger than male ones, evidencing the increase of wandering animals. It was identified in half 
of the buildings, animals with adopted behavior and stay there. Considering the lack of 
knowledge of the local people about the reproductivity of domestic animals is an important 
factor when it comes to the animal population growth. The animals that live inside the 
buildings are under human care, on the other hand, the others are exposed to mistreatment, 
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discomfort, starving, thirst and suffering from many diseases that can infect humans. The 
abandonment of animals on Campus Paulo VI is a consequence of the lack of public policies 
aimed at combating that issue. That situation brings problems to the animal and also to the 
university community, which is always exposed to diseases and animals to all kinds of 
adversity. The creation of public policies is essential for the population's awareness of 
castration and the abandonment of animals. 
Keywords: Conviviality with animals; Abandoned Animals, Paul VI Campus. 

 

1. INTRODUÇÃO                                               

A relação entre seres humanos e animais é relatada desde os mais 

longínquos tempos. A presença do cão junto ao ser humano é conhecida desde a 

época da Pedra Polida, juntamente com outros animais utilizados para subsistência, 

bem como e do gato, convivendo com as pessoas há pelo menos 4000 anos. Esta 

relação demonstra claramente como a humanidade foi e é dependente dos animais, 

seja para alimentação, fonte de trabalho e transporte, conforto emocional, 

entretenimento, esportes e diversas outras finalidades utilitárias. (SILVANO et al, 

2010). 

Psicólogos das universidades de Miami e de St. Louis, nos Estados Unidos, 

descobriram que os animais de estimação trazem benefícios reais ao bem-estar dos 

donos. Essa conclusão foi resultada da pesquisa realizada em duas etapas, nas 

quais os especialistas analisaram 368 donos de pets e um grupo de controle, com 

pessoas sem qualquer tipo de bicho de estimação. Ao final da análise, foi concluído 

que todas as 368 pessoas que possuíam um animal de estimação, principalmente 

cachorros ou gatos, eram menos solitárias, tinham uma autoestima mais elevada, 

eram mais extrovertidas e se aproximavam das pessoas com mais facilidade (Minha 

Vida, 2011). 

É um consenso entre os especialistas que estar com um animal de estimação 

aumenta a autoestima, senso de valor próprio, o estabelecimento de hábitos 

positivos e o interesse pelo outro. Tudo isso pode beneficiar pacientes depressivos, 

que apresentam problemas nessas áreas. Estudos verificaram um aumento da 

produção e liberação da serotonina e dopamina, hormônios responsáveis pela 

http://www.minhavida.com.br/temas/animais
http://www.minhavida.com.br/temas/pets
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sensação de prazer e alegria, após 15 a 20 minutos de interação com o cão 

(UNIMED, 2017). 

As serventias que um animal de estimação possui para as pessoas são 

inquestionáveis, pois sabe-se atualmente que os animais contribuem para o 

tratamento de várias doenças físicas e psicológicas, em contrapartida outras 

pessoas encontram ―dificuldades‖ na criação do animal, em função de motivos 

decorrentes de gastos, doenças e prejuízo material, o que justifica um possível 

abandono, e dessa maneira fazendo o animal perder sua ―vida útil‖ para um lar ou 

para uma família. 

Na condição de abandonados esses animais são vítimas de atropelamentos e 

crueldade, bem como representam um grave problema para saúde pública, uma vez 

que são os principais reservatórios e transmissores de zoonoses como raiva e 

leishmaniose visceral, configurando-se em uma importante questão de saúde 

pública e ambiental. 

A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existem mais de 

30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de 

cães (OMS 2014). Em cidades de grande porte, para cada cinco habitantes há um 

cachorro. Destes, 10% estão abandonados. No interior, em cidades menores, a 

situação não é muito diferente. Em muitos casos o número chega a 1/4 da 

população humana (ANDA, 2014). 

O IBGE em parceria com Ministério da Saúde, divulgou dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS-2013) em junho, informando que quase metade das 

residências brasileiras abriga pelo menos um cachorro. Já uma em cada cinco casas 

tem um gato de estimação, sendo o Piauí o estado com maior número de felinos 

(34,2%), e o Distrito Federal, com o menor (6,9%) (JORNAL A VOZ DA SERRA, 

2015). 

Entendendo o meio ambiente como uma totalidade das coisas, a problemática 

não atinge somente os âmbitos naturais, tais como mares, florestas, rios, mas 

sobretudo ambiente humano. Constata-se a degradação dos recursos naturais e das 

diversas formas de vida. Não é à toa que o conceito de Bem-Estar Animal torna-se 
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um capítulo da questão ambiental. A extinção de espécies da fauna e da flora 

agrava-se tanto quanto os casos de maus-tratos aos animais. Nos ambientes 

urbanos, os crescentes casos de abandonos de animais configuram como um dos 

mais evidentes problemas ambientais das cidades. É crime ambiental previsto na Lei 

9.605/98. O Artigo 32, prevê para quem "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou 

mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos", pena 

de detenção, de três meses a um ano, e multa.  

Segundo Kennedy e McGarvey (2008), é possível que, com as novas 

composições familiares, os animais venham a assumir ainda mais posições de 

destaque no contexto domiciliar.  Neste caso, o papel desses animais, no contexto 

familiar, é o de satisfazer às necessidades humanas de companhia, amizade, amor 

incondicional e afeto (DOTSON; HYATT, 2008). 

A humanização dos animais domésticos é um assunto que pode ser 

observado de vários pontos de vista, como um caleidoscópio de sentimentos, 

necessários cuidados com os bichinhos, interesses comerciais e mudanças de 

comportamento na sociedade brasileira. 

Na Universidade Estadual do Maranhão existem pessoas empenhadas a 

tratar dos animais, sejam porque gostam ou por notarem que este vem sendo um 

problema cada vez mais recorrente, e que precisa de medidas para solução. Este 

projeto busca mostrar um novo olhar para a problemática dos animais abandonados 

tanto para os próprios animais, quanto para a comunidade. Visa também identificar 

as relações já existentes da comunidade com esses animais. 

 

2. METODOLOGIA 
O trabalho enquadra-se na linha da gestão ambiental da UEMA e analisa o 

problema dos animais abandonados na perspectiva das relações que os 

funcionários do Campus Paulo VI possuem com mesmos. Tem o objetivo de analisar 

as relações interativas entre pessoas e animais no Campus Paulo VI.  A pesquisa é 

realizada através do Programa de iniciação cientifica, na recente linha de pesquisa 

implantada na universidade da sustentabilidade. 
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Foram feitas pesquisas bibliográficas, sendo elas norteadoras para a realização 

de discussões e debates entre os membros executores do trabalho. Em seguida foi 

realizada a quantificação dos animais abandonados nos prédios do Campus Paulo 

VI. Essa contagem foi feita quinzenalmente por dois meses nos prédios do CECEN, 

CCSA, CCT, Zootecnia, Medicina Veterinária, Agronomia, CCB, PPG/PROEXAE, 

todos pertencentes a Universidade Estadual do Maranhão. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Desconhecimento e despreparo na guarda responsável de animais.

O convívio do ser humano com cães e gatos, um fenômeno de caráter global, 

remonta há milênios e configura-se como um dos mais estreitos e intensos vínculos 

entre espécies. A intensidade dessa relação repercute, de forma importante, sobre a 

saúde das pessoas e dos animais, impactando decisivamente no meio ambiente. Tal 

ligação está intimamente relacionada às condições sociais, econômicas e culturais 

de cada comunidade (FORTALEZA et al., 2006). 

Existe um despreparo de grande parte dos tutores de animais de companhia 

sobre como desenvolver a posse ou a guarda responsável. Esse fato, associado ao 

desconhecimento do comportamento reprodutivo, idade de amadurecimento sexual, 

número de descendentes e medidas adequadas de manejo nutricional e higiênico-

sanitário, colabora para a ocorrência de abandono e aumento expressivo de animais 

(BEAVER, 2001; THRUSFIELD, 2004). Os principais problemas provocados pelo 

excesso de animais sem controle de mobilidade e supervisão constituem a 

transmissão de doenças, principalmente zoonoses (raiva, leishmaniose e 

toxoplasmose), a proliferação de parasitas (pulgas, carrapatos e sarna), agressões 

(arranhões e mordeduras), acidentes de trânsito, poluição por dejetos, poluição 

sonora, entre outras perturbações (OMS, 2001).  

Um dos grandes problemas enfrentados pelo Brasil é a quantidade de animais 

vivendo na rua. De acordo com dados, divulgados pela Organização Mundial de 

Saúde, o país possui cerca de 30 milhões de cães e gatos que sofreram com o 

abandono ou já nasceram sem um lar. Tal contingente está desprotegido de 
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doenças graves e de fácil proliferação como a leptospirose e a raiva. O Centro de 

Zoonoses (CCZ) foi criado para amenizar e controlar a transmissão de tais doenças 

(Canal do Pet, 2016). Mas nem todos as cidades do Brasil possuem o CCZ. Em São 

Luís, são aproximadamente 15 mil animais nas ruas (CCZ 2015). O recolhimento de 

animais infectados das ruas não possui sede fixa, elevando assim os riscos à população. 

Segundo o estudo realizado em 2010, os principais motivos de abandono de 

cachorros e gatos foram: ninhadas inesperadas (14%), mudança de casa (13,7%), 

fatores econômicos (13,2%), perda de interesse pelo animal (11,2%) e 

comportamento problemático do animal de estimação (11%). Entre os motivos 

menos frequentes: há o fim da temporada de caça (10,2%), alergia de algum 

membro da família (7,7%), nascimento de um filho (6,4%), internamento ou morte do 

proprietário (3,5%), férias (2,6%) ou o medo de pegar toxoplasmose durante a 

gravidez (2,4%) (Affinity PetCare, 2010). 

O animal que vive na rua só tem como opção de comida o lixo e de bebida a 

água suja das valetas. Assim, contrai e transmite doenças, adquire bicheira, ferida, 

sarna, carrapato, pulga. Sofre maus-tratos, sente frio, fome, medo e tristeza. Se for 

fêmea, duas vezes por ano estará prenha e parindo os filhotes em qualquer 

barranco ou buraco. Esses filhotes darão início a uma sobrevida na rua, e em 6 

meses os filhotes do sexo feminino estarão parindo novas ninhadas. A cria de uma 

única cadela cresce numa curva exponencial. Em 10 anos ela pode ter mais de 80 

milhões de filhos, netos e bisnetos. (SOS Bichos) (Figura 1: Sucessivas Gerações de 

um casal de cães). 

 



 
 

1955 
 

Figura 1: Sucessivas Gerações de um casal de cães 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOS Bicho

Os caninos e felinos (Canis Lupus Familiaris e Felis Silvestris Catus) do 

gênero feminino são animais pluríparos de gestação curta (ao redor de 60 dias), com 

grande potencial de produção de proles numerosas que podem atingir a maturidade 

sexual a partir de 6 meses de idade. Esses fatores contribuem para o crescimento 

populacional de cães e gatos sem controle. Para ser resolvido o problema é preciso 

instituir programas efetivos envolvendo o controle da reprodução desses animais. 

Uma cadela consegue gerar de 10 a 15 crias e, se seus descendentes 

continuarem a se reproduzir, pode atingir o número de 64 mil nascimentos, em seis 

anos. Esse contingente ainda é maior se forem felinos. Assim, continua a aumentar 

a população de animais que podem, em muitos casos, ser abandonados. Além de 

passarem fome, frio e serem vítimas de maus-tratos, também influenciam na 

disseminação de doenças infecciosas (PetLove, 2013).

A falta de educação da população é um dos grandes problemas que geram o 

abandono e a não castração. Ainda há pessoas que comparam o estimulo sexual 

dos animais com o dos humanos, sendo contra a castração por motivos de ―prazer‖ 

sexual que os animais vão perder ao serem castrados ou por acharem que deixá-los 

procriar é algo fundamental para o bem-estar deles. É necessário a implantação de 
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políticas públicas para o enriquecimento de conhecimento da população, uma vez 

que o abandono e a reprodução exacerbada dos animais têm se tornado uma 

questão não só ambiental, mas de saúde pública. Castrar é um ato de amor. 

Uma pesquisa realizada pelo Hospital Veterinário de Banfield, nos EUA, 

mostra que cães machos que são castrados vivem em média 18% a mais do que os 

não castrados e fêmeas castradas vivem 23% a mais (HUFFPOST, 2015). Esses 

dados são principalmente justificados pelo fato de que animais não castrados têm 

mais propensão para fugir, assim estando mais expostos a brigas com outros 

animais e a serem vítimas de atropelamentos. Cães e gatos castrados também têm 

menor risco de desenvolver alguns tipos de câncer, como de mama, útero, ovário e 

testículo, e as fêmeas ficam protegidas contra piometra e gravidez psicológica. 

 

3.2 Presenças de animais nos centros do Campus Paulo VI 

  A UEMA teve sua origem na Federação das Escolas Superiores do Maranhão 

– FESM, criada pela Lei 3.260 de 22 de agosto de 1972 para coordenar e integrar os 

estabelecimentos isolados do sistema educacional superior do Maranhão. Possui 22 

Campis em todo Maranhão e em São Luís abriga o Campus Paulo VI com 4 centros, 

sendo eles o Centro de Ciências Agrárias (CCA), o Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas (CCSA), o Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais (CECEN) e o 

Centro de Ciências Tecnológicas (CCT). 

Após as contagens dos animais em cada prédio do Campus Paulo VI, 

percebeu-se que a maioria eram felinos, do gênero feminino, contribuindo ainda 

mais para o aumento desses animais nos prédios, devido a propensão reprodutiva já 

citada anteriormente. A fertilidade das fêmeas é maior que nos machos, já que as 

gatas se tornam férteis com seis meses de idade e atingem sua maturidade sexual 

em torno dos nove ou dez meses, enquanto os gatos não amadurecem até que 

cheguem a um ano (Meus Animais). 

      Durante os dois meses de contagem observou-se que os animais encontram-

se de forma definitiva nesses espaços, tendo certo vínculo com pessoas que ali 



 
 

1957 
 

estudam ou trabalham. São praticamente adotados por essas pessoas, e 

permanecem nesses prédios, sendo alimentados, recebendo carinho dos 

funcionários e de alguns alunos. O animal se sente acolhido no espaço e ali 

permanece por ser o único local que está sendo ―aceito‖. Porém, nem todos são 

bem-vindos nesses prédios. Por serem muitos, geram sujeira e incômodo quando 

encontram-se perto das lanchonetes. Dessa forma permanecem vagando por todo o 

campus sem destino, com possibilidades de contrair e transmitir doenças para a 

comunidade universitária. A tabela 1, apresenta os resultados da contagem dos 

animais (Tabela 1). 
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Tabela 1: Contagem de animais no Campus Paulo VI.

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a tabela 1 pode-se observar que nos prédios de Agronomia , 

Medicina Veterinária, Zootecnia e Biologia, ambos pertencentes ao centro CCA,  

houve alterações no número de animais presentes nos referidos locais  ao longo das  

quatro semanas de contagem. o que demonstra a movimentação dos animais pelos 

campus.  

Contudo nos centros do CCT, CCSA e CECEN, o número de animais foi 

constante, tal quadro nos leva a buscar explicações dessa constante. Incialmente, 

considera-se que tais animais já estejam na condição de adotados, ainda que seja 

      Prédios Datas da contagem 

28 de agosto 18 de 
setembro 

25 de 
setembro 

02 de outubro 

  CCA/ 
Agronomia 

M 
- 

F 
5 

M 
- 

F 
- 

M 
3 

F 
2 

M 
3 

F 
1 

CCA/Medicina 
Veterinária 

 
3 

 
8 

 
- 

 
3 

 
4 

 
5 

 
- 

 
- 

CCA/ 
Zootecnia 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

CECEN/ 
Biologia 

 
1 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
CCT 

 
- 

 
3 

 
- 

 
3 

 
- 

 
3 

 
- 

 
3 

 
CCSA 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
CECEN/ 
Geografia 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

TOTAL 6 24 2 10 11 14 5 8 

Legenda: M- Macho F- Fêmea 
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em uma instituição pública, e por isso, permanecem no mesmo local. Outrossim, 

constatou-se nesses locais, um maior cuidado por parte da população frequentadora 

do prédio. Os animais  permanecem ali, por possuírem alimentação e afeição 

constantes. 

Outro  aspecto observado  é  o maior número de fêmeas  confirmando 

argumentos anteriormente citados sobre o cio e a reprodução ( Figuras 2 e 3). 

 

Figura 2 e 3: Fêmeas nos prédios CCSA e CCT, respectivamente. Fonte: Própria Pesquisa, 

2017. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O abandono dentro do Campus Paulo VI é consequência de uma deficiência 

educacional da população. É importante observar que o abandono acarreta muito 

mais do que problemas ao animal, que são expostos a todos os tipos de 

adversidade, mas também à comunidade universitária, que a todo instante é exposta 

a doenças. 

Um dos principais problemas oriundos da superpopulação desses animais 

decorre do fato deles estarem expostos a todo o tipo de doenças, vítimas de várias 

zoonoses, o que constitui um sério problema de saúde pública nas cidades; um 

problema que se agrava em virtude do acelerado grau de reprodução e de 

proliferação desses animais. 

Os centros de zoonoses (CCZ) foram criados para amenizar e controlar a 

transmissão de doenças (Canal do Pet, 2016). Contudo, nem todas as cidades do 

Brasil possuem o CCZ. Em São Luís atualmente tem aproximadamente 15 mil animais 

nas ruas, segundo o CCZ 2015 cuja atividade de recolhimento dos animais infectados 

das ruas, não possui sede fixa, comprometendo a efetividade desse serviço e elevando 

riscos à população. 

A criação de políticas públicas voltadas ao problema do abandono de animais, 

é essencial para uma conscientização e conhecimento   da população a respeito da 

guarda responsável, castração e abandono dos animais. Tais questões são 

pertinentes a toda a sociedade, uma vez que, este problema se manifesta em todas 

as escalas.   
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RESUMO 
Este trabalho apresenta os resultados obtidos no projeto de mapeamento e caracterização 
do potencial arqueológico da bacia do Itapecuru, no Estado do Maranhão. Para fins dessa 
pesquisa será abordado o conhecimento arqueológico relacionado com o baixo curso da 
Bacia Hidrográfica do Itapecuru, com o intuito de avaliar o potencial arqueológico, bem como 
subsidiar o planejamento e a conservação do patrimônio cultural e socioambiental do 
Maranhão. Para tanto, no presente estudo foram abordados a distribuição espacial dos 
sítios arqueológicos no compartimento analisado, com ênfase na descrição das ocupações 
humanas que ocorreram ao longo do rio Itapecuru durante os últimos 10 mil anos de 
duração. 
Palavras-chaves: Sítios arqueológicos; Bacia do Itapecuru e Maranhão. 
 
ABSTRACT  
This work presents the results obtained in the mapping and characterization of the 
archaeological potential of the Itapecuru basin, in the State of Maranhão. For the purpose of 
this research, the archaeological knowledge related to the low course of the Itapecuru 
Hydrographic Basin will be approached in order to evaluate the archaeological potential, as 
well as to subsidize the planning and conservation of the cultural and socioenvironmental 
patrimony of Maranhão. For this purpose, the present study analyzed the spatial distribution 
of the archaeological sites in the analyzed compartment, with emphasis on the description of 
the human occupations that occurred along the Itapecuru River during the last 10 thousand 
years. 
 
Keywords: Archaeological sites; Itapecuru and Maranhão Basin. 
 

1. Introdução 
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A retomada dos investimentos em infraestrutura e a ampliação da Região 

Metropolitana da Grande São Luís para além da Ilha do Maranhão, em direção ao 

baixo curso da Bacia do Itapecuru, a exemplo da construção de um distrito 

siderúrgico e uma refinaria entre os municípios de Bacabeira e Rosário chama 

novamente a atenção para a fragilidade ambiental dessa área e ressalta a sua 

importância estratégica para a sobrevivência de muitos grupos tradicionais, como 

povos indígenas e quilombolas, além de ribeirinhos. Soma-se a isso, o fato de que 

quase toda a água consumida em São Luís vem do rio Itapecuru e seus tributários. 

Neste sentido, este artigo enfatiza um dos componentes ambientais mais 

frágeis e não renováveis, que sofrem impactos recorrentes quando são olvidados do 

licenciamento ambiental: o patrimônio arqueológico. A Carta de Laussane (ICOMOS, 

2009) concebeu o patrimônio arqueológico essencial para se compreender as 

atividades humanas no passado. Portanto, ratificou que a sua proteção e gestão são 

indispensáveis para as gerações presentes e futuras. De acordo com esse 

documento, o conceito de patrimônio arqueológico é: 

A parte do nosso património material para a qual os métodos da 
arqueologia fornecem os conhecimentos de base. Engloba todos os 
vestígios da existência humana e diz respeito aos locais onde foram 
exercidas quaisquer atividades humanas, às estruturas e aos 
vestígios abandonados de todos os tipos, à superfície, no subsolo ou 
sob as águas, assim como aos materiais que lhes estejam 
associados (ICOMOS-SOCIOMUSEOLOGIA, 2009, p. 234). 
 

A área do conhecimento que lida com o patrimônio arqueológico é a 

Arqueologia, sendo concebida como uma ciência social, que procura explicar o que 

aconteceu com grupos humanos no passado, inferindo comportamento e ideias a 

partir de materiais remanescentes do que as pessoas fizeram e usaram e do impacto 

físico de sua presença no meio ambiente (TRIGGER, 2004), tendo como principal 

objeto de estudo a cultura material. 

Conforme mencionado, os bens de natureza arqueológica também compõem 

o rol dos elementos que formam o patrimônio cultural brasileiro e, pelo fato, de 

estarem inseridos no meio ambiente, também compõe o rol da política ambiental. 

Não obstante, diferentemente de outras categorias patrimonializadas, cujos critérios 

de proteção e salvaguarda estão intimamente ligados aos conceitos de 

excepcionalidade e valor, que, por sua vez, justificam medidas de acautelamento, 
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todos os sítios arqueológicos brasileiros, quando reconhecidos por arqueólogo já se 

encontram protegidos por lei. Portanto, o reconhecimento e o registro dos bens de 

natureza arqueológica são os meios cautelares mais usuais quando se fala em 

arqueologia, sendo de fundamental importância a adoção do patrimônio 

arqueológico nos zoneamentos ecológicos, nos planos de manejo, nos estudos de 

impacto ambiental, dentre outras políticas públicas norteadoras. 

Nesse contexto o presente artigo os resultados inéditos relacionados com o 

mapeamento do patrimônio cultural da bacia do Itapecuru, que visam subsidiar o 

planejamento ambiental desta porção do Maranhão. Para fins desse trabalho 

abordou-se a região do baixo curso da bacia, especialmente o conhecimento 

arqueológico já disponível para os municípios de Bacabeira e Rosário. 

 

2. Metodologia 

A metodologia aplicada ao levantamento do potencial arqueológico no baixo 

curso da bacia do Itapecuru foi estruturada em etapas, de acordo com o grau e 

qualidade da informação a ser obtida. Em um primeiro momento foi realizada a 

busca no Sistema de Gestão do Patrimônio Arqueológico – SGPA, onde consta o 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, Autarquia Federal que é a responsável pela gestão do patrimônio 

cultural brasileiro. A rigor deveriam constar, conforme a Portaria IPHAN nº 241, de 

19/11/1998, todos os sítios arqueológicos conhecidos no Brasil. Esses sítios são 

cadastrados mediante ao preenchimento de um banco de dados, que gera uma 

Ficha de Cadastro Nacional de Sítio Arqueológico. Conforme será abordado nos 

resultados, percebeu-se que o banco de dados está completamente defasado em 

relação ao que se conhece da arqueologia da região. 

Com base nessa documentação oficial, um segundo momento consistiu em 

realizar levantamentos em outros documentos, a exemplo de relatórios de 

pesquisas, sobretudo, os relacionados aos projetos de arqueologia vinculados ao 

licenciamento ambiental na região, além de materiais bibliográficos de diversas 

naturezas. 

Por fim, foram realizadas as pesquisas de campo prospectivas não 

interventivas, considerando as áreas mais estratégicas para ocorrência de sítios 
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arqueológicos, como os terraços fluviais do curso principal, nas áreas de 

confluências e interflúvios, nos locais de nascentes e com disponibilidade de 

recursos naturais e matérias-primas. As prospecções arqueológicas realizadas ao 

longo da Bacia do Itapecuru levaram em consideração o aspecto ambiental, ou seja, 

foi considerado um aspecto geográfico, a exemplo das unidades geomorfológicas da 

paisagem, associado com a obtenção de informações orais, junto as comunidades 

ribeirinhas (Figura 01 e 02). 

 

  
Figuras 1 e 2. Caminhamento às margens do rio Itapecuru e conversas com pescadores. 
Fotos: Bandeira, 2017. 

 

O método prospectivo aplicado teve caráter não interventivo, que segundo 

Renfrew e Bahn (1993), consiste em realizar a inspeção da superfície do terreno, 

com vistas a identificar artefatos arqueológicos, estruturas arqueológicas e 

indicadores na paisagem, a exemplo dos solos antrópicos. A prospecção superficial 

não interventiva foi executada a pé e com o auxílio do drone DJI Phaton 4, onde 

foram realizadas entrevistas com os moradores das áreas pesquisadas e 

caminhamentos de reconhecimento, fotointerpretação e registro da área. Com 

relação a a identificação de bens de natureza arqueológica foram localizadas e 

georreferenciadas as evidências arqueológicas, a partir da obtenção das 

coordenadas geográficas com o GPS, com posterior espacialização na base 

cartográfica da área de estudo.  

De posse desses dados, partiu-se para a etapa de laboratório, com a 

elaboração de mapas de diferentes categorias de sítios arqueológicos, 

correlacionando-os com aspectos locacionais, densidade de pontos, inserção na 

paisagem e distribuição por diferentes compartimentos ambientais. A elaboração dos 
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mapas foi realizada com o uso do SIG (Sistema de Informação Geográfica), por meio 

do programa ArcGis 10.5, onde foi possível georreferenciar cada sítio arqueológico. 

No programa ―GPS-TrackMaker‖ pôde-se transformar os dados em formato 

―shapefile‖ associado no ArcGis aos shapes do limite da bacia do Itapecuru 

elaborado pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos 

(IMESC) e ao do Estado do Maranhão, obtida pelo Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM). O mapa foi sistematizado em escala 1:25 mil, cuja 

projeção foi aferida pelo sistema de coordenadas UTM (Universal Transversa de 

Mercator) com datum de referência SIRGAS 2000, Zona 23 Sul. 

 

3. Resultados da pesquisa 

Conforme abordado anteriormente, para fins desse trabalho será enfocado o 

levantamento arqueológico realizado na porção baixa da bacia do Itapecuru, com 

ênfase nos municípios de Bacabeira e Rosário, bem como a área estuarina, que 

envolve os municípios de São Luís e São José de Ribamar, no Golfão Maranhense. 

Esses compartimentos demonstraram maior incidência de sítio arqueológicos ao 

longo da bacia, o que possibilitou, além da caracterização arqueológica, desenvolver 

aferições e predições dos lugares mais potenciais para a existência de bens 

arqueológicos, além de possibilitar construir sínteses sobre os processos de 

ocupação humana em sua longa duração, envolvendo a temporalidade e a 

espacialidade dos assentamentos ao longo dos milênios. 

A esse respeito, as pesquisas arqueológicas na bacia do Itapecuru, em seu 

baixo curso permitiram sistematizar o modelo de ocupação com os vestígios mais 

antigos dessa presença, sendo datados entre 9.690 a 9.540 anos antes do presente, 

se estendendo até o período histórico, no século XVII (BANDEIRA, 2011a; 2011b; 

BANDEIRA et al., 2013). Esses sítios se espalharam por grandes áreas, com os 

vestígios arqueológicos ocorrendo tanto em profundidade, como em superfície, 

sendo que os vestígios aflorantes vêm sofrendo com as constantes inundações dos 

cursos d‘água perenes e intermitentes que formam a bacia do Itapecuru.  

Os elementos materiais deste período são raros, tanto pela antiguidade, como 

pela baixa densidade, com destaque para os materiais líticos constituídos por 

resquícios de produção de artefatos lascados, a exemplo de lascas corticais, 
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raspadores, choppers, lascas comuns, estilhas, micro lascas, fragmentos térmicos e 

seixos fragmentados em sílex, quartzo, quartzito, calcedônia, arenito silicificado e 

rochas básicas, algumas delas apresentando evidentes sinais de queima. Artefatos 

formais como pequenos raspadores, lascas com sinais de utilização e núcleos foram 

detectados em menor número. A grande quantidade de estilhas e micro lascas em 

detrimento do baixo índice de artefatos indica que algumas áreas do rio Itapecuru 

seriam utilizadas para atividades específicas como acampamentos esporádicos de 

caça, pesca ou coleta (Figura 3 e 4). 

 

  

Figura 3 – Chopper em lítico lascado 

encontrado no Rabo de Porco 1, 

associado ao período de ocupação 

mais antigo. Foto: Bandeira, 2011. 

Figura 4 – Raspador lítico lascado 

encontrado no Rabo de Porco 1, em 

nível datado de 9.200 anos antes do 

presente. Foto: Bandeira, 2011.  

Ao que tudo indica, as ocupações mais antigas de caçadores-coletores na 

bacia do Itapecuru, em seu baixo curso, tenham durado até o Holoceno Médio, com 

datas entre 6.370 a 4.870 anos atrás, quando aparecem as primeiras ocupações de 

novos povos com características bastantes distintas dos anteriores, visto que em 

torno 4.870 anos atrás o material lítico lascado começou a ocorrer associado com 

objetos cerâmicos dando início ao Horizonte Lítico Lascado – Cerâmico. Esses 

grupos foram os primeiros agricultores e ceramistas da região, que apresentaram um 

padrão de assentamento sedentário, com a constituição das primeiras aldeias e a 

elaboração de um aparato material associado a essa nova economia de 

subsistência. Tais aspectos caracterizaram padrões socioculturais distintos dos 

primeiros povoadores da região, iniciando uma nova fase cultural.  
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A cronologia deste período foi construída com base em quatro datações 

absolutas que possibilitaram datar os horizontes culturais, conforme se segue: 

 

O Horizonte Lítico Lascado – Cerâmico foi estabelecido inicialmente, 
entre 4.870 anos A. P. (FATEC amostra 3003) e 4.410 anos A. P. 
(CAL BP BETA amostra 03), sendo associado ao nível 0,90 m a 1,00 
m de profundidade, com material arqueológico representado por 
refugos de atividades de lascamento, associado a grande quantidade 
de fragmentos cerâmicos. Esse período se estendeu até 1.850 anos 
A. P (FATEC amostra 3002), com datação intermediária de uma 
fogueira em 3.430 anos A.P (FATEC amostra 3006), situada entre o 
nível 0,40m a 0,50m de profundidade. O Horizonte Lítico Polido – 
Cerâmico inicia-se em torno do ano 720 (FATEC amostra 3001), 
portanto século VIII e se estendeu até o ano de 1410 (CAL BP BETA 
amostra 01), portanto século XV. Esse período associou-se a 
manufatura e uso de machados polidos, mão-de-pilão, almofarizes, 
raladores e trituradores em rochas granitoides, além de grande 
concentração de fragmentos cerâmicos. Essa ocupação é associada 
a um modo de vida agricultor, correspondendo ao nível 0,40m a 
0,20m de profundidade. O último período de ocupação pré-histórica 
corresponde ao Horizonte Cerâmico de Contato, caracterizado por 
cerâmicas da Tradição Policroma e filiadas a outros grupos não 
classificados pelas tradições ceramistas existentes para arqueologia 
brasileira. A temporalidade desse período inicia-se a partir do século 
XVII, quando das primeiras entradas dos colonizadores pelo rio 
Itapecuru, a partir da Ilha de São Luís e Baía de São José chegam à 
região e se estendeu até o ano 153 (CAL BP BETA amostra 2), entre 
o século XIX e XX, correspondendo ao nível 0,20m a superfície do 
sítio (BANDEIRA, 2013, p. 194). 
 

Camadas associadas aos povos ceramistas também foram encontradas em 

outros assentamentos da região. A esse respeito, houve uma ampla dispersão 

temporal dos povos ceramistas, com as ocupações iniciais em torno de 4.870 e 

4.410 anos antes do presente, com uma intensificação desse modo de vida entre 

720 anos AD até meados de 1410 AD. Deste período grande quantidade de 

implementos manufaturados destinados ao cultivo e processamento de vegetais 

foram descobertos, a exemplo de lâminas de machado em rocha polida, almofarizes, 

bigornas, raladores, mão de pilão, conforme ilustrada nas figuras 05 a 08 a seguir. 
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Figura 5 - Almofariz e bigorna em 

rocha para triturar grãos associado 

ao Horizonte Lítico Polido – 

Cerâmico. Foto: Bandeira, 2011. 

Figura 6 - Instrumento utilizado para 

triturar associado ao Horizonte Lítico 

Polido – Cerâmico. Foto: Bandeira, 2011. 

 

 

Figura 7 – Lâmina de machado para 

sulcar a terra associado ao Horizonte 

Lítico Polido – Cerâmico. Foto: 

Bandeira, 2011. 

Figura 8 - Mão-de-pilão associada ao 

Horizonte Lítico Polido – Cerâmico. Foto: 

Bandeira, 2011. 

 

Este momento associou-se a última fase de ocupação pré-colonial do baixo 

Itapecuru, que é conhecida pela arqueologia como período de contato com o 

colonizador europeu, correspondendo ao início do século XVII, quando são 

registradas as primeiras entradas pelo rio Itapecuru, a partir de São José de 

Ribamar. Essa fase é caracterizada pela ocorrência de conjuntos cerâmicos 

variados, que denotam a diversificação étnica dos grupos humanos que ocupavam o 

baixo Itapecuru no momento da chegada dos primeiros colonos. A cerâmica era 

empregada no preparo, consumo e estocagem de alimento e água, conforme as 

figuras 09 a 12 que se seguem. Esses conjuntos apresentaram traços comuns e 
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diferenciados que denotam a diversidade nos modos de produção associada aos 

diferentes grupos étnicos que ocuparam a região.  

 

 

 

Figura 9 - Fragmento cerâmico com 

tratamento de superfície ponteado 

repuxado. Foto: Bandeira, 2011. 

Figura 10 - Fragmento cerâmico com 

tratamento de superfície inciso 

curvilíneo. Foto: Bandeira, 2011. 

  

Figura 11 - Fragmento cerâmico 

com decoração modelada na forma 

de ave bicefála. Foto: Bandeira, 

2011. 

Figura 12 - Fragmento cerâmico 

associado ao Horizonte Cerâmico de 

Contato. Foto: Bandeira, 2011. 

Destaque para fragmentos que apresentaram tratamento de superfície 

ponteado repuxado, incisões geométricas e com apliques zoomorfos. A variabilidade 

étnica da bacia do Itapecuru também é atestada também em muitos os relatos 

etnohistóricos, a exemplo do Mapa Etnohistórico de Curt Nimuendajú (1944) (Figura 
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13), que descreve muitos povos na região, a exemplo dos Tupinambá (1560), 

Guaxina (séc. XVII), Tobajara (séc. XVII), Barbados (séc. XVIII), Cahicahi (sécs. 

XVII-XVIII), Guaná (1694), Igaruana (1648), Uruati ((1648), Coroatá (?), Cururi (séc. 

XVIII), Aranhí (1716-1734), Guanaré (1726) e Gamelas (1715-1854). 

  

Figura 13 - Mapa Etnohistórico de Curt Nimuendajú com a indicação de 

algumas etnias que ocuparam a bacia do Itapecuru. Fonte: IBGE. 

 

Para o período de contato com o europeu, além da evidência arqueológica, 

são comuns os relatos etnohistóricos que auxiliam na compreensão dos períodos 

mais recentes de ocupação do baixo Itapecuru. Além dos sítios arqueológicos 

identificados na área da Refinaria Premium I, novos assentamentos estão sendo 

identificados às margens do rio, principalmente sítios históricos, oriundos dos 

primeiros momentos da colonização europeia na região, a exemplo de fortificações e 

fazendas, que atestam uma ocupação paulatina de holandeses e portugueses nessa 

região, desde o século XVII, a exemplo do Forte do Calvário, que foi recentemente 

pesquisado para fins de elaboração do laudo de tombamento federal e os sítios 

históricos Mãe Benta 1, Mãe Benta 2 e Mãe Benta 3 (BANDEIRA, 2010a; 2012). 
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Neste âmbito, a presença europeia em tempos históricos na região está 

intimamente ligada ao processo de fixação dos colonos na Ilha de São Luís – MA e a 

posterior expansão destes em direção aos vales dos rios Itapecuru e Mearim em 

busca de terras para implantação dos primeiros engenhos e fazendas e para a 

exploração dos recursos naturais, em uma economia voltada para exploração da 

colônia, com a extração de produtos da floresta, escravização dos índios, 

implantação de pequenas lavouras e construção de engenhos para beneficiamento 

da cana-de-açúcar. 

A rota do Itapecuru já se configurava nos seiscentos como um dos principais 

acessos da Ilha em direção ao continente. Sendo que a fixação de gentes nessa 

região era constantemente ameaçada pelo ataque indígena, que tomavam as 

lavouras. Do ponto de vista arqueológico, o principal marco de povoamento e fixação 

dos portugueses na foz do Itapecuru foi a construção do forte do Calvário, situado na 

Cachoeira do Itapecuru. A criação desse forte resultou em muitos conflitos entre os 

colonos e os indígenas que já habitavam a região ancestralmente (Figura 14 e 15). 

  

Figuras 14 e 15 - Vista geral do Forte Calvário, em Rosário – MA. Fotos: Bandeira, 

2009. 

Sobre este aspecto o levantamento etnohistórico elaborado para fins do 

Relatório de Impacto Ambiental da Refinaria Premium I, aborda:  

Uma das mais antigas e principais rotas de penetração e ocupação 
do território maranhense, o rio Itapecuru tinha suas margens 
densamente ocupadas por populações indígenas. Desde o início da 
colonização despertou o interesse de agricultores que 
gradativamente foram se estabelecendo ao longo das suas margens 
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a partir da segunda metade do séc. XVII. Em 1620 já existia o Forte 
de Vera Cruz ou Calvário, de pau a pique, que servia de apoio às 
plantações já existentes na região, contra os ataques dos índios ou 
as chamadas guerras justas e de aprisionamento. Os plantadores de 
cana e os engenhos de açúcar, que tiveram papel de destaque na 
época da invasão holandesa, além dos moradores da freguesia de 
Nossa Senhora do Rosário, tinham sua mão de obra exclusivamente 
oriunda do aprisionamento dos índios da região, apesar da legislação 
colonial portuguesa proibir em diversas ocasiões tal prática. Os 
Jesuítas desenvolveram missões volantes pelo Itapecuru desde o 
início da colonização das margens pelos primeiros europeus, 
entretanto: ―A princípio não se aventuravam muito longe, que eram 
paragens pouco seguras, e mal afamadas os índios de corso do Rio 
Itapecuru‖. (Leite, 1943). Tinham mandado açoitar uma índia escrava 
por seus desmandos, ela fugiu e voltou com os seus que se 
vingaram quando os jesuítas padre Francisco Pires, Manoel Moniz e 
o ―irmão velho‖ encontravam-se num engenho juntamente com 14 
portugueses na casa de purgar açúcar, quando foram cercados e os 
jesuítas trucidados pelos Tapuias Uruatís em 28 de agosto de 1649. 
As atividades catequéticas só retornaram no tempo do padre Antônio 
Vieira, que tentou organizar uma missão até os Ubirajaras ou 
Barbados. A aldeia de São Miguel foi o centro de catequese de onde 
partiu o padre João Vilar e comitiva a pedido dos Guaianases, que 
juntamente com os Barbados emboscaram e assassinaram o 
religioso em 1719 (SOUSANDRADE, 2009, p. 138). 
 

Simão Estácio da Silveira foi um dos primeiros cronistas a relatar sobre as 

riquezas do Maranhão, também descrevendo aspectos naturais, como os rios e 

baías que cercam a Ilha: 

Por detrás destas ilhas deságuam nesta baía cinco rios caudalosos, 
e todos navegáveis, que são o Monim, o Itapecuru, pelo qual, acima 
vinte léguas, temos uma fortaleza com quarenta soldados e alguns 
moradores, e uma aldeia ou duas com a gente do Bento Maciel 
Parente (SILVEIRA, 2001, p. 38). 
 

A região também foi representada em cartografias históricas, a exemplo do 

mapa de João Teixeira Albernaz I, o Velho, que produziu diversos mapas sobre o 

Brasil, incluindo a região do baixo Itapecuru. Em uma de suas peças, o Forte do 

Calvário foi representado com a indicação de outras vilas e cursos d‘água (Figura 

16). 
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Figura 16 - Mapa de João Teixeira Albernaz, cosmógrafo português, que 

mapeou no séc. XVII a Ilha de São e adjacências, indicando o vale do Itapecuru 

e o Forte do Calvário. 

 

Com o domínio dos povos indígenas, a colonização portuguesa começou a 

crescer nos vales do Itapecuru, sendo que em 1620 já existiam relatos sobre 

algumas fazendas e engenhos na região, além do Forte do Calvário, provavelmente 

edificado de barro, madeira e palha. Após a pacificação dos indígenas chegaram às 

primeiras missões religiosas à região. As atividades catequéticas se iniciaram com o 

padre Antônio Vieira, que tentou organizar uma missão até os Ubirajaras ou 

Barbados. Aldeias inteiras foram destruídas e seus habitantes foram escravizados 

nas chamadas ―guerras punitivas ou justas‖, nas quais as famílias eram separadas e 

muitos homens eram enviados para trabalhar nas recém-criadas fazendas, lavouras 

ou engenhos.  

A história relata que muitos indígenas no Itapecuru foram levados como 

escravos até a Ilha de Joanes, no Pará. Os que permaneceram foram subjugados e 

reduzidos nas chamadas ―Aldeias de Paz‖, a exemplo dos ―Guaianases e Barbados 

(1726), Aldeia Nova dos Barbados (1730), Aldeia Grande dos Barbados e Aldeia 

Pequena (1753) e Aldeias Altas e Trizidela em 1757, local onde se fixara a cidade de 
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Caxias. A aldeia de São Miguel, no atual povoado de São Miguel, foi o centro de 

catequese de onde partiu o padre João Vilar e comitiva a pedido dos Guaianases, 

que juntamente com os Barbados emboscaram e assassinaram o religioso em 1719.  

Ainda na segunda metade do século XVII, o governo português aboliu a 

escravidão indígena do estado do Maranhão e, em 1686. Promulgou o Regimento 

das Missões autorizando o trabalho junto aos colonos e religiosos, desde que 

fossem pagos. A partir da implantação das reformas pombalinas, com a expulsão 

dos jesuítas é estabelecido o Diretório dos Índios em 1757, declarado que todos os 

índios estavam livres de qualquer tipo de escravidão, elevando os aldeamentos 

indígenas à categoria de vilas e lugares conforme o tamanho que tivessem, 

estimulava o casamento entre índios e brancos e a aprendizagem da língua 

portuguesa. É nesse contexto que surgem os povoados que vão dar origem as 

cidades conhecidas atualmente. 

 

4. Considerações Finais  

Conforme exposto ao longo do texto, a compilação de dados e o seu 

processamento para composição desse trabalho já nos permitem construir algumas 

assertivas. A primeira delas e uma das mais relevantes é a constatação do alto 

potencial arqueológico da bacia do Itapecuru para compreensão da história de longa 

duração das ocupações humanas que ocorreram ao longo desse rio e de seus 

tributários. Apesar de existirem muitos vazios arqueológicos nos diferentes 

compartimentos da bacia, isso se deve muito mais ao desconhecimento e a 

ausência de pesquisas, do que a falta de condições ambientais para a presença 

humana. 

Um segundo aspecto que consideramos extremamente complexo é a não 

atualização do Sistema de Gestão do Patrimônio Arqueológico – SGPA, onde consta 

o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. Ora, se o registro dos sítios e das coleções arqueológicas é uma 

das principais medidas de acautelamento do patrimônio arqueológico, a ausência de 

mecanismos que reúnam as informações sobre os sítios arqueológicos existentes 

fragiliza, sobremaneira, os mecanismos de fiscalização, controle e proteção do 
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patrimônio arqueológico. A esse respeito, dos 82 sítios arqueológicos reconhecidos 

na literatura para a bacia do Itapecuru, apenas 14 estão registrados na base de 

dados do Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos.  

Por fim a ausência de documentação é uma situação complexa que merece 

atenção, pois o principal instrumento de acautelamento do patrimônio arqueológico 

brasileiro é o registro. Logo, o que não está registrado na base de dados do CNSA – 

IPHAN não é oficialmente reconhecido, portanto, não se protege aquilo que não se 

conhece. Nesse contexto, o componente arqueológico é mais um dos elementos 

passíveis de risco, quando se pensa o equilíbrio ambiental e a sustentabilidade da 

bacia do Itapecuru. 
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TRABAJO DECENTE EN LA FRONTERA ARGENTINO-

PARAGUAYA. CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE UN 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE SITUACIONES DE RIESGO 

DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS LABORALES 

 

Carla Antonella Cossi; CONICET/UNaM carlacossi@gmail.com Arellano, 

 Diana Mabel Arellano, SINVyP/UNaM dianamabela@yahoo.com.ar 

 

Resumen 
La presente ponencia presenta una propuesta de investigación aplicada que plantea el 
desarrollo y aplicación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que permita monitorear el 
estado y la evolución del trabajo decente en el sector comercio de la triple frontera que 
conforman Brasil, Argentina y Paraguay, basándonos en un conjunto de procedimiento e 
instrumentos que permitan mediante la investigación participativa con miembros de 
distintos sectores sociales; recabar, construir y procesar datos e información, con el 
propósito de analizar los efectos que han provocado en la región, las políticas públicas de 
flexibilización y precarización laboral implementadas desde la década de 1990 a la 
actualidad. Para ello, llevamos adelante un Mapa de Riesgo que nos permitió identificar 
junto a la población objeto, los elementos estructurales y coyunturales (vinculares y 
contractuales) que afectan las condiciones de trabajo decente en la región; construimos de 
manera participativa un Plan de Protección Mutua ante las contingencias y eventualidades, 
de modo de protocolizar el sistema de Alerta Temprana de Violaciones a las condiciones 
de Trabajo Decente y; produjimos contenidos para la promoción de los Principios de 
Trabajo Decente en la Provincia de Misiones como aporte al cumplimiento de la 
implementación de la normativa vigente ley VI Nº 187 de la Honorable Cámara de 
Representantes de la Provincia de Misiones. Si bien el empleo productivo y el trabajo 
decente son elementos fundamentales para alcanzar una globalización equitativa y reducir 
la pobreza; la tendencia a la integración en bloques regionales que caracteriza al mundo 
del Siglo XXI, provocó cambios significativos respecto a ellos, tanto en las concepciones, 
como en las prácticas socioculturales de las poblaciones de frontera. En contexto de 
globalización y revolución tecnológico/comunicacional, los países miembros del 
MERCOSUR, se enfrentan a una permanente tensión de endurecimiento/porosidad de sus 
fronteras nacionales. Y frente a esto, mientras las políticas nacionales refuerzan las 
políticas de bloque, las prácticas ciudadanas propician su permeabilidad, provocando que 
dicha tensión se reproduzca tanto en la opinión pública, como en la ciudadanía. Como las 
zonas de fronteras conforman para sus cada vez más nutridas poblaciones, un espacio de 
oportunidades múltiples en relación a –y debido a- la presencia del límite normativo 
nacional, que tiene en el espacio físico marcas concretas de interdicciones y habilitaciones 
que configuran su territorialidad; nos propusimos contribuir al establecimiento de 
indicadores cuali-cuantitativos  apropiados y posibles de replicar en otras ciudades 
fronterizas. 
Palabras Clave: Trabajo Decente – Investigación Participativa – Sistema de Alerta 
Temprana 
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Introducción 

Siguiendo lo planteado por el informe de la Conferencia Internacional de 

Trabajo (1999) se considera al Trabajo Decente como las ―oportunidades para 

mujeres y hombres de obtener un trabajo productivo en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana.‖ Este concepto, condensa en él, las 

principales aspiraciones que los trabajadores tienen durante su vida laboral; entre 

ellas, el poder contar con oportunidades de conseguir un empleo que sea 

productivo y les genere un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y 

protección social para las familias, además de mejores perspectivas de desarrollo 

personal e integración a la sociedad, libertad de expresión en sus opiniones, de 

organización y participación en la toma de aquellas decisiones que afectan sus 

vidas, así como igualdad de oportunidad y trato para todas y todos los 

trabajadores. 

Tanto el empleo productivo y el trabajo decente son elementos 

fundamentales para alcanzar una globalización equitativa y reducir de la pobreza. 

Por ello, la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización 

Equitativa (2008) ha desarrollado con esta idea, el Programa de Trabajo Decente 

que contiene cuatro objetivos estratégicos: 

 Creación de empleo; 

 Derechos en el trabajo; 

 Protección social y diálogo social, e; 

 Igualdad de género como eje transversal. 

 

Si bien el trabajo decente, involucra numerosos aspectos que debemos 

abordar a la hora de analizar en qué medida se cumple con las condiciones 

laborales necesarias; en las ciudades en las que comenzamos a desarrollar esta 

propuesta, partirmos inicialmente de seis, que guiaron los elementos para la 

construcción y aplicación de nuestro Sistema de Alerta Temprana ellos fueron: 

I- La disponibilidad de empleos y libertad de elección y ejercicio, es decir: las 

posibilidades reales existentes de trabajar, con suficiente remuneración (en 

metálico y en especie) y la eliminación y prohibición del trabajo forzoso, el 

trabajo esclavo y el trabajo infantil. 
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II- La Protección social: Desde la propia iniciación del contrato laboral, con los 

aportes al sistema de previsión social, la prevención de riesgos laborales y 

la compensación ante cualquier accidente o enfermedad laboral, la 

seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres. 

III- Las tutelas: que protegen la maternidad, la infancia, el matrimonio, las 

vacaciones, las enfermedades, salarios diferidos de compensación, vejez, 

y todas aquellas circunstancias atípicas que acontecen en la vida de los 

individuos. 

IV- El derecho a la libre asociación y afiliación: a las organizaciones que 

defienden los intereses de los trabajadores: el sindicato. Sin libertad 

sindical y derecho de asociación, el resto de los derechos se verán 

seriamente limitados, y a mediano plazo, cercenados; asociado a ese 

derecho se encuentra el fortalecimiento del diálogo social entre 

empleadores, gobiernos y trabajadores y su correlato en la negociación 

colectiva y el derecho a huelga. 

V- La conciliación entre vida familiar y trabajo: eso significa, la existencia de 

políticas de responsabilidad mutua familiar, en igualdad de condiciones y 

oportunidades para hombres y mujeres. 

VI- La eliminación de toda forma de discriminación: ya sea por sexo, edad, 

raza, orientación sexual, nacionalidad, etc. 

 

Solo a partir del conocimiento del grado de cumplimiento que estos aspectos 

tienen en las ciudades que nos interesan, pudimos trabajar en el fortalecimiento de 

aquellos menos respetados; fomentando mayores y mejores relaciones sociales 

entre trabajadores de frontera, promoviendo el diálogo solidario y horizontal con las 

organizaciones sindicales, con los sectores patronales y con otras instituciones 

referentes de las condiciones laborales existentes; para poder así, colaborar con 

quienes necesitan luchar de manera mancomunada, junto a las organizaciones 

civiles y los movimientos populares, por el cumplimiento y defensa de los derechos 

laborales conquistados para garantizar el trabajo decente en la región. 

 



 
 

1982 
 

El problema en el contexto latinoamericano 

Los países del MERCOSUR, dentro de los cuales se insertan Paraguay, 

Argentina y Brasil, adhirieron al Protocolo de Trabajo Decente de la OIT en cuya 

Declaración se recomienda que los miembros consideren el establecimiento de 

indicadores o estadísticas apropiados para el seguimiento y evaluación de los 

progresos realizados en esa materia, con el fin de construir información acerca de 

las características y condiciones del mercado de trabajo (Castillo, 2011). 

Pero conjuntamente, la tendencia a la integración en bloques regionales que 

caracteriza al mundo del Siglo XXI, produjo cambios significativos tanto en las 

concepciones de frontera, como en las prácticas socioculturales de su población; lo 

que en contexto de globalización y revolución tecnológico/comunicacional, provocó 

que las mismas, se enfrenten a una permanente tensión endurecimiento/porosidad 

de sus fronteras nacionales, principalmente en lo que respecta a las relaciones 

laborales del sector comercio, de sus ciudades de frontera. Frente a esto, mientras 

las políticas nacionales refuerzan las políticas de bloque, las prácticas ciudadanas 

propician su permeabilidad. Y dicha tensión, se reproduce tanto en la opinión 

pública, como en la ciudadanía, adquiriendo polaridades extremas que van desde 

la xenofobia al integracionismo discursivo chauvinista, especialmente entre 

quienes no viven en la faja fronteriza. 

No obstante, estas zonas, son para sus cada vez más nutridas poblaciones, 

un espacio de oportunidades múltiples en relación a –y debido a- la presencia de 

este límite normativo nacional que tiene en el espacio físico marcas concretas de 

interdicciones y habilitaciones que configuran su territorialidad (Arellano, 2015). La 

región de la Triple Frontera Argentina/Brasil/Paraguay conforma –como lo indica 

Abínzano (2009)- un escenario geográfico regional muy complejo en el que las 

fronteras políticas se insertan en una matriz sociocultural compartida que permite 

articular relaciones culturales, económicas, comerciales, industriales, turísticas, 

parentales y laborales transnacionales. 

Dicha región, que se caracteriza por la confluencia en un mismo territorio de 

una de las regiones más pobres de Argentina (Nordeste Argentino) con el segundo 

y tercer Estado de importancia de Paraguay (Departamento Itapúa y Alto Paraná), 

y la región Sur de Brasil que presenta el mayor Índice de Desarrollo Humano del 
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país (Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina); muestra una circulación 

regional de su población en búsqueda de oportunidades laborales y de calidad de 

vida, que produce un escenario económico y sociopolítico particular, en el que los 

recursos disponibles en el territorio, como sus posibilidades de combinación, se 

diversifican en tanto operan en espacios vitales contiguos sistemas normativos, 

sociales, culturales y económicos diversos y simultáneos. 

De acuerdo a las características arriba mencionadas, el grado de 

cumplimiento de las condiciones laborales decentes en la región, no solo muestran 

un espectro que varía notoriamente de una ciudad a otra, por la existencia de estos 

distintos y simultáneos sistemas mencionados, sino que además se suman a ellos, 

las  múltiples dimensiones (contractuales, vinculares, contextuales, socioculturales 

y estructurales) particulares de cada país. 

Frente a esta situación, las organizaciones que luchan por conseguir el 

cumplimiento de los derechos laborales en cada uno de estos lugares, se 

enfrentan a la falta de instrumentos comunes que les permitan trabajar de forma 

conjunta. De ahí, nuestra propuesta, enfocada principalmente a generar 

información para poder recomponer el tejido social, incentivando mediante el 

debate, una democratización del diálogo y  una construcción común de criterios de 

trabajo, cuyos logros, se basen en la voz propia de sus actores trascendiendo así, 

la producción para los círculos meramente académicos de los sistemas científicos 

nacionales e internacionales consagrados. 

Referentes teóricos 

En términos globales, la presente propuesta de investigación, parte de los 

enfoques analíticos de Balandier (1975) y su análisis crítico y dinámico y, de Das y 

Poole (2004) y su enfoque propositivo de una ―antropología de los márgenes‖. 

Abrevamos en la propuesta de Balandier (1975) porque esencialmente 

cuestiona la dinámica de las sociedades, desde una teoría antropológica, política y 

dinámica, que da cuenta del movimiento interno de las mismas –y de las fuerzas 

que las constituyen y las modifican, así como de las prácticas sociales 

concurrentes que se realizan ―encubiertas‖ por las instituciones y las 

organizaciones, que de ellas forman parte. Con su carácter crítico, nos permitirá 
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trascender las apariencias de las formas sociales y los discursos oficiales que las 

justifican. 

A su vez, recuperamos del enfoque de Das y Poole (2004) lo que ellos 

llaman ―una antropología de los márgenes‖, que sostiene que el Estado, conlleva  

necesariamente esos márgenes, de la misma manera que la excepción es un 

componente necesario de la regla. Entre los tipos de prácticas sociales que 

consideran objeto de esta antropología están las economías del desplazamiento, y 

de la interpretación en torno a la circulación y uso de los sistemas formales e 

informales existentes, temas centrales sobre los que aquí indagaremos. 

Siguiendo el planteo de García Medina (2006) sabemos que los espacios 

fronterizos son lugares privilegiados para identificar tendencias y estudiar 

fenómenos emergentes, por lo cual su propuesta de comprender el fenómeno del 

trabajo en y a través de la frontera, partiendo de las experiencias y perspectivas 

que tienen sus propios trabajadores, guiará teóricamente nuestra investigación. 

Nuestra trayectoria en investigaciones de frontera nos ha permitido 

comprender que las representaciones territoriales que en estas ciudades se dan, 

no siempre coinciden con la idea de frontera que la población local tiene, cuyos 

conceptos de ―fronteras territoriales‖, ―espacios fronterizos‖, ―líneas o límites de 

demarcación‖ aunque están presentes, muestran cierta convergencia entre las 

fronteras físicas y mentales que aquí se construyen. Por ello, saber en qué grupos, 

en qué circunstancia y con qué fines emergen esas visiones del espacio a veces 

unilaterales, a veces transfronterizas, es importante. 

Numerosos estudios han dedicado su interés científico al abordaje del 

trabajo en las ciudades de frontera y temas muy relacionados a él; mientras 

algunos, se han ocupado del imaginario colectivo imperante sobre ―los otros‖ 

cohabitantes de la frontera (Grimson, 2006; Halpern 2005; Palau, 1995; Linares, 

2013; Mendez, Riveros, Villamayor y Lascorz, 2013). 

Otros, se han abocado a cuestiones más normativas analizando los 

sistemas de representación institucionalizados, las organizaciones políticas, las 

normas, reglamentaciones y leyes, así como los mecanismos y procedimientos 

para elaborarlas, aprobarlas, aplicarlas, etc. (Giménez Béliveau, 2011; Krautstofl y 

Bondar, 2011; Almúa y Aliprandini, 2015). 
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Por su parte, también se han abordado cuestiones referidas explícitamente 

a las dimensiones económicas, ligadas tanto a la frontera mercantil y burocrática, 

como a las interacciones y representaciones simbólicas que emergen en la 

población de la frontera, dando cuenta, tanto de los flujos de intercambio lícitos e 

ilícitos (Lins Rieiro, 2008; Renoldi, 2009; Capasso y Rosenfeld, 2014; Riveros y 

Zub, 2014). 

Pero como sabemos, no se puede comprender la realidad de un espacio de 

frontera sin tener en consideración las actividades, las interacciones, las actitudes, 

las expectativas, las vivencias y las emociones de los sujetos que viven e 

interactúan en esos espacios liminares. Frente a esta dimensión vivencial, 

personalizada y  subjetiva de la frontera, muchos estudios han hecho sus aportes, 

basándose en las experiencias comunes y singulares, analizando tanto las 

actividades circulares y recurrentes, como reflejos de estrategias de reproducción 

social compartida, o como prácticas diferenciadas según las diversas posiciones 

sociales y los papeles desempeñados por los sujetos-actores (OIM, 2002; Rabossi, 

2011; Schiavoni, 1993; Cossi, 2014). 

Esta propuesta, aporta al análisis de las representaciones colectivas que 

forman parte y determinan las acciones de los pobladores, sus interacciones de la 

vida cotidiana y las estrategias de adaptación a los cambios en la frontera, desde 

lo micro a lo macro y viceversa, mostrando cómo se vivencian en estos espacios, 

los cambios, limitaciones y oportunidades que brinda el contexto (Cossi, 2014; 

Arellano, 2015; Abínzano, 2009). 

 

Preguntas de investigación 

Esta propuesta de investigación participativa, partió de cuatro interrogantes 

centrales: 

1- ¿Qué nivel de conocimiento tiene la población acerca de las amenazas y 

vulnerabilidades que presentan las condiciones actuales de trabajo decente 

en el sector comercio de la triple frontera que conforman Argentina, Brasil y 

Paraguay? 

2- ¿Con qué parámetros y bajo qué condiciones se monitorea en las regiones 

de frontera el cumplimiento de los derechos internacionales de los 
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trabajadores? 

3- ¿Cómo podrían las campañas de concientización sobre el trabajo decente, 

llegar a todas las personas en riesgo, con información clara y utilizable? 

4- ¿La población local, está preparada para reaccionar frente a la violación de 

las condiciones del trabajo decente, haciendo uso de sus capacidades y 

sus conocimientos? 

Metodología 

Partiendo de la idea de que el empleo en sí, involucra a todas las formas de 

trabajo, tomamos como población objeto de estudio al sector comercio de ambas 

ciudades, y dentro de este, tanto a los trabajadores de la economía regular como a 

los asalariados de la economía informal, lo cual nos permitió conocer las 

concepciones que sobre el «trabajo decente» versan, en un espectro de vivencias 

lo más amplio posible. 

El carácter multidimensional del trabajo decente, hace de él un objeto de 

estudio muy complejo que a los investigadores nos presenta enormes desafíos. 

Partiendo de la idea de que al igual que el resto de las actividades humanas, este 

involucra múltiples dimensiones, aquí abordamos cinco de ellas: 

 La dimensión estructural, vinculada al mercado regional de trabajo en el 

que la actividad del sector comercial se inserta; 

 La dimensión contractual, que implica la existencia de particulares formas 

de contratación y desempeño laboral en estas ciudades; 

 La dimensión vincular, que nos habla de la intensidad y del tipo de 

interacciones laborales aquí existentes; 

 La dimensión contextual, relacionada a cuestiones de salubridad, 

seguridad e higiene y; 

 La dimensión sociocultural, que lleva implícita en ella, a las ideas de cultura 

de trabajo, violencia y discriminación étnica, etaria, de género y xenofóbica. 

 

Teórico-metodológicamente, nuestra investigación fue guiada por el enfoque 

comprensivo/comparativo. A través de este, centramos nuestro interés en entender 

mediante la descripción de los contextos y las circunstancias que experimentan las 

personas; sus perspectivas, significados, intenciones, motivaciones y expectativas 
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implícitas en sus acciones. Y a partir de su conocimiento, analizamos los 

fenómenos que acontecen, con el objetivo de teorizar acerca de las prácticas de 

los  trabajadores de frontera, mediante el intercambio de significaciones que nos 

permitan acceder al sentido que ellos le otorgan a sus acciones, poniendo el foco 

en lo cotidiano como ámbito de referencia. 

El diseño de investigación en el que está enmarcada esta perspectiva, pone 

en diálogo formas lógicas y categorías teóricas construidas por los investigadores 

en su propia experiencia vital; con las categorías sociales representadas y 

validadas por quienes conforman el objeto de estudio (Cornejo, 2003). De esta 

forma, cotejamos sistemáticamente distintos casos de análisis y experiencias 

particulares, a los fines de lograr generalizaciones empíricas que puedan ser 

sometidas a discusión en posteriores investigaciones. 

Al considerar que en la territorialidad de la triple frontera que conforman 

Argentina, Brasil y Paraguay, se establecen constantemente redes que dinamizan 

el desarrollo socioeconómico y cultural de la región; con un conjunto de actores y 

agentes, que tienen particulares formas de organización social y política, y sus 

propias culturas e instituciones interactuando constantemente en el espacio 

geográfico; el trabajo a realizado con el apoyo conjunto de los sindicatos de 

empleados de comercio de las ciudades de Posadas e Iguazú (Argentina) 

Encarnación (Paraguay) y Foz do Iguaçu (Brasil) con quienes ya habíamos 

realizado otras actividades en el marco del convenio de cooperación 

interinstitucional entre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS-

UNaM) y la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios 

(FAECyS) nos permitió la construcción conjunta de conocimiento científico entre la 

universidad y la comunidad desde una perspectiva compleja, multidiversa y 

transdisciplinaria. 

Como cualquier SAT centrado en la gente, este también comprende los 

cinco elementos fundamentales: 

 El conocimiento del riesgo. 

 El monitoreo de la amenaza. 

 El análisis de las capacidades locales para responder a la alerta. 

 La comunicación y difusión de los resultados. 
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Para el diseño y puesta en marcha de dicho sistema, tuvimos en cuenta una 

serie de elementos multi-sectoriales y multi-institucionales que permitieron la 

aplicación del instrumento de forma apropiada, pues cualquier debilidad o falla en 

él, provoca errores en el resto del sistema (UNISDR, 2009). Por ello, mientras los 

datos secundarios obtenidos mediante exploración y relevamiento de información 

disponible en los institutos oficiales de estadísticas de Paraguay y Argentina; de la 

Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las 

Migraciones, PNUD, CEPAL, MERCOSUR y UNASUR; fueron sistematizados, 

analizados y contrastados con la información primaria recabada, en entrevistas 

cualitativas semi-estructuradas, grupos focales y observación participante en los 

lugares de trabajo. 

Actividades desarrolladas 

Actividades Resultados Indicadore
s 

Actividad 1: Reuniones de 
consolidación del equipo de trabajo 
para la realización de acuerdos 
avanzar en acuerdos 
interinstitucionales, y negociaciones 
con entidades y personas 
relevantes para el proyecto. 

Equipo de Trabajo del 
proyecto conformado 
con roles asignados y 
responsabilidades 
consensuadas. 

Proyecto presentado con 
acuerdo interinstitucional. 

Actividad 2: Análisis y 
búsqueda de información teórica 
relevante. 
Reuniones del equipo de trabajo, 
para 
definir actividades. 

Verificación de la 
información disponible y 
la bibliografía existente. 

Corpus acotado de 
información pertinente 
seleccionada. 
Memorias de las Reuniones 
semanales 
del equipo interinstitucional. 

Actividad 3: Análisis y 
sistematización de la información 
recabada. Diseño y construcción 
de material y estrategias didácticas 
atractivas para población 
objeto. 

Construcción de 
material para la 
situación actual y 
promoción de los 
derechos laborales. 

Cartillas, trípticos y dispositivos 
audiovisuales con fines 
pedagógicos. 

Actividad 4: Talleres y Encuentros 
con la Comunidad en el CEECP 
(Centro de Empleados de 
Comercio de Posadas). 
Y el SIEMCOIT (Sindicato de 
Empleados de Comercio de Itapua) 

6 encuentros 
quincenales con la 
comunidad objeto en los 
que se desarrollarán 
temáticas específicas 
sobre las condiciones 
laborales de frontera y 
los derechos laborales 
con anclaje 
transfronterizo. 

Informes de cada uno de los 
encuentros/talleres 
debidamente documentados. 
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Actividad 5: Transferencia: 
Participación en reuniones 
institucionales para la difusión de las 
condiciones laborales de frontera. 
Difusión de las actividades del 
proyecto en simposios y congresos. 

Propusimos una 
Práctica Reflexiva de 
la Extensión 
Universitaria y la 
vinculación 
universidad- 
comunidad. 

Participación acreditada en 
jornadas y eventos sobre la 
temática. 

Actividad 6: Redacción de Informe 
Final 

Dimos cuenta de la 
ejecución del 
Proyecto. 

Presentación de Informe Final 
del Proyecto. 

 

Resultados e impactos 

Este estudio participativo que propuso a través de la generación de 

información de base cuali-cuantitativa, sobre las condiciones de empleo y trabajo 

en el particular contexto de la Triple Frontera que conforman Argentina Brasil y 

Paraguay; que permita empoderar –mediante la concientización para la defensa de 

los derechos internacionales que los asisten- a los miembros de los grupos más 

débiles del sector comercio: sus trabajadores; construyendo conjuntamente, 

herramientas para actuar a tiempo y de forma apropiada, frente a las condiciones 

de explotación existentes. 

Mediante la identificación de amenazas y vulnerabilidades del sector, la 

promoción de espacios de reflexión y diálogo transfronterizo para la gestión de 

riesgos y fortalezas, y la difusión masiva de información que concientice acerca de 

esta problemática actual; mejoramos la coordinación de las acciones entre los 

grupos vinculados a la lucha por el trabajo decente, incrementando a su vez, el 

control, apoyo y participación por parte de los trabajadores. 

Sabiendo que muchas de estas ciudades fronterizas presentan una sólida 

base para intercambiar y potenciar el desarrollo territorial, debido a que cuentan 

con un vínculo laboral de gran profundidad histórica, con recursos humanos 

capacitados y con infraestructura suficiente; los resultados de esta investigación, 

que conoce la necesidad de realizar una construcción federal de los lineamientos 

políticos estratégicos, y que mejoren las relaciones interlocales mediante el 

conocimiento acabado del desarrollo de sus economías regionales; dio a sus 

habitantes la posibilidad de mejorar su situación, impulsando la reflexión 

democrática, crítica y sistemática acerca del ámbito social, económico y cultural en 
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el que se desarrollan, indagando también, en las tensiones, límites y desafíos 

futuros a enfrentar. 

Por ello, Actualmente nos encontramos desarrollando una serie de 

cuadernos titulada: Asimétricos. La cual se compondrá inicialmente de tres 

entregas: La primera de ellas referente a las generales condiciones laborales 

dispares existentes a ambos lados de la frontera. La segunda, se abocará a la 

situación de los jubilados del sector, y la tercera tratará temas vinculados a la 

conciliación entre la vida laboral y personal de los trabajadores. 
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RESUMO 
O desenvolvimento socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente 
viável teorizado por Ignacy Sachs estabelece 8 dimensões que devem ser atendidas pelo 
processo de desenvolvimento. A partir destas dimensões, este artigo apresenta um paralelo 
com a desterritorialização ocorrida quando a hidroelétrica de Itaipu foi construída no extremo 
oeste paranaense, na divisa com o Paraguai. O objetivo do trabalho é identificar, nas 
dimensões propostas por Sachs, elementos teórico-metodológicos que possam ser usados 
para explicar e compreender a desterritorialização e os danos decorrentes da 
desapropriação de terras e desocupação da região alagada por Itaipu. A metodologia 
utilizada é o estudo dos fatos ocorridos no processo de implantação da usina, mediante 
aplicação de estudos qualitativos amealhados na literatura, para embasar as análises 
quantitativas. O resultado alcançado é a quantificação econômica de alguns danos 
originados pelo modelo desenvolvimentista implementado por itaipu, em decorrência da não 
observação das dimensões do desenvolvimento previstas por Sachs. 
Palavras-chave: Itaipu. Dimensões do Desenvolvimento. responsabilidade socioambiental. 
 
ABSTRACT 
 
The socially inclusive, environmentally sustainable and economically viable development 
theorized by Ignacy Sachs establishes 8 dimensions that must be met by the development 
process. From these dimensions, this article presents a parallel with the deterritorialization 
occurred when the Itaipu hydroelectric was built in the extreme west of Paraná, on the border 
with Paraguay. The objective of the work is to identify, in the dimensions proposed by Sachs, 
theoretical and methodological elements that can be used to explain and understand the 
deterritorialization and the damages resulting from the expropriation of lands and vacancy of 
the area inundated by Itaipu. The methodology used is the study of the facts that occurred in 
the process of plant implantation, through the application of qualitative studies in the 
literature, to support the quantitative analyzes. The result achieved is the economic 
quantification of some damages originated by the developmental model implanted by itaipu, 
due to the non-observation of the dimensions of development predicted by Sachs. 
Key-words: Itaipu. Dimensions of Development. socio-environmental responsibility. 
 
 

1. Introdução 

Para Sachs (1986; 2007), o processo de desenvolvimento deve ser 

socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente viável. Para 

tanto, apresenta a teoria das oito dimensões que devem ser atendidas pelo processo 
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de desenvolvimento: social(1), cultural(2), ecológico(3), ambiental(4), territorial(5), 

econômico(6), político nacional(7) e político internacional(8). 

Essas dimensões podem ser classificadas em três grupos: o social, que 

abrange as dimensões 1 e 2; o ambiental que abrange a dimensão 3, 4 e 5; e o 

econômico com as dimensões 6, 7 e 8. O social aparece em primeiro lugar, pois 

ocupa o domínio da própria finalidade do desenvolvimento, o econômico é o último, 

pois se referem a um domínio instrumental, enquanto o ambiental é intermediário, 

ocupando ambos os domínios (SACHS, 2007). 

Em grande parte dos últimos cinquenta anos no Brasil, as políticas de 

crescimento econômico são baseadas em grandes empreendimentos de 

infraestrutura, como é o caso das usinas hidrelétricas (MORETTO et al 2012). 

Em conformidade com Guimarães (2003), os países tardiamente 

industrializados são comuns os planos de crescimento econômico baseados na 

implantação de grandes obras de infraestrutura, responsáveis por intensos impactos 

ambientais negativos na escala local, pois estes países normalmente tem sua 

economia orientada, sobretudo, à exportação de produtos primários, como 

commodities minerais e agrícolas. 

Considerando cada nova hidrelétrica ao longo do processo social, pode-se 

perceber reconfigurações sociais que seguem tendências mínimas no sentido da 

disposição das alianças e rivalidades entre os agentes sociais. Observa-se essas 

tendências segundo a ideia de ―projetos políticos‖ que, em conformidade com 

Dagnino et al (2006), contém a finalidade de designar os conjuntos de crenças, 

interesses, concepções de mundo, representações do que deve ser a vida em 

sociedade, que orientam a ação política dos diferentes sujeitos.  

Nesse contexto, na década de 60, Itaipu foi concebida da necessidade do 

Brasil produzir energia elétrica para suprir a demanda da região sudeste. Na época o 

regime político militar e ditatorial não abriu a opção de discussão da melhor 

alternativa para suprir a demanda. Neste cenário, a usina foi idealizada para ser 

construída muito distante do mercado consumidor, o que impactaria em custos 

extras para criar a rede de distribuição e transporte de energia partindo do extremo 

oeste paranaense para a capital de São Paulo, percorrendo mais de mil quilômetros 

de distância. 
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O presente artigo se justifica pelas considerações que a literatura traz a 

respeito da construção de grandes obras hidrelétricas e os questionamentos 

socioambientais que existem a respeito do que se denomina como energia limpa. 

Diante destas considerações, levanta-se a seguinte pergunta de pesquisa: 

"sob as dimensões do desenvolvimento propostas por Sachs, Itaipu gera 

energia limpa e efetivamente compensa os danos causados na região 

alagada?" 

Para responder esta pergunta, o artigo tem como objetivo geral, identificar na 

literatura e na história da construção de Itaipu, os eventos e aspectos que permeiam 

a coexistência da Usina com o território afetado por ela e os impactos originados sob 

a ótica das dimensões do desenvolvimento.  

 

2. Metodologia e materiais 

O método utilizado na elaboração deste trabalho é o indutivo, pois a pesquisa 

se inicia com o estudo da literatura e produz análises e conclusões baseadas nestas 

informações. Os tipos de pesquisas utilizadas no trabalho são a exploratória, 

bibliográfica e internet.  

O trabalho adotará a abordagem qualitativa e quantitativa, a partir das 

informações coletadas na literatura, realizando-se alguns estudos e análises para 

quantificar financeiramente, o valor do dano causado por Itaipu ao território. 

 

3. A dimensão social 

Para Sachs (2007), a dimensão social se refere ao alcance de um patamar 

razoável de homogeneidade social, com distribuição de renda justa, emprego pleno 

e/ou autônomo com qualidade de vida decente e igualdade no acesso aos recursos 

e serviços sociais. Já a dimensão cultural, é referente a mudanças no interior da 

continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e inovação), capacidade de 

autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno (em 

oposição às cópias servis dos modelos alienígenas) e autoconfiança, combinada 

com abertura para o mundo. 

Alterações no modo de vida, associadas à inundação de áreas povoadas para 

formação do reservatório provocam o deslocamento compulsório e a ruptura social; 
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a mudança no bioma com interferência na cadeia alimentar e a alteração nos 

processos de produção nativa de base agroextrativista e na caça. Esses impactos 

sociais e seus efeitos à saúde não são considerados na fase do planejamento. 

Saquet (2009), define território como o resultado de um processo de 

territorialização e as territorialidades possuem continuidades e descontinuidades no 

tempo e no espaço, estão ligadas ao lugar, ao mesmo tempo lhe dando identidade e 

sendo influenciados por suas condições históricas e geográficas. Zhouri e Oliveira 

(2007) argumentam que o território é entendido como sua propriedade pelo setor 

responsável pelo planejamento hidrelétrico, portanto, como uma mercadoria dotada 

de valoração monetária.   

O espaço, no entanto, é anterior ao território, o qual resulta das ações 

humanas. Desse modo, o homem territorializa o espaço e o território é formado a 

partir da ação humana (RAFFESTIN, 1993). Saquet (2007) destaca o processo 

espaço-tempo, ao considerar as temporalidades existentes num território, que são 

históricas e multidimensionais, com ritmos distintos, coexistindo diversas 

temporalidades em um território. Giddens (1991), observa a difusão de um espaço-

tempo que parte de um nível local e se expande para a escala global.  

Sposito (2004), faz um exercício de agregação dos conceitos literários sobre 

território, através de uma leitura de vários autores, que consideram aspectos 

relacionados ao indivíduo, ao conceito de espaço e ao que se procura verificar o que 

o conceito esconde, bem como o papel político e a relação entre poder e território. 

Vainer (2007), afirma que tal sentido de propriedade e uso dos recursos 

naturais por empreendimentos hidrelétricos serve a um modelo característico de 

desenvolvimento baseado na construção de megaprojetos para ampliação da oferta 

de energia elétrica que reproduz, alinhando-se com Sachs (1993), um perverso 

modelo de concentração de renda baseado na apropriação do dinheiro público para 

geração de lucro restrito a uma minoria e na indução de inúmeros impactos 

socioambientais. 

Firmado o tratado com o Paraguai, foi concebida a binacional de energia em 

parceria com o País vizinho. Para implantar a usina, seriam necessários 

desapropriar 62 mil pessoas, das quais 42 mil do lado brasileiro e 20 mil do lado 
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paraguaio, numa região que possui um dos melhores solos agricultáveis do planeta 

e uma densidade populacional significativa para a época. (MAZAROLLO, 2003). 

O processo de indenização e desapropriação inicia no começo da década de 

70 e culmina em 1983 com o alagamento da região e o início de funcionamento da 

usina.  

Com a desapropriação das terras, famílias inteiras foram dispersadas, porque 

não era possível comprar a mesma área de terras na região, em razão de que os 

preços estavam inflacionadas pela alta demanda, pois todos queriam comprar terras 

próximas para não precisar se mudar da região e se distanciar das famílias.  

 

O processo de formação do lago Itaipu gerou inúmeros protestos 
entre os agricultores pela indenização de suas propriedades que 
vieram a ser alagadas. Os movimentos mediados por entidades 
religiosas entre as quais a Igreja Católica e a Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil (IECLB) foram decisivos no sentido de 
mitigar os impactos sofridos pelos agricultores em decorrência da 
construção da barragem. Numa fase em que as manifestações 
políticas eram controladas, a mística metaforicamente a substitui e 
enquanto referencial espiritual esteve amalgamada ao processo de 
luta (VANDERLINDE e VANDERLINDE, 2012, p. 4). 
 

A participação dos órgãos políticos da União utilizando a propaganda com a 

finalidade de acalmar a população e disseminar a ideia de que Itaipu era uma obra 

grandiosa, imponente e necessária ao Brasil.  

A pressão psicológica exercida sobre a população local fica evidente 
nos documentos deixados pelos agricultores. A Primeira 
desapropriação foi em Sede Alvorada do Iguaçu. Em primeiro lugar 
desapropriaram, na sede do distrito, as casas comerciais, os postos 
de combustíveis, as farmácias e, uma vez desapropriada com a 
infraestrutura, os agricultores, que permaneceram, tinham que 
percorrer mais de 70 quilômetros para comprar combustíveis e outros 
produtos que precisassem. Com isto, suas propriedades 
desvalorizaram (RIBEIRO, 2002, p. 3). 

 

Este modelo de terrorismo psicológico e estratégico se replicou em todas as 

desapropriações posteriores. Os nativos foram praticamente expulsos da terra. O 

jornalista Juvêncio Mazarollo (2003) faz um relato dramatizando o cenário pré-

inundação da área: 
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A área estava à espera das águas, apresentando um imenso cenário 
de ruínas e desolação. Transitar pelos quase 200 quilômetros de Foz 
do Iguaçu a Guaíra, margeando o Rio Paraná, era uma experiência 
dolorosa. Dava a impressão de estar circulando entre escombros 
causados por uma catástrofe. Em toda parte estavam as marcas da 
presença de pessoas e animais, mais nada. Como um vendaval que 
tudo varreu, só restavam as marcas. Tudo fora fulminado. Até o final 
de 1.982 a água sepultaria as terras e o que sobre elas tivesse 
restado (MAZAROLLO, 2003, p. 4). 
 

A ausência de orientação e acompanhamento sociológico, psicológico, 

estampa o desinteresse em minimizar o dano que provocara aos expropriados. 

Mais do que a terra como instrumento de trabalho, a mudança 
representava a perda da ―condição de ser‖, da identidade com o 
lugar, dos laços de vizinhança, do cheiro da terra, das cores dos 
frutos da terra, da memória de uma vida que o lago encobriu. Não foi 
apenas o passado que foi destruído, mas, principalmente, a crença 
no futuro. (RIBEIRO, 2.002, p. 29). 

 
A preservação das identidades está diretamente relacionada à ideia de 

herança entre as gerações, presente no conceito de desenvolvimento sustentável.  

4. A dimensão ambiental 

Para Sachs (2007), a dimensão ecológica está relacionada à preservação do 

potencial do capital natural na sua produção de recursos renováveis e à limitação do 

uso dos recursos não renováveis, enquanto que a ambiental trata de respeitar e   

realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. Já a dimensão 

territorial refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das 

inclinações urbanas nas alocações do investimento público), melhoria do ambiente 

urbano, superação das disparidades inter-regionais e estratégias de 

desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis. 

A opção brasileira pelas usinas hidrelétricas pode ser justificada pela 

segurança temporal no provimento de energia em função da formação de um 

reservatório e pelo grande potencial hidrelétrico ainda disponível no território 

brasileiro. Bermann (2007), caracteriza estes fatores como as vantagens 

comparativas das usinas hidrelétricas em relação a outras fontes geradoras de 

energia elétrica. Por outro lado, o ciclo de vida de hidrelétricas traz importantes 
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degradações ambientais que não podem ser desconsideradas nos momentos de 

tomada de decisão. 

Dentre estas, estão o comprometimento das atividades econômicas a jusante 

e à montante da barragem, a diminuição da qualidade da água, o assoreamento do 

corpo hídrico, o aumento de doenças de veiculação hídrica, a exclusão de usos 

múltiplos previamente existentes no espaço ocupado pelo reservatório e, sobretudo, 

o deslocamento compulsório de população e atividades anteriormente localizadas na 

área afetada (BERMANN, 2007).  

Vários autores destacam que o desaparecimento de praticamente todas as 

outras formas de uso e ocupação ali antes presentes, como a agricultura, a pecuária 

e a silvicultura, acabam gerando a própria desestruturação dos territórios 

previamente existentes na área afetada por uma hidrelétrica (VAINER & ARAÚJO, 

1992; BORTOLETO, 2001; ZHOURI e OLIVEIRA, 2007; BERMANN 2007). 

Assim, de um lado há a oportunidade para o aproveitamento do potencial 

hidrelétrico naturalmente disponível no território nacional, e por outro as restrições 

ambientais formais que foram e são progressivamente instituídas no sentido de 

proteger a resiliência ecossistêmica e sociocultural dos locais afetados pelas 

hidrelétricas.  

Segundo Queiroz e Veiga (2012) grandes empreendimentos hidrelétricos 

estão associados a significativos impactos ambientais, sociais e à saúde e têm sua 

viabilidade atrelada à obtenção das respectivas licenças ambientais. 

Os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) não incluem os impactos 

socioambientais, redundando em ações mitigadoras e compensatórias tardias e 

insatisfatórias (QUEIROZ e VEIGA, 2012). 

A dimensão ambiental seguramente é o aspecto que atualmente Itaipu mais 

investe, principalmente na seara do projeto cultivando água boa, na construção do 

canal da piracema e na fiscalização das matas ciliares ao lago da barragem. 

Mesmo assim, à época da construção da barragem, houve extinção da flora e 

fauna da região alagada, principalmente pela insuficiência de planejamento no 

resgate das espécies e alocação em novos espaços. A operação Minga guazu que 

se encarregou de resgatar os animais, foi deflagrada tardiamente, como medida 
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paleativa, para fazer o trabalho de resgate quando a região já estava alagada, 

coletando animais dentro do rio e na copa das árvores. 

Os estudos de impacto ambiental foram precários. A associação das 

vantagens comparativas que justificam economicamente a opção pelos 

empreendimentos hidrelétricos e os diversos tipos e intensidades de degradações 

ambientais significativas derivados de todo o ciclo de vida dos mesmos, conforma 

um debate histórico e bastante controverso no contexto do planejamento do setor 

energético brasileiro. 

Assim, de um lado há a oportunidade para o aproveitamento do potencial 

hidrelétrico naturalmente disponível no território nacional, e por outro as restrições 

ambientais formais que foram e são progressivamente instituídas no sentido de 

proteger a resiliência ecossistêmica e sociocultural dos locais afetados pelas 

hidrelétricas.  

 

5. A dimensão econômica 

Sachs (2007) engloba dentro da dimensão econômica, a política nacional e 

internacional. A dimensão econômica trata do desenvolvimento econômico 

intersetorial equilibrado, com segurança alimentar, capacidade de modernização 

contínua dos instrumentos de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa 

científica e tecnológica e inserção soberana na economia internacional. A política 

nacional é a democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 

humanos, desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto 

nacional, em parceria com todos os empreendedores e um nível razoável de coesão 

social, enquanto que a dimensão política internacional, está baseada na eficácia do 

sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e na promoção da 

cooperação internacional, Pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no 

princípio da igualdade (regras do jogo e compartilhamento da responsabilidade de 

favorecimento do parceiro mais fraco), controle institucional efetivo do sistema 

internacional financeiro e de negócios, controle institucional efetivo da aplicação do 

Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, 

prevenção das mudanças globais negativas, proteção da diversidade biológica (e 

cultural), gestão do patrimônio global, como herança comum da humanidade, 
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sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e eliminação 

parcial do caráter commodity da ciência e tecnologia, também como propriedade da 

herança comum da humanidade. 

Vainer e Araújo (1992) e Bortoleto (2001) argumentam que a reprodução dos 

empreendimentos hidrelétricos, se nutre das desigualdades econômicas existentes 

em níveis nacional e internacional, afirmando que o desenvolvimento induzido pelos 

empreendimentos restringe-se à escala nacional e não chegam à região receptora. 

De acordo com os mesmos autores, estes grandes projetos são uma forma do 

centro econômico nacional se apropriar dos recursos naturais e humanos de um 

determinado ponto do território nacional. 

A associação das vantagens comparativas que justificam economicamente a 

opção pelos empreendimentos hidrelétricos e os diversos tipos e intensidades de 

degradações ambientais significativas derivados de todo o ciclo de vida dos 

mesmos, conforma um debate histórico e bastante controverso no contexto do 

planejamento do setor energético brasileiro. 

Para compensar financeiramente os municípios alagados, Itaipu paga 

mensalmente royalties, que são uma compensação financeira pela utilização do 

espaço geográfico para formação do lago de Itaipu.  Estes valores são estipulados  

em dólares americanos e repassados mensalmente aos Municípios e ao Estado do 

Paraná. 

Ao se considerar o impacto econômico da usina na região, três vieses vêm à 

tona: a) a produtividade agrícola gerada pela região alagada, na década de 1970 

antes da inundação; b) a perda populacional da região alagada em comparação com 

a demografia brasileira, e c) O pagamento dos royalties a título de compensação 

pelos danos. 

Parte do impacto causado por Itaipu, decorre da inviabilização econômica e 

produtiva de quase 14% da área produtiva da região oeste paranaense, um dos 

melhores solos agricultáveis do planeta. Foram alagados 111 mil Hectares de terras 

que produziam mais de 200.000.000 (duzentos milhões) de quilos de alimentos 

(RIBEIRO, 2.002).  

Os oito municípios deixaram de colher mais de 100 mil toneladas de 
soja, cerca de 31 mil toneladas de trigo, quase 34 mil toneladas de 
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milho, cerca de 1.500 toneladas de feijão, mais de 27 mil toneladas 
de mandioca, em torno de 1.700 toneladas de arroz e 24 toneladas 
de café, em suma deixaram de colher mais de 200 mil toneladas de 
produtos agrícolas (RIBEIRO, 2.002, p. 7  apud Jornal Nosso Tempo, 
03 dez. 1980, p. 08). 
 

De acordo com a tabela 1, considerando-se a produtividade da época e os 

produtos com valores atuais das commodities, obtidos do site Valor 

econômico(VALOR ECONÔMICO, 2018), considerando-se a cotação do dólar em 

R$ 3,39 ter-se-ía o valor do Produto Interno Bruto - PIB agrícola na região alagada, 

de R$ 225.736.280,00 anuais, conforme demonstrado na tabela 2: 

Tabela 1 - Valor do PIB agrícola da região, em valores atuais e produção da época 

Cultura kg produzidos valor em R$/2016 PIB agrícola – em Reais 

Soja 100.000.000 1,18 118.000.000,00 

Milho 34.000.000 0,51 17.340.000,00 

Mandioca 27.000.000 0,55 14.850.000,00 

Café arábica 24.000 8,22 197.280,00 

Feijão 1.500.000 2,96 4.440.000,00 

Trigo 31.000.000 2,13 66.030.000,00 

Arroz 1.700.000 2,87 4.879.000,00 

Total 195.224.000  225.736.280,00 

Fonte: Adaptado pelo autor de Ribeiro (2002) e Valor Econômico (2018). 

Outra percepção de dano socioeconômico é comparar o tamanho da 

população à época com a população atual, nos Municípios afetados. Na tabela 2, 

verificam-se as populações das cidades da região segundo o censo IBGE de 1970 e 

2016. Para tabulação, considerou-se a soma da população de Mercedes, Quatro 

Pontes, Entre Rios D´Oeste e Pato Bragado na população de Marechal Cândido 

Rondon porque na década de 70 faziam parte do mesmo Município. Somou-se 

também a população de Itaipulândia à população de São Miguel do Iguaçu. 

Tabela 2 - População dos Municípios atingidos por Itaipu e a perda populacional da 

região alagada 

Município 
População  
em 1970 

População  
em 2016 

População projetada 
Em 2016 (+129%) 

Perda 
populacional 

Guaíra 47.482 32.784 108.734 -75.950 

Terra Roxa 52.268 17.573 119.694 -102.121 

Marechal Cândido Rondon 63.458 70.483 145.319 -74.836 

Santa Helena 38.831 25.665 88.923 -63.258 



 
 

2003 
 

Matelândia 35.473 17.491 81.233 -63.742 

Medianeira 45.216 45.239 103.545 -58.306 

São Miguel do Iguaçu  36.436 37.743 83.438 -45.695 

Total 319.164 246.978 730.886 -483.908 

Fonte: Adaptado pelo autor do Censo IBGE (BRASIL, 2016). 

 

A população do Brasil em 1970, segundo o censo do IBGE, era de 90 milhões 

e em 2016 está em 206 milhões de pessoas com crescimento de 229% no período. 

Com esta base de crescimento médio populacional, pode-se estimar, que se estes 

Municípios tivessem a mesma taxa de crescimento populacional do Brasil, a 

população destes Municípios seria atualmente de 730.886 pessoas, ao invés dos 

atuais 246.978. Há uma perda populacional de aproximadamente 483.908 pessoas 

na região afetada. 

Segundo o censo de 2016 do IBGE (Brasil, 2016), a renda per capita média 

do brasileiro no início de 2016, foi de 16.100,00 dólares/ano. Multiplicando-se a 

perda populacional da região em razão do alagamento pela renda per capita média 

do brasileiro, pode-se afirmar que há um prejuízo econômico decorrente da perda 

populacional e renda destas pessoas para a região, de US$ 7.790.918.800,00 

convertidos em reais a R$ 3,39 resulta num dano econômico por perda de renda de 

R$ 26.411.214.732,00 (26 bilhões de reais) ao ano. 

Conforme relatório publicado pela Itaipu (2018), efetuou-se mais um repasse 

de royalties ao Tesouro Nacional, no valor de US$ 10,9 milhões. Ao Governo do 

Paraná e aos 15 municípios paranaenses que fazem divisa com o reservatório da 

Itaipu destina-se o equivalente a US$ 8,2 milhões. Considerando o câmbio do dólar 

a R$ 3,39 foram repassados apenas 27,8 milhões de reais aos municípios. 

Os royalties sequer cobrem o valor da perda do PIB agrícola, quanto mais o 

PIB total da região alagada. Há um evidente erro na metodologia de cálculo utilizada 

por itaipu para apurar o valor indenizável aos Municípios lindeiros. 

Com esta base econômica, pode-se afirmar que Itaipu não compensa 

financeiramente a região alagada, pois os valores repassados a título de royalties 

são inferiores aos prejuízos econômicos causados na região alagada. Destaca-se 
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que neste estudo, não foi considerado o PIB do comércio, indústria e prestação de 

serviços da região alagada, o que fatalmente ampliaria o dano. 

Também não foi considerada a perda de participação no FPM – Fundo de 

Participação dos Municípios na divisão do ICMS – imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços. O valor dos repasses do ICMS leva em consideração os 

seguintes critérios: área geográfica, população, população dos cinquenta municípios 

mais populosos, educação, gasto com saúde, meio ambiente, patrimônio cultural, 

receita própria, cota mínima, municípios mineradores e compensação financeira por 

desmembramento de distrito (SALES E MORAES, 2011). 

O faturamento anual de Itaipu é de aproximadamente 4 bilhões de reais. O 

custo total da usina é estimado em 45 bilhões de dólares (ITAIPU, 2018).  

Veja-se o comparativo econômico constante na tabela 4, montada a partir das 

análises deste artigo, que comparam como seria a região alagada sem Itaipu: 

 

Tabela 4 - Região alagada com a presença de itaipu e como poderia ser sem ela 

Dados Com Itaipu – atual Sem Itaipu - projetada 

população dos Municípios  246.978 730.886 

renda per capita total anual R$ 13.479.812.262,00 R$   39.891.026.994,00 

Renda agrícola anual R$                       0,00 R$        225.736.280,00 

faturamento de Itaipu anual R$   4.000.000.000,00 R$                          0,00 

Fonte: A pesquisa (2018). 

Desconsiderando-se outras análises, pode-se afirmar que a perda 

populacional decorrente da presença da usina na região gerou uma perda de renda, 

que impacta negativamente na região. Nem mesmo o faturamento da usina 

consegue compensar a perda de renda per capita ocasionada pelo alagamento e 

pelas desapropriações. 

5 Considerações finais 

Muito mais do que quantificações exatas, o presente artigo busca levantar a 

discussão e o interesse sociológico e social sobre a região afetada pelo alagamento 

do reservatório de itaipu, para concluir que a usina causa danos na região alagada, 

porque não considerou as dimensões de sustentabilidade propostas por Sachs, com 

impactos negativos ao ambiente, emocional, socioambiental, econômico e territorial. 
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Famílias foram expulsas da terra e desmembradas, indenizações foram pagas 

em valores abaixo do valor de mercado, as famílias desterritorializadas não tiveram 

apoio psicológico, financeiro, de logística ou sociológico para se adaptarem às 

consequências advindas da repentina intrusão. 

Durante o texto, buscou-se estimar, com satisfatório grau de razoabilidade e 

proporcionalidade, o valor econômico de alguns destes danos, para demonstrar que 

a pretensa compensação financeira realizada mediante o pagamento dos royalties 

está aquém do prejuízo econômico, social e ambiental promovido na área afetada. 

Para o futuro, tem-se que a compensação e mitigação desses danos podem 

ser incorporados às políticas socioambientais e econômicas da empresa, para 

desenvolver projetos que sejam voltados às famílias expropriadas. Pode-se por 

exemplo, ao revisar o tratado em 2022, direcionar recursos com vistas à 

efetivamente compensar os danos causados à região, com políticas de 

investimentos no espaço afetado, ao invés de simplesmente repassar os valores ao 

tesouro central ou utilizar para outros fins. 

Itaipu pode reconhecer o comprometimento das pessoas que foram afetadas, 

construindo um "memorial às famílias desapropriadas", nos moldes do que fazem 

países civilizados com os soldados anônimos. A ONU - Organização das Nações 

Unidas mantém a Comissão de Direitos Humanos, que utiliza como uma de suas 

políticas de compensação por danos, estimular a homenagem direta e nominal às 

pessoas prejudicadas. Pode-se por exemplo, dar o nome de cada turbina a uma das 

pessoas que lideraram os movimentos sociais que buscavam melhores condições de 

negociações ou então, nomear os prédios de itaipu com o nome de famílias ou 

pessoas que foram expropriadas. Os projetos que itaipu desenvolve, poderiam ser 

nomeados com nomes de locais, sem a exclusão de outras possibilidades. 

Outra forma de internalizar e moldar estes danos, é estabelecer uma política 

de quotas para contratação de funcionários, que sejam filhos, ascendentes ou 

descendentes de desapropriados. 

Na questão energética, a energia que a região oeste paranaense utiliza não 

provém de Itaipu, o que é um contrasenso. A energia poderia ser subsidiada para 

compensar parte do dano, gerando emprego e renda na região, que poderia atrair 

investimentos com energia mais barata que o resto do país.  
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Destas considerações finais, percebe-se que, apesar de que o movimento dos 

expropriados tenha encerrado com o alagamento em 1982, a pauta que se originou 

na década de 1970 ainda pode ser reativada e elevada ao nível das discussões 

sobre o futuro de itaipu, para fundamentar a devida contraprestação à região e às 

pessoas afetadas.  
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RESUMO 
Neste artigo apresentamos um relato da experiência de resistência à produção de gás de 
xisto pelo processo de fraturamento hidráulico (―fracking‖) no estado do Paraná, e 
discutimos duas principais propostas de análise sob o ponto de vista do processo político 
dessa experiência: a primeira sob a ótica do Modelo de Coalizões de Defesa (MCD) e a 
segunda a partir da perspectiva da ação do capital. O trabalho, de caráter qualitativo e 
exploratório, utiliza como principais fontes de dados: documentos oficiais, entrevistas e 
referencial bibliográfico. O debate em torno do fraturamento hidráulico aborda um tema 
complexo e um dos mais controversos na atualidade, provido de um enorme potencial 
científico e político. Inúmeras conexões e implicações, incertezas, relações de poder podem 
ser depreendidas dessa experiência e de seus desdobramentos no futuro. O estudo do 
processo político que anima importantes decisões sobre a adesão ou não ao fracking e sob 
quais condições, seja na vertente pluralista ou crítica, é de grande relevância para 
compreender os embates passados, atuais e futuros e seus impactos sociais e ambientais 
no território paranaense.  
 
ABSTRACT 
In this study we present a report on the experience of resistance to the shale gas production 
by hydraulic fracturing (fracking) process in Paraná state and discuss two major proposals to 
analyze the political process in this experience: the first from the perspective of the Defense 
Coalitions Model and the second from the perspective of the action of capital. The work, 
which has a qualitative and exploratory character, uses as main data sources official 
documents, interviews and bibliographic reports. The discussion around fracking addresses 
a complex and one of the most controversial theme on current days, while it holds a huge 
scientific and political potential. Numerous connections and implications, uncertainties, power 
relations can be inferred from this experience and its future developments.  The study of the 
political process which motivate important decisions about the adhesion or not to fracking e 
under which conditions, lying on pluralist or critical strands, is of great importance to 
understand the past, current and future debates and their social and environmental impacts 
on Parana state‘s territory.  
 
 

1. Introdução 
 

Desde os anos 1990, avanços tecnológicos em países desenvolvidos 

possibilitaram o que antes parecia impossível, a extração de gás em rochas de xisto 

por meio do fraturamento hidráulico ou ―fracking. A técnica ―não convencional‖ do 

fracking, que faz uso de compostos químicos bombeados sob alta pressão para 
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fraturar a rocha e liberar o gás, permitiu a exploração econômica capitalista do gás 

altamente disperso na rocha, o que rendeu referências a uma nova revolução 

energética. O ambiente criado pelo faturamento hidráulico pode ser entendido como 

uma "tecnonatureza" dado que, por um lado, combina elementos naturais - rochas e 

água – e, por outro lado, tecnologia química e mecânica. Ainda, ao mesmo tempo, 

entrelaça decisões econômicas e políticas, marcos regulatórios e concepções sobre 

relações natureza-sociedade (VESALON; CRETAN, 2015). 

A extração de gás através do fracking se reveste de grande complexidade, 

incerteza e controvérsia na atualidade. Suas vantagens econômicas em relação à 

outras fontes energéticas vêm sendo confrontadas em diversas parte do mundo com 

as profundas transformações e impactos sociais e ambientais gerados nos territórios 

onde a tecnologia é empregada. A defesa da produção de gás de xisto pelo método 

fracking por grandes conglomerados internacionais aliados ao capital nacional e ao 

Estado põe em risco a salubridade dos indivíduos que residem nas regiões a serem 

exploradas, na medida em que o processo apresenta riscos de contaminações de 

aquíferos e do solo podendo prejudicar a vida humana de forma direta, bem como 

atividades ligadas à agricultura e à criação de animais. 

Desde o conhecimento dos seus impactos, o fracking vem gerando intensas 

batalhas em diversos países entre forças favoráveis e contrárias à atividade, 

mobilizando e articulando organizações públicas, privadas e não-governamentais; 

nacionais e internacionais; grupos e movimentos locais de resistência. Essas forças 

tentam influenciar decisões governamentais, em diversos níveis, para barrar, 

restringir ou favorecer a exploração pelo fracking.  Assim, enquanto alguns países e 

estados liberaram a atividade, como França , Bulgária e alguns estados da Austrália; 

Alemanha, Espanha e alguns estados dos Estados Unidos – como New York – 

aprovaram leis proibindo a exploração do gás pelo método fracking. Os estados, 

como as mais importantes unidades subnacionais, tem se mostrado importantes 

arenas de relações de forças, na medida em que podem usar a sua autonomia 

regulatória para definir o destino da atividade de fracking em porções consideráveis 

do território nacional (WEIBLE; HEIKKILA, 2016).  

Isso vem ocorrendo também do Brasil e particularmente no Estado do Paraná. 

No país, que apresenta o décimo maior potencial de exploração de gás de xisto do 
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mundo, o fracking alcançou notoriedade com a realização, em 2013, da 12ª rodada 

de licitações, quando foram ofertados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), sem consulta à população afetada, 72 blocos de 

exploração no país. Onze destes blocos estavam localizados no Paraná, afetando 

122 dos seus 399 municípios, quase todos na região Oeste. Após intensa 

mobilização anti-fracking, envolvendo uma ampla articulação de atores, o estado do 

Paraná foi primeiro no país a criar restrições legais em nível estadual e local à 

atividade de faturamento hidráulico, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 

37 de 2016, sujeitando a autorização da atividade à aprovação da Assembleia 

Legislativa do Estado, e da Lei nº 18.947/2016, que suspendeu a exploração de gás 

de xisto pelo método fracking por dez anos.        

Por ser um tema multifacetado, interdisciplinar, complexo, recente e de 

grande relevância social, ambiental, econômica e política o fracking encerra uma 

grande possibilidade e necessidade de estudos. Neste artigo, de caráter preliminar, 

apresentamos, sem pretender esgotar as possibilidades, duas abordagens para a 

análise do processo político que levou à decisão de suspender temporariamente a 

exploração de fracking no estado do Paraná: a primeira sob a ótica do Modelo de 

Coalizões de Defesa (MCD) e a segunda a partir da perspectiva da ação do capital. 

A apresentação das abordagens é realizada após e em diálogo com um breve 

relato dos principais momentos de tentativas de proibir ou restringir a exploração de 

gás de xisto no estado entre os anos de 2013 e 2016. Tal relato, construído com 

base em análise documental e entrevistas, destaca os atores, processos, arenas que 

contextualizaram e constituíram a resistência ao fracking.     

Outros estudos em diferentes áreas de conhecimento e numa perspectiva de 

integração são e serão necessários, não só para o melhor entendimento do 

processo mas, também e complementarmente, para influenciar as futuras disputas, 

geralmente assimétricas, sobre uma atividade complexa , a qual poderá promover 

profundos e deletérios impactos sociais, econômicos, políticos e ambientais no 

território paranaense.   

Na próxima seção exporemos a metodologia do trabalho. Em seguida, 

relatamos a experiência de resistência ao fracking no estado do Paraná para, ao 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjXysn-zJzUAhUF0YMKHdK5BBEQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.adorocinema.com%2Fseries%2Fserie-440%2Ftemporada-28822%2F&usg=AFQjCNGTqNNCcr_01Sd53h6jEplOGAJ9XA
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final, apresentar e discutir duas possíveis abordagens para o estudo desse processo 

político. 

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é do tipo exploratória e qualitativa. Na 

construção do relato da experiência foram consultados documentos oficiais, vídeos e 

matérias de jornais. Também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, no 

mês de junho de 2017, com dois atores que tiveram posições de destaque nas 

articulações e ações do movimento anti-fracking: um deputado estadual e um 

dirigente de ONG. O relato produzido não procurou remontar em detalhes todos, 

nem os principais acontecimentos e encadeamentos relacionados diretamente à 

disputa do fracking, bem como a percepção dos diferentes atores, mas oferecer uma 

leitura panorâmica e parcial do fenômeno, destacando as principais datas, atores, 

interesses, documentos, fases do processo e resultados da contenda. A intenção foi 

permitir uma compreensão geral e suficiente do acontecido para subsidiar e instigar 

futuras pesquisas.  No capítulo final deste trabalho, a partir de fontes bibliográficas, 

cotejamos passagens do relato para destacar as potencialidades de duas possíveis 

abordagens do processo político que conduziu à aprovação de restrições à atividade 

de fraturamento hidráulico no estado do Paraná: a primeira sob a ótica do Modelo de 

Coalizões de Defesa (MCD) e a segunda a partir da perspectiva da ação do capital. 

 

3. A resistência ao fracking no estado do Paraná 

A tecnologia do facking é detida e disseminada por empresas norte-

americanas multinacionais do setor petrolífero, como a Schlumberger Limited e a 

Halliburton Company, empresa ligada ao ex-vice-presidente do governo George W. 

Bush, Dick Cheney.  

No Brasil, a discussão em torno da exploração do gás de xisto pelo fracking 

teve repercussão com a realização da 12ª rodada de licitações onde foram ofertados 

pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 72 blocos 

de exploração no país, sendo onze destes localizados no Paraná. Cabe salientar 

que na Bacia Sedimentar do Paraná – a qual abrange os três estados da região sul, 
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além de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás – se concentra a maior reserva de 

gás de xisto do país. 

No Paraná, o valor de investimento das empresas em seus blocos totalizou 

aproximadamente R$ 21,5 milhões, sendo esse valor composto por um total de seis 

empresas: Petrobrás, sociedade de economia mista; COPEL, sociedade de 

economia mista na qual o estado do Paraná detém 58,6% das ações ordinárias, 

tendo como atividades principais a geração e transmissão de energia elétrica além 

da atuação no mercado de telecomunicações através da transmissão de dados por 

fibra ótica (COPEL, 2018); Cowan Petróleo e Gás; Tucumann Engenharia; Bayar 

Empreendimentos e Participações Ltda.; Petra Energia.   

Após o leilão dos blocos de exploração em novembro de 2013 sem consulta à 

população afetada e diante de um cenário de exploração iminente do gás no estado 

do Paraná, alguns setores da sociedade civil – agricultores, ambientalistas, 

comunidades que seriam afetadas, ONGs, membros do poder legislativo e do 

Ministério Público Federal – mobilizaram-se para tentar suspender a exploração do 

gás de xisto no território paranaense. Este processo de resistência ocorreu em 

quatro principais frentes, articuladas e que parecem ter se influenciado mutuamente: 

ações legislativas em âmbito estadual, mobilização de organizações da sociedade 

civil, ações do poder público local e ações judiciais na esfera federal propostas pelo 

Ministério Público Federal para suspender o leilão dos blocos. 

O processo de resistência ao fracking no estado iniciou com a mobilização da 

ONG COESUS – Coalizão Não Fracking Brasil, que foi criada em 2013 para lutar 

contra a exploração do gás de xisto pelo fracking. A campanha contra o fracking no 

Brasil é organizada pela COESUS juntamente com a ONG 350.org, uma 

organização norte-americana que atua globalmente no enfrentamento das causas 

das alterações climáticas. A ONG COESUS, através de seu coordenador – Juliano 

Bueno Araújo –, levou o tema para a apreciação do deputado estadual Rasca 

Rodrigues (Partido Verde). Em 2013 o deputado elaborou o Projeto de Lei n° 

737/2013 que propunha uma moratória de cinco anos para a exploração do gás de 

xisto pelo método fracking. Colocado em pauta logo após a realização do leilão dos 

blocos, ele não teve sucesso devido à falta de apoio da base do governo a qual se 

constituía em ampla maioria na Assembleia Legislativa. Em 2014, sem que fosse 
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colocado para a discussão e votação no plenário, o projeto foi arquivado ao final da 

legislatura. O governo estadual, de inclinação neoliberal, procurava não criar 

obstáculos ao faturamento hidráulico, supostamente pelo fato da atividade promover 

ganhos fiscais ao estado, projeção eleitoral com a criação de empregos, além do seu 

envolvimento direto no empreendimento por meio da participação da COPEL, a qual 

possuía interesses estratégicos na exploração do gás de xisto como alternativa 

energética.  

Um segundo momento da resistência à implantação do fracking no estado do 

Paraná teve início com a reeleição de Rasca Rodrigues para deputado estadual em 

2014. Ele liderou um movimento para a elaboração de um novo projeto de lei, o de 

número 873/2015, que almejava a suspensão da exploração do gás de xisto no 

Paraná pelo fracking por dez anos. Dessa vez, conseguiu o apoio dos deputados 

estaduais José Carlos Schiavinato (Partido Progressista), Fernando Scavanaca 

(PODEMOS), Marcio Nunes (PSD), Cristina Silvestre (PPS), Marcio Pacheco (PPL), 

Guto Silva (PSD), a maioria deles, representantes da região que seria a mais 

afetada pela exploração do gás no estado: a região oeste. 

No início do processo, os deputados envolvidos não estavam totalmente 

convencidos a aderir ao movimento contra o fracking, sendo então proposta pelo 

deputado estadual Rasca Rodrigues aos deputados estaduais Schiavinato, 

Scavanaca e Marcio Nunes, uma visita à Argentina em áreas que já haviam sido 

exploradas pelo método, para apresentar a situação dos locais e os danos 

ambientais causados. A visita, ocorrida no mês de novembro de 2015, foi o ponto 

crucial para que ocorresse o engajamento dos deputados ao movimento, pois se 

percebeu a devastação ocorrida no entorno dos locais de extração, além de se 

observar que o cultivo de frutas foi prejudicado porque os consumidores optavam por 

não consumir as frutas oriundas destas regiões por causa da contaminação que o 

método causara, conforme relato em entrevista cedida aos pesquisadores: ―Se a 

gente não tivesse ido à Argentina não teria sido aprovado, não teriam força, nem eu, 

nem a 350, nem a COESUS‖ (Entrevista 1, 2017).  

Foi proposta, também, pelos deputados que visitaram a Argentina, uma PEC 

(Proposta de Emenda à Constituição) de número 12/2015. Ela acrescentava ao 

artigo 209 da Constituição do Estado do Paraná que a exploração de gás de xisto 
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pelo o processo de fracking deveria ser precedida de projeto técnico de impacto 

ambiental e de aprovação pela Assembleia Legislativa do estado. Protocolada em 9 

de dezembro de 2015, a PEC foi aprovada no dia 18 de outubro de 2016 como a 

Emenda Constitucional n° 37. No mesmo movimento, tramitou o Projeto de Lei nº 

873/2015 na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele foi sancionado pelo governador 

Carlos Alberto Richa em 22 de dezembro de 2016, originando a lei estadual n° 

18.947/2016 que, de forma inédita no país, proibiu o licenciamento ambiental de 

qualquer atividade de perfuração ou exploração do gás de xisto pelo método de 

fraturamento hidráulico (fracking) por uma década.  

A pedido de várias organizações e da Secretaria de Estado da Agricultura e 

do Abastecimento, o governador vetou o artigo 3º do projeto de lei, que autorizava a 

continuidade de estudos e pesquisas sobre o fracking no estado, demonstrando a 

divisão do bloco governista e a força política do agronegócio no estado do Paraná. 

Segundo documento emitido para secretaria, por ser uma atividade ―nefasta‖ não 

havia sentido autorizar pesquisas sobre o tema, argumentando, entre outros pontos, 

que: 

(...) levando-se em conta o princípio da precaução, NÃO SE 
RECOMENDA CONCORDAR COM A PESQUISA (referência ao 
artigo 3º do Projeto de Lei nº 873/15) sobre uma atividade que, 
sabidamente é portadora de alto potencial de poluição de nosso ar, 
de nosso solo e nossa água, podendo futuramente, colocar em risco 
o sucesso da atividade agropecuária, a mais importante para a 
economia do Estado e para a saúde de seu povo (PARANÁ, 2017). 

  
O agronegócio se faz presente em quase todo o estado do Paraná, 

principalmente com culturas voltadas à exportação, como a soja e o milho. O estado 

é o segundo maior produtor de soja do país. A região que seria a mais afetada pelo 

fracking, a oeste, possui o terceiro maior PIB absoluto e o segundo PIB per capita do 

estado. Além de ter uma expressiva produção de soja e milho, a região detém o 

maior rebanho de suínos do Paraná, ou seja, é uma região extremamente 

dependente de recursos naturais.     

A COESUS, em parceria com a ONG 350.org, destacou-se tanto na 

mobilização do legislativo estadual, quanto de organizações da sociedade civil e do 

poder público local. A sua principal ação foram as campanhas de divulgação, 

informando a população e governos sobre os riscos socioambientais da atividade, 
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lançando mão do ―marketing de guerrilha‖ para disseminar informações (GAZETA 

DO POVO, 2017). Também assessoram os municípios na construção de legislações 

que proibiam o fracking em seus limites territoriais. Com isso, muitas prefeituras das 

cidades inseridas nas áreas de risco do Paraná se mobilizaram e aprovaram leis 

municipais proibindo o método. Em 2017, 104 das 122 cidades com áreas leiloadas 

pela ANP tinham proibido a emissão de alvarás, a outorga de uso de águas e o 

trânsito de veículos de atividades relacionadas ao fracking. (JUNGES, 2017). Mesmo 

cidades que não estavam localizadas nas áreas arrematadas, como Londrina, 

Maringá, Umuarama, Cianorte, entre outras, criaram as suas leis de restrição.  

Principalmente a ―350‖, que trouxe esse processo, a representação 
política de cada município, então... assim.... um trabalho que foi feito 
de município em município, e que trouxe gente para a rua. Então as 
manifestações de rua, a manifestações de pressão em cima da 
classe política, do risco que se colocou e da desconfiança que se 
colocou, no sentido de se trazer algo sujo para a região, foi 
determinante para que a gente (sic) tivesse o sucesso da aprovação 
(Entrevista 1, 2017). 
 

Paralelamente à mobilização em nível local e estadual, uma frente que 

fortaleceu o movimento anti-fracking, não só no estado do Paraná como em outros 

estados do país, foi a judicialização da questão pelo Ministério Público Federal, o 

qual ingressou com ações na justiça federal com o intuito de suspender a 12ª rodada 

de licitações. No caso do Paraná, através da ação civil pública nº 5005509-

18.2014.404.7005 do MPF de Cascavel foi concedida medida liminar suspendendo 

os efeitos dos contratos de concessão relativos aos blocos PAR-T-300 e PAR-T-309, 

assinados no dia 15 de maio de 2014, e a assinatura dos contratos de concessão 

dos blocos PAR-T-271, PAR-T-272, PAR-T-284, PAR-T-285, PAR-T-286, PAR-T-

297, PAR-T-298, PAR-T-308 e PAR-T-321. Todos os blocos estão localizados no 

setor SPAR-CS da bacia do Paraná. Em 09 de junho de 2017 foram confirmados os 

termos da medida liminar em sentença que condicionava a realização de 

procedimentos licitatórios e/ou celebração de contratos de concessão nas áreas da 

Bacia do Rio Paraná (setor SPAR-CS) à realização prévia da Avaliação Ambiental 

de Áreas Sedimentares (BRASIL, 2018). 

Outras decisões liminares foram proferidas pela Justiça Federal em outros 

estados (Alagoas, Sergipe e Bahia) que seriam afetados pela exploração do fracking 
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previsto na 12º Rodada, no sentido de determinarem a suspensão dos efeitos da 

licitação, o que levou à paralisação da atividade em todo o país.  

Em nível federal também ocorreram ações pró-fracking procurando retomar o 

controle sobre os mecanismos de regulação da atividade. A principal delas foi a 

aprovação do Decreto Federal nº 8.437/2015, que tenta restringir o poder de veto 

dos Estados e Municípios, limitando a competência para a concessão do 

licenciamento ambiental que autoriza a exploração.  Dessa forma, longe de ter 

acabado a contenda em torno da liberação ou não do fracking, o quadro ainda é 

inconcluso. Novas movimentações e enfrentamentos deverão ocorrer no futuro, 

remetendo à necessidade de rever estratégias, o papel dos atores, arenas, discursos 

e recursos que poderão, por sua vez, mudar significativamente o processo político.  

 

4. Contribuições à abordagem da experiência paranaense com o fracking 
 

Uma interessante forma de análise dessa experiência pode lançar mão da 

Advocacy Coalizon Framewoerk (SABATIER, 1988), ou o Modelo de Coalizão de 

Defesa (MCD). Ele serve para lidar com problemas complexos, com várias 

ramificações institucionais, econômicas e sociais, característica de uma rede de 

políticas públicas, envolvendo disputas entre coalizões concorrentes, técnicas 

importantes e múltiplos atores que tentam influenciar as decisões de autoridades 

governamentais. Esse modelo procura analisar o processo, resultados e impactos da 

política respondendo questões como: como mobilizar as pessoas para manter e agir 

em coalizões de defesa? Até que ponto ocorre o aprendizado dos aliados e dos 

adversários? Qual é o papel dos cientistas e da informação científica e técnica na 

elaboração de políticas? Que fatores influenciam importantes mudanças na política? 

(WEIBLE, SABATIER, MCQUEEN, 2009). Nesse sentindo, destacam-se, 

internamente, fatores como: crenças, valores, mobilização de recursos (financeiros, 

conhecimento técnico/informações, e membros e autoridades legais), capacidade de 

liderança, regras institucionais e estratégias das coalizões. Externamente, um 

conjunto de eventos exógenos estáveis (atributos da área do problema, nas regras 

constitucionais, nos valores sociais) e fatores externos dinâmicos (como mudanças 

no contexto socioeconômico e político, na opinião púbica e nas coalizões 

governamentais) podem afetar as restrições e oportunidades dos atores e das 
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coalizões. Assim, todos esses fatores podem influenciar e são elementos a serem 

considerados na construção das estratégias e instrumentos de ação das coalizões e 

de seu sucesso ou fracasso na busca de seus objetivos.  

A proposta do MCD parece bastante promissora para analisar o 

enfrentamento em torno da proibição da atividade de fracking no Paraná. Ela 

permitiria capturar a participação de uma diversidade de atores governamentais e 

não governamentais, nacionais e internacionais, das redes construídas e 

transformadas ao longo do tempo e de diversos fóruns (por exemplo, no poder 

legislativo, executivo e judiciário), as estratégias sobretudo dos atores. Essa 

abordagem oferece uma interessante oportunidade para levantar e confrontar, 

abrindo um espaço para o construtivismo social, valores, interesses e percepções 

em torno de decisões, o que deve ser realçado em caso de temas ambientais, 

caracterizados em geral, pela incerteza e complexidade, como o do fracking. Aqui se 

sobressai o papel destacado do uso do conhecimento, da informação e da liderança, 

como parece ter sido o caso da COESUS, para a mobilização da opinião pública e 

de lideranças sociais e políticas, e a articulação de ações em diversas escalas e 

arenas.    

Um desafio, contudo, é levantar mais informações sobre a atuação da 

coalizão a favor da liberação da exploração do fracking. Numa primeira análise, 

esses atores apareceram mais em intervenções pontuais e trabalho de bastidores, 

com pouca publicidade das estratégias, discursos e interesses econômicos e 

políticos envolvidos. Talvez, não seria exagero afirmar que ainda, considerando 

experiências de outros países, não tenha ocorrido no estado do Paraná uma disputa 

pública e robusta, por parte dessa coalizão, para influenciar de fato a opinião 

pública. Ou, se ela existiu, interessa levantar como essa coalizão se formou e 

modificou ao longo de todo processo, principalmente após a divisão da base 

governista devido à pressão de segmentos econômicos relevantes e à mobilização 

social regional.  

Tanto os modelos dos múltiplos fluxos como o das coalizões de defesa 

possuem forte caráter descritivo e destacam fatores situacionais e temporais. A 

maior preocupação com os atores e nas relações interpessoais deixa à margem o 

marco institucional que condiciona e constrange as decisões, como as coordenadas 
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estruturais capitalistas no âmbito econômico e na atuação política, incluindo a 

democracia e o Estado (DRYZEK, 1992). Em parte, o pouco engajamento político 

deve-se à crença na neutralidade e nos pressupostos pluralistas da política e do 

Estado, incluindo, claro, as políticas públicas, que não captam as várias 

características estruturais dos sistemas sociais (DAVIDSON; FRICKEL, 2004).  

As abordagens marxistas tentam compreender tanto a crise ambiental como 

as respostas a ela a partir da dinâmica da economia e da sociedade capitalistas. 

Nesse sentido, ainda que sujeito a variadas formas ao longo do espaço e do tempo, 

caberia ao Estado garantir as condições de produção necessárias ao crescimento 

econômico perpétuo, bem como a legitimação social e ambiental das contradições 

resultantes desse processo. O estado operaria como um espaço estratégico, 

relacional e seletivo disputado por diversas forças capitalistas (JESSOP, 2016), 

inclusive, entre estas, as anticapitalistas, que procuram ocupar uma posição política 

privilegiada – por exemplo, nas instâncias do executivo, do legislativo e do judiciário 

– , para viabilizar os seus projetos e interesses. Os governos, portanto, representam 

a condensação temporária de forças que se apresentam para conduzir sob formas 

ideológicas específicas, a exemplo do neoliberalismo, padrões de acumulação que 

combinam modos de produção, consumo e de legitimação particulares.     

O desempenho das políticas ambientais e de suas instituições expressaria as 

respostas possíveis e sempre restritas à necessidade de compatibilizar as 

demandas incessantes por crescimento e as garantias de qualidade ambiental, 

claramente com prioridade para as primeiras. A dependência econômica/fiscal e 

política do Estado em relação ao crescimento econômico é o principal fator a se 

considerar aqui. O fracasso ou um desempenho aquém do necessário para garantir 

a preservação ambiental de longo prazo sugere a árdua tarefa da regulamentação 

ambiental. A tendência estrutural de favorecer a externalização dos custos 

ambientais da produção e do consumo capitalistas, lançando mão da 

regulamentação branda, de políticas simbólicas e da legitimação de curto prazo, tem 

como contraponto mais importante a pressão e a resistência de movimentos sociais 

e ambientais. Assim, esses movimentos podem aumentar o potencial de o Estado 

promover melhorias ambientais dentro das economias capitalistas.  
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O advento recente da tecnologia de fraturamento hidráulico para exploração 

do gás de xisto trouxe consigo um novo cenário com potencial para significativas 

mudanças econômicas, energéticas, sociais e ambientais. Desta forma ele desafia 

formas históricas de acumulação econômica e padrões políticos de organização de 

interesses vigentes no estado paranaense, como o próprio marco regulatório 

ambiental e a matriz energética. A aliança entre grupos econômicos locais, nacionais 

e internacionais, acenando com as vantagens da energia barata, criação de 

empregos e maior arrecadação tributária, tenta operar a introdução de novos blocos 

de poder que necessitam de uma intervenção particular do estado, mais alinhada 

com representações ideológicas específicas da neoliberalização dos recursos 

naturais (VESALON; CRETAN, 2015). 

Ao mesmo tempo, a nova atividade de expropriação desafia os movimentos e 

forças de oposição, na medida em que o gás de xisto transforma o ambiente de 

maneiras inéditas e radicais e seus respectivos danos sociais e ambientais precisam 

ser antecipados e inovadoras estratégias, alianças e contra-discursos deverão ser 

mobilizados.  Como o caso do Paraná ilustra, as chances de sucesso da oposição 

ao fracking aumentam significativamente com cisão do bloco político-econômico 

dominante. As batalhas teriam sido mais difíceis e os resultados incertos nas arenas 

do legislativo e do executivo sem a adesão do setor empresarial regional e de seus 

representantes políticos. De qualquer forma, este caso permite refletir sobre até que 

ponto e sob que condições o estado também pode ser um importante fator de 

restrição a novas tecnologias com grande impacto ambiental.   

Ao chamar atenção para a importância de fatores macro-sociais, os marxistas 

ecológicos têm recebido diversas críticas pelo determinismo na atribuição do papel 

do estado e das forças sociais e econômicas na produção da degradação social, 

dando pouca atenção a alta variabilidade nos recursos e processos ambientais e aos 

meios pelos quais os dilemas ambientais são socialmente construídos. Ainda assim, 

eles vêm apresentando uma teorização mais desenvolvida dos estados do que as 

outras perspectivas, ―e sua compreensão das restrições estruturais colocadas pelo 

capital são certamente características persistentes da construção do estado 

ambiental‖ (DAVIDSON; FRICKEL, 2004, p. 476).   
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Uma leitura adicional e derivada da análise marxista da sociedade é a 

originada na geografia crítica e tem como categoria central o território. Este é 

entendido como campo de disputa por projetos de territorialidades que se 

manifestam material e imaterialmente.  

O território também se repete como conceito subjacente e aparece 
como palco onde o capitalismo internacional prolifera enquanto o 
Estado empobrece, perdendo sua capacidade para criar serviços 
sociais. Nesse mesmo palco, ocorre uma apropriação da mais-valia, 
desvalorização dos recursos controlados pelo Estado e 
supervalorização dos recursos destinados às grandes empresas, 
principalmente nos países periféricos. O território é o palco da 
proliferação do capital, espaço apropriado pelos agentes do capital 
através da divisão social do trabalho (SAQUET; SILVA, 2008, p. 34). 
 

 Enxergamos o fracking como expressão da inserção de novos atores, 

discursos e padrões de exploração do espaço, cujo poder os coloca em situação de 

provocar profundas transformações no território. O avanço da extração do gás de 

xisto movido pelo capital internacional, em aliança com o grande capital nacional, 

sobre as áreas demarcadas no estado poderia contribuir para que se intensificasse a 

divisão territorial do trabalho, com suas consequentes mazelas sobre a população 

local, como dependência econômica da atividade extrativa, comprometimento dos 

recursos naturais e da saúde, extermínio de atividades predominantemente locais 

como a agricultura de commodities e de subsistência, criação de animais para 

consumo, além de prejuízos na comercialização de produtos produzidos nestas nas 

áreas afetadas. 

A participação ativa de grandes produtores econômicos da região oeste e 

seus representantes políticos na frente anti-fracking, mostra que as investidas das 

forças privadas e estatais pró-fracking podem enfrentar uma disputa que tende, 

enquanto ainda ocorra pouca ou nenhuma divisão da sociedade regional, a 

apresentar uma configuração atípica e muito mais acirrada. O fato de a região oeste 

ser uma das mais ricas do estado não pode ser desconsiderado. Aqui é possível 

ponderar como o modelo desenvolvimento econômico atrelado à exploração de gás 

pode afetar a expectativa e apoio de segmentos políticos, sociais e econômicos em 

torno desse projeto/alternativa. As condições socioeconômicas, fatores espaciais e 

comunitários dos territórios podem ter um papel determinante no apoio, constituição 

e resultados dos atores e coalizões favoráveis ou contrárias ao fracking (BOUDET 
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et. al, 2016). Mas isso só poderá ser melhor compreendido com novas pesquisas 

sobre este e outros temas que a abordagem do território abarca. 

 

 5. Considerações Finais 

O debate em torno do faturamento hidráulico aborda um dos temas mais 

controversos na atualidade, enquanto tal ele guarda um enorme potencial científico e 

político. Inúmeras conexões e implicações, incertezas, relações de poder podem ser 

depreendidas dessa experiência e de seus desdobramentos no futuro. O estudo do 

processo político que anima importantes decisões sobre a adesão ou não e sob que 

condições é de grande relevância para compreender os embates passados, atuais e 

futuros e suas repercussões no território paranaense.   

Neste artigo, com base em um relato da experiência de resistência ao fracking 

no Paraná, apresentamos contribuições de duas abordagens para a análise do 

processo político desse fenômeno. Embora as diferenças quanto à concepção de 

sociedade e de Estado sejam evidentes e restrinjam o alcance e o impacto dos 

conhecimentos produzidos, não há porque crer que não possa haver diálogos e 

contribuições mútuas. O estudo das coalizões ajuda a compreender como atores 

políticos interagem e difundem ideias e estratégias e, ao longo do tempo, ocorre o 

aprendizado e as mudanças nas crenças, atividades e capacidade desses atores. A 

esse respeito um melhor estudo da atuação da COESUS é especialmente 

interessante. Ainda que com recortes limitados, estudos de inspiração pluralista 

contribuem para a identificação e compreensão do modus operandi dos grupos de 

interesse e de suas articulações com o estado para frustrar ou viabilizar projetos 

econômicos e políticos.  

As abordagens do estado capitalista e do território são mais frutíferas para 

análises da perspectiva histórica e macro-social do processo político.  

As disputas entre diferentes frações do capital e lógicas econômicas, em diversos 

níveis e espaços, os constrangimentos estruturais do estado capitalista, o estado 

como espaço de consecução de estratégias seletivas podem ser melhor 

compreendidos por essas abordagens. Mais importante, elas, diferente da primeira, 

ocupam-se centralmente com a denúncia e o enfrentamento das injustiças na 
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distribuição dos custos e riscos sociais, ambientais e econômicos inerentes aos 

processos capitalistas de ocupação e transformação dos territórios.  

 A tentativa de implantar o fracking do estado adicionou um novo e impactante 

elemento ao poderoso complexo público-privado da indústria energética paranaense 

e nacional, que ainda detém grande poder na determinação das políticas hídricas e 

energéticas. Os protestos e ações coletivas de resistência ao fracking podem ser 

entendidos como o enfrentamento de natureza ambiental mais importante, para não 

dizer o único, da última década. Ele desestabilizou o consenso neoliberal que vem 

promovendo a desregulamentação ambiental nos últimos sete anos de Governo 

Richa no estado do Paraná.  Ainda assim, os debates e decisões sobre o fracking 

colocam-nos no inusitado e desalentador cenário de termos que escolher entre a 

pior das ―insustentabilidades‖, diante das estruturas institucionais muito aquém das 

reais necessidades de uma gestão minimamente racional do meio ambiente. 

É preciso conjecturar que o fracking, a exemplo de outros locais, poderá 

tornar-se uma opção tentadora diante do avanço de ideologias neoliberais na 

privatização e desregulamentação ambiental, e os recorrentes apelos às crises 

energética e econômica. Assim, o caráter inédito e radical, e marcado pela 

assimetria de poder, dessa experiência parece suficiente para justificar a 

necessidade de estudos e a mobilização do mundo acadêmico. Todo o empenho e 

experiência da resistência foram no sentido de frear e dificultar a adoção do fracking. 

A moratória de uma década significou a conquista de uma trégua. Um novo “round” 

da batalha se avizinha com as ações federais de restrição do poder de veto de 

estados e municípios e o fim da moratória, a qual, aliás, teve como uma das suas 

principais justificativas a necessidade de mais estudos para dirimir as (in)certezas 

em torno do fraturamento hidráulico.  
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RESUMO  
Diante da diversidade de populações existentes na América Latina, torna-se de grande 
importância o enaltecimento destes povos que são historicamente marginalizados diante da 
propagação dos discursos homogeneizadores. Estes discursos tendem a desconsiderar as 
especificidades territoriais existentes, e como exemplo desta ocorrência, a presente 
pesquisa busca enfatizar comunidades existentes no Centro Sul do Estado do Paraná, 
denominadas como faxinais. Os faxinais estão enquadrados na categoria dos chamados 
povos tradicionais brasileiros e desde a segunda metade do século XX estão enfrentando 
um intenso processo de desestruturação e desagregação, isto ocorre devido ao avanço das 
agriculturas comerciais no campo que acabam invadindo estes territórios e modificando 
suas estruturas que são baseadas no uso coletivo da terra e conservação das matas 
nativas.  Desta forma percebe-se que é necessário que uma atenção social e também por 
parte das políticas públicas seja direcionada para estes povos, pois os mesmos possuem 
modos de vidas alternativos e sustentáveis que favorecem seus indivíduos a partir do uso 
coletivo da terra. Com isso, está pesquisa busca fornecer visibilidade para estas 
comunidades no campo científico, bem como trazer para as discussões acadêmicas uma 
desconstrução dos olhares homogêneos que se tem sobre as áreas rurais paranaenses. A 
partir destes pressupostos foram realizadas revisões bibliográficas para a tessitura desta 
pesquisa, buscando enfatizar as especificidades territoriais tomando as comunidades 
faxinalenses como exemplo de terras de uso comum, bem como quais são os conflitos que 
ameaçam estes territórios.  
 
RESUMEN  
Ante la diversidad de poblaciones existentes en América Latina, se vuelve de gran 
importancia el enaltecimiento de estos pueblos que son históricamente marginados ante la 
propagación de los discursos homogeneizadores. Estos discursos tienden a desconsiderar 
las especificidades territoriales existentes, y como ejemplo de esta ocurrencia, la presente 
investigación busca enfatizar comunidades existentes en el Centro Sur del Estado de 
Paraná, denominadas como faxinales. Los faxinais están encuadrados en la categoría de los 
llamados pueblos tradicionales brasileños y desde la segunda mitad del siglo XX están 
enfrentando un intenso proceso de desestructuración y desagregación, esto ocurre debido al 
avance de las agriculturas comerciales en el campo que acaban invadiendo estos territorios 
y modificando sus estructuras que son basadas en el uso colectivo de la tierra y la 
conservación de los bosques nativos. De esta forma se percibe que es necesario que una 
atención social y también por parte de las políticas públicas sea dirigida a estos pueblos, 
pues los mismos poseen modos de vida alternativos y sostenibles que favorecen a sus 
individuos a partir del uso colectivo de la tierra. Con ello, está buscando buscar proporcionar 
visibilidad para estas comunidades en el campo científico, así como traer para las 
discusiones académicas una deconstrucción de las miradas homogéneas que se tiene sobre 
las áreas rurales paranaenses. A partir de estos presupuestos se realizaron revisiones 
bibliográficas para la tesitura de esta investigación, buscando enfatizar las especificidades 
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territoriales tomando las comunidades faxinalenses como ejemplo de tierras de uso común, 
así como cuáles son los conflictos que amenazan estos territorios. 
 
 

 
1. Introdução  

Segundo Schörner e Campigoto (2011) atualmente há um grande 

comprometimento de cientistas pertencentes à diversas áreas da ciência 

pesquisando a respeito de grupos sociais considerados marginais. Este esforço em 

pesquisas está favorecendo a ativação de agentes sociais que sempre estiveram 

excluídos da história em distintos tempos e espaço, e apresentam-se agora 

denominados como povos tradicionais. No caso do Brasil, tal categoria abrange 

diferentes grupos que ao longo da história foram e ainda são excluídos socialmente, 

abrangendo por exemplo, remanescentes de quilombos, babaçuzeiros, jangadeiros, 

caiçaras, faxinalenses, entre outros. 

Estas populações tradicionais, em sua grande parte, apresentam suas formas 

organização baseadas no uso coletivo de recursos naturais e sustentabilidade, 

configurando desta forma formas de vida alternativa, mas que muitas vezes acabam 

sendo invisibilizados e ameaçados diante dos modelos propostos pelo capitalismo 

pautados em geração de lucro e propriedade privada. Como um exemplo destas 

formas de vida alternativas, esta pesquisa busca pontuar elementos que configuram 

a realidade de comunidades denominadas como faxinais situadas no estado do 

Paraná.  

Na região centro-sul paranaense, em meio a propriedades rurais 

mecanizadas e voltadas à produção de commodities para exportação, encontram-se 

formas de ocupação, uso dos recursos naturais e de organização social conhecidas 

como faxinais. Os faxinais se caracterizam pelo uso comum da terra para criação 

animais. Para tanto, reservam um espaço dentro de seu território que é cercado, no 

qual os faxinalenses erguem suas casas e seus animais são criados à solta. Mesmo 

aqueles que não possuem a propriedade da terra podem utilizar o criadouro comum 

para obter parte de sua alimentação. Isso mediante autorização dos demais 

membros da comunidade e o compromisso de colaborar com a manutenção das 

cercas e prestar serviços aos vizinhos quando solicitado. Porém, os faxinais estão 
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cada vez mais ameaçados e isolados em um contexto de monoculturas estruturadas 

no uso de máquinas, fertilizantes, agrotóxicos e sementes de grandes indústrias, 

muitas vezes transgênicas que acabam interferindo nestas nas estruturas destas 

comunidades com pressões em busca do aumento das extensões de terras para fins 

comerciais. 

Segundo Marques (2004) a partir de um levantamento realizado pelo Instituto 

Ambiental do Paraná na década de 1990, foi constatado que no Paraná existiam 

cerca de 150 faxinais, mas que na atualidade existem apenas 44 com criadouro 

comunitário. A partir de dados e pesquisas como esta, nota-se a necessidade de 

investigações que colaborem com a visibilidade destes grupos, bem como fomentem 

a busca por políticas públicas que venham a garantir os direitos destas 

comunidades. Desta forma, a presente pesquisa busca apresentar um panorama 

dos principais antagonistas ao sistema faxinal, bem como discutir quais são as 

ações realizadas em prol da manutenção destas comunidades ameaçadas.  

 

 2. Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consiste em uma 

revisão bibliográfica, na qual foram analisados e interpretados diferentes artigos e 

textos científicos, quais foram citados e discutidos, configurando assim, um 

desenrolar da problemática da pesquisa. 

 

3. Resultados da pesquisa 

No território brasileiro existem diferentes formas de uso comum de terras e 

bens naturais. Para Campos (2000), estas áreas de uso comum e tudo o que delas é 

extraído, constituem um importante aparato para amenizar a falta de recursos e 

acesso ao uso da terra, principalmente para as camadas mais pobres da sociedade, 

sendo assim um componente de subsistência e sobrevivência econômica. Através 

das áreas de uso comum, é possível que mesmo quem não tenha posse da terra 

usufrua do espaço para alimentar seus animais, ter acesso à lenha e demais 

elementos que complementem suas necessidades. Em meio a este contexto de 

ênfase ao uso comum de terras, estão presentes os faxinais na região Centro-Sul do 

Paraná. Segundo Schörner e Campigoto (2011, p. 58):  
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Chamamos de Sistema de Faxinal um modo de utilização das terras 
em comum, existente na região Sul do Brasil, para a criação de 
animais e que se tem classificado como manifestação cultural 
pertencente à categoria dos povos tradicionais brasileiros: forma 
própria de uso e posse da terra, o aproveitamento ecológico dos 
recursos naturais - pinhão, guabirobas, araçás, pitangas, jabuticabas 
-, o cultivo da vida comunitária e a preservação de memória comum. 
Os estudiosos do assunto apontam que o sistema faxinal constitui-se 
como um acontecimento singular por causa de sua forma 
organizacional. Distingui-se tal sistema dos outros pelo uso coletivo 
da terra para a criação de animais. O caráter coletivo se expressa na 
forma de criadouro comum.  
 

Estas formas de organização peculiares estão em contraste com as 

propriedades rurais mecanizadas e voltadas à produção de monoculturas para 

exportação, apresentado-se como um sistema distinto da lógica capitalista, baseada 

em preservação ambiental e organização social coletiva.  

Neste contexto dos faxinais, é importante ressaltar que a propriedade do 

terreno é particular mas algumas partes constituem o criadouro comum, sendo a 

área que está para ―fora das cercas‖ constituem as terras utilizadas para a 

agricultura. Desta forma, ―(...) a cerca coletiva separa as terras de criar (de 

propriedade particular e de uso coletivo) das terras de lavoura (de propriedade e uso 

particular). Nelas plantam-se roças de milho, feijão, arroz, trigo e batata.‖ (NERONE, 

2015, p. 82). Ainda, sobre o criadouro comum pode-se afirmar que: 

 

Assim, nesse universo denominado criadouro comum coexistem a 
propriedade particular da terra e a posse coletiva (compáscuo). O 
sem terra, usuário do Sistema, também pode criar animais, 
usufruindo dos mesmos direitos dos proprietários da terra, tendo a 
sua subsistência na criação de animais, além de realizar a mão-de-
obra para o dono da terra. (NERONE, 2015, p.83) 
 

Em relação aos animais, diversas espécies são criadas à solta no criadouro 

comum, como por exemplo: suínos, caprinos, bovinos, aves, muares e cães 

domésticos. Os animais passam o dia todo soltos no criadouro comum, mas ao final 

do dia cada animal volta para a casa de seus respectivos donos para receberem 

complementação alimentar. Os cavalos são utilizados como meio de transporte, 

assim como em carroças, montaria e trabalhos agrícolas. 
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É através destas configurações citadas anteriormente, que é regido o 

comportamento faxinalense e as mais variadas atividades que constituem a chave 

para o entendimento do sistema faxinal com todos os seus aspectos. Sendo assim, 

muitas particularidades do faxinal podem parecer incoerentes ou absurdas para os 

estranhos à esta cultura, que acabam sendo qualificadas como atrasadas, onde não 

há reconhecimento do sentido que esta forma de se relacionar com a terra possui 

para o faxinalense.  

Para que possamos entender o sistema faxinal, é necessário atentar para sua 

relação direta com a terra da qual é extraído o sustento e a forma de ser e existir de 

seus membros. ―Quem passa por uma comunidade rural do Sistema Faxinal, ou 

quem nela adentra, dificilmente descobre sua feição original. Às vezes, as pessoas 

apreciam o seu lado pitoresco e belo, ou assustam-se com a sua face monótona ou 

nostálgica.‖ (NERONE, 2015, p.137) 

A autora aponta que raras são as pessoas que entendem realmente os 

mecanismos que constituem o sistema faxinal, sendo seu estudo revelador de uma 

complexa organização que produz e reproduz uma cultura, distinguindo-o das 

demais localidades rurais paranaenses. 

3.1.  Antagonismos e ações pela manutenção dos faxinais 

O sistema faxinal possui em sua configuração a ênfase para organização 

coletiva e conservação ambiental. No entanto, nas décadas recentes é possível 

observar mudanças nessas essências motivadas por fatores externos e internos. 

Dentre estes fatores citamos o avanço da agricultura comercial mecanizada 

aumentando a produtividade e facilitando a vida cotidiana dos agricultores. Por outro 

lado, essa modernização agrícola produz impactos ambientais e altera o modo de 

vida tradicional dos faxinalenses. A paisagem natural dos faxinais do centro-sul do 

Paraná passa por mudanças devido ao desmatamento para aumento das áreas de 

culturas comerciais, assim como afirma Zubacz (p.16, 2007):  

 

(...) o sistema entrou em choque com os interesses da própria 
modernização agrícola ocorrida no Estado e no País a partir da 
década de 1970, como efeito do ‗milagre econômico‘. No caso do 
Paraná e mais especificamente da Região Centro-Sul, o que ocorreu 
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foi um grande interesse capitalista no plantio da soja, que 
necessitava de imensas áreas de terra desmatada, e a infiltração dos 
equipamentos e insumos químicos utilizados pelas multinacionais do 
ramo. Neste mesmo período chega à região um número expressivo 
de migrantes gaúchos, atraídos pelo baixo preço da terra, com o 
intuito de plantar soja. Isso provocou um efeito catastrófico sobre o 
Sistema Faxinal. 

 

A nova forma de organizar os cercados e de controlar a circulação dos 

animais provocou uma série de modificações na economia e na cultura dos 

faxinalenses, alterando vários aspectos da antiga forma de vida local. Tais 

modificações podem ser percebidas numa escala macro, em termos dos indicadores 

de produção agrícola da região, mas também, ao nível micro, através de 

depoimentos e pesquisas de diversos campos da ciência. 

Neste sentido, é ativada a discussão a respeito dos processos de 

desestruturação que posteriormente resultam na desagregação dos faxinais e 

conflitos que diversos faxinais do estado do Paraná enfrentaram e estão enfrentando 

em busca da manutenção de suas formas de vida e luta contra a imposição do que é 

chamado de ―moderno‖, que nem sempre é aplicado de forma positiva no sistema 

faxinal. Neste contexto, Silva (2005, p.42) ressalta que:  

 
A situação atual de desagregação a que estão sujeitos os sistemas 
faxinais, provocada principalmente pela superação da forma 
―tradicional‖ de produção por uma mais ―moderna‖ e tecnificada, mais 
racional, dentro da lógica da acumulação capitalista. A característica 
principal dos Sistemas Faxinais, que é o uso coletivo do meio de 
produção terra, vai contra a ótica da racionalidade capitalista onde o 
privado é tido como pressuposto inviolável e inquestionável.  
 

É importante salientar, que a palavra modernização nesta pesquisa é utilizada 

para designar transformações que ocorrem nestas comunidades faxinalenses, assim 

como no meio rural paranaense e brasileiro, podendo ser identificado principalmente 

a partir dos nos de 1970. Neste contexto Hauresko (2013) destaca que a partir da 

segunda metade dos anos 1950 houve um forte estímulo à modernização agrícola 

iniciada pelo subsídios às máquinas utilizadas para os processos de plantio, sendo 

também ampliado o consumo de fertilizantes e defensivos agrícolas a partir dos anos 

1950. Neste sentido, a respeito do conceito de modernização Fleischfresser (1988, 

p.11) descreve: 
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Assume a conotação explícita de modernização tecnológica, 
significando que as alterações na base técnica da produção agrícola 
ocorreram devido a adoção de meios de produção de origem 
industrial, produzidos fora das unidades produtivas rurais e, portanto, 
adquiridos através do mercado.  
 

Neste sentido, as áreas rurais brasileiras passam por uma chamada 

―industrialização da agricultura‖, onde sua difusão transformou as formas de 

produção promovendo benefícios principalmente aos grandes latifundiários. 

Hauresko (2013) destaca que o sentido de produção no meio rural passa a visar a 

exportação e consequentemente, tem seus custos elevados devido ao meios de 

produção de origem industrial.  

Para complementar esta discussão Matos e Pessoa (2011, p.301) afirmam 

que: 

O processo de modernização no espaço agrícola que possibilitou/a 
―artificializar‖ a terra corresponde a um aumento no uso de capital 
fixo, pois há necessidade de grandes investimentos em extensões de 
terras, em maquinários e de capital circulante para investir nas 
exigências científicas e técnicas.  
 

Nesta conjuntura, nota-se como os pequenos produtores foram atingidos 

negativamente com estas mudanças, pois nem todos possuíam poder aquisitivo para 

adquirirem equipamentos de alto valor, onde as formas de produção tradicionais e 

sustentável passam a serem excluídas. É neste sentido que queremos atentar os 

olhares para as comunidades faxinalenses, que em meio a este processo de 

introdução de tecnologias no campo viram-se ―encurraladas‖ por grandes plantações 

mecanizadas tendo suas formas de produção e reprodução cultural ameaçadas por 

serem consideradas pelos ―de fora‖ como ―atrasadas‖. O agronegócio passou a 

tomar conta do espaço rural a partir de uma idéia de progresso que promete 

melhoras nas condições de vida de todos os que o aderirem, mas seus pontos 

negativos nem sempre são do conhecimento da sociedade. 

Neste contexto de disputas, é preciso ressaltar a importância dos faxinais 

estarem amparados por leis e programas governamentais, que tendem a reforçar os 

movimentos promovidos pelos próprios faxinalenses em busca da garantia de seus 

direitos.  

Um exemplo desse amparo e reconhecimento do sistema faxinal, visando 

garantir melhorias e políticas públicas destinadas a essas comunidades tradicionais, 
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foi a implantação da lei estadual nº 15673/2007, na qual o estado do Paraná decreta 

que: 

Art. 1º O Estado do Paraná reconhece os Faxinais e sua 
territorialidade específica, peculiar do estado do Paraná, que tem 
como traço marcante o uso comum da terra para produção animal e 
a conservação dos recursos naturais. Fundamenta-se na integração 
de características próprias, tais como: 

a) produção animal à solta, em terras de uso comum; 
b) produção agrícola de base familiar, policultura alimentar de 

subsistência, para consumo e comercialização; 
c) extrativismo florestal de baixo impacto aliado à conservação da 

biodiversidade; 
d) cultura própria, laços de solidariedade comunitária e 

preservação de suas tradições e práticas sociais.  

 

Através desta lei, os faxinais receberam sua legitimação cultural por parte do 

Estado, atribuindo o dever ao mesmo de garantir a valorização e preservação dos 

faxinais, sempre visando políticas públicas benéficas ao sistema. Além da garantia 

de direitos para o sistema, a lei estadual n° 15673/2007 defende a auto afirmação 

dos faxinalenses: 

Art. 2º: A identidade faxinalense é o critério para determinar os povos 
tradicionais que integram essa territorialidade específica. Parágrafo 
Único. Entende-se por identidade faxinalense a manifestação 
consciente de grupos sociais pela sua condição de existência, 
caracterizada pelo seu modo de viver, que se dá pelo uso comum 
das terras tradicionalmente ocupadas, conciliando as atividades 
agrosilvopastoris com a conservação ambiental, segundo suas 
práticas sociais tradicionais, visando a manutenção de sua 
reprodução física, social e cultural. 

 

A questão da identidade é um fator de grande importância para os 

faxinalenses, pois é através do auto reconhecimento que lhes é permitido lutar por 

seus direitos, garantindo assim, a continuidade de suas práticas culturais e respeito 

perante a sociedade, pois a realidade faxinalense muitas vezes é associada 

erroneamente com algo que pertence ao passado, que já não faz mais parte da área 

rural paranaense. 

Para Souza (2009) é muito presente a associação de faxinais com a idéia de 

algo retrógrado, algo que não existe mais em nosso país. Desta forma, destaca-se a 
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importância do 1º Encontro de Faxinais realizado em agosto de 2005, qual 

possibilitou a manifestação dos faxinalenses em relação a uma construção de uma 

identidade coletiva, sendo que os mesmos estão incorporando cada vez mais as 

reivindicações em busca de seus direitos territoriais, possibilitando inclusive a 

formação de um movimento social próprio denominado como Articulação Puxirão 

dos Povos Faxinalenses - APF em parceria com a Rede Puxirão de Povos e 

Comunidades Tradicionais do Paraná 172.  

Neste sentido Shiraishi (2009, p. 20) destaca que: 

O I e o II Encontros dos ―Povos dos Faxinais‖ serviu como momento 
de reflexão a respeito da dinâmica desses grupos e de sua 
capacidade de mobilização e organizativa frente às mudanças no 
cenário agrícola do Estado do Paraná, bem como para relativizar as 
interpretações prevalentes dos aspectos econômicos que procuram 
determinar o fim dessa atividade extrativa. Contudo, é importante 
salientar a contribuição desses esquemas interpretativos que se 
encontram referidos a um período bastante preciso. Entre os seus 
méritos, foi de apresentar a situação vivenciada por esses grupos 
sociais no meio rural paranaense.  
 

Desta forma, o apoio das políticas públicas em conjunto com os movimentos 

organizados pelos próprios faxinalenses é essencial na luta em busca da 

continuidade e valorização cultural dos faxinalenses, sendo importante ressaltar o 

que Souza (2009, p.32-33) descreve: 

O movimento faxinalense pretende nessa ação expositiva, 
apresentar uma nova ―fisionomia étnica‖ do Estado do Paraná, 
questionando assim, as tendências evolucionistas que afirmam o seu 
desaparecimento, observando as distintas territorialidades escusas 
por situações de conflitos e tensões a que estão submetidos 
historicamente no Sul do País, abrindo, com isso, caminhos para o 
reconhecimento jurídico-formal e para efetivação de políticas que 
garantam o acesso aos recursos básicos, como condição para sua 
reprodução física e social, e o reconhecimento de seu direito 
fundamental a diferença.  

                                                           
172

 ―Rede Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais, fruto do 1º Encontro Regional dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, ocorrido no final do mês de Maio de 2008, em Guarapuava, interior do 
Paraná. Neste espaço de articulação, distintos grupos étnicos, a saber: xetá, guaranis, kaingangs, 
faxinalenses, quilombolas,benzedores e benzedeiras, pescadores artesanais, caiçaras, 
cipozeiras, religiosos de matriz africana e ilhéus; tais segmentos se articulam na esfera regional 
fornecendo condições políticas capazes de mudar as posições socialmente construídas neste campo 
de poder. Ademais, a conjuntura política nacional corrobora com essas mobilizações étnicas, abrindo 
possibilidades de vazão para as lutas sociais contingenciadas há pelo menos 3 séculos, somente no 
Sul do País.‖  Disponível em < http://redepuxirao.blogspot.com.br/ > Acesso em 15 de outubro de 
2017. 

http://redepuxirao.blogspot.com.br/
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Souza (2009) aponta que os povos faxinalenses passaram a reivindicar seu 

reconhecimento, aumentado a disseminação de informações a respeito da situação 

dos faxinais significativamente, mas a grande deficiência que permeia este cenário é 

a falta de exatidão quanto ao número de faxinais existentes no sul do Brasil. Este 

questionamento, sempre tende a configurar-se a partir de um viés evolucionista e 

baseado na seguinte pergunta: ―ainda existem faxinais?‖, notando-se assim uma 

forte tendência da sociedade em geral em interpretar os faxinais como apenas um 

resquício do passado, e não como uma realidade vivida por diversos indivíduos no 

século XXI. Neste sentido, destaca-se que: 

Os faxinalenses, que até o momento anterior à fundação da 
Articulação Puxirão – AP, em 2005, não existiam coletivamente como 
categoria social reconhecida pelo Estado, e sim, como espaço físico 
em avançado estágio de ―desagregação‖, segundo as interpretações 
evolucionistas, expõe-se neste mapeamento social, pela via teórica 
da identidade coletiva. Esta inversão conceitual e teórica possibilita 
os agentes sociais, se auto definirem como ―faxinalenses‖, 
focalizando os fenômenos recentes onde o seu modo de vida 
tradicional e, sobretudo, a defesa de sua territorialidade específica é 
atrelado a fatos do presente e as atuais reivindicações conduzidas 
pelos novos sujeitos da ação articulados pelo movimento faxinalense 
que emergem deste campo de lutas. (SOUZA, 2009, p.52) 
 

A partir deste contexto e das novas formas organizativas instauradas a partir 

do 1º Encontro dos Faxinalenses, em agosto de 2007 fora realizado o 2º Encontro 

dos Faxinalenses no Paraná, onde estes povos solicitaram um levantamento de 

cunho exploratório para que fossem identificados quantos faxinais existem no estado 

e quais suas exatas localizações geográficas, pois até o momento existiam muitas 

divergências quanto ao número de faxinais e os critérios utilizados para sua 

classificação, sendo algo que acarretava certo olhar pejorativo da sociedade 

culminado pela falta de informações a respeito da real existência destas formas de 

organização. Desta forma, foi realizado o ―Mapeamento Social dos Faxinais no 

Paraná‖ baseado em uma interação entre a produção científica produzida até o 

momento do levantamento preliminar. Para a realização deste trabalho Souza (2009, 

p. 31) descreve: 

Para a consecução deste mapeamento a APF vem estabelecendo 
um contato permanente com pesquisadores do Projeto Nova 
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Cartografia Social desde 2005, demandando oficinas de mapa e 
logrando um resultado significativo com a elaboração do fascículo 
n.01 da coleção Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades 
Tradicionais do Brasil intitulado ―Povos dos Faxinais‖. Este contato 
implicou em pelo menos duas oficinas de mapas, com participação 
de 80 faxinalenses, realizadas em Irati-PR em 2006, nas seguintes 
datas, 27 e 28 de abril e, 25 e 26 de agosto. Implicou também na 
capacitação simultânea de pesquisadores que trabalham diretamente 
junto aos faxinalenses e dos próprios faxinalenses que iniciaram, 
eles mesmos, a manusearem GPS e registrarem as coordenadas 
dos elementos considerados por eles relevantes para integrar os 
mapas.  
 

Através desta coleta de dados, foi possível realizar um levantamento de 

caráter preliminar e exploratório, mas Souza (2009) destaca que deve-se evitar 

conclusões definitivas a partir deste estudo. Porém, todas as informações são 

fidedignas permitindo a construção de um mapa situacional sobre os faxinais do 

Paraná, inclusive os cenários de conflito em determinados momentos. Os dados 

coletados nos permitem ter uma idéia de quais seriam as terras tradicionalmente 

ocupadas por faxinalenses e a exposição de diversas situações de conflito 

enfrentados por estes sujeitos sociais diante de seus antagonistas. Este trabalho de 

promover a visibilidade social dos faxinais e de seus agentes sociais a partir deste 

mapeamento exige uma tarefa de duplo sentido onde Souza (2009, p.31) descreve:  

(...) por um lado, pretendemos esboçar as lacunas censitárias sobre 
os faxinais, buscando apontar a precariedade dos dados disponíveis; 
e, por outro, enfatizar a identidade e os conflitos socioambientais, em 
consonância com a existência de territorialidades específicas, que se 
traduzem em uma nova classificação de posições, manifestadas na 
permanência e luta em torno do uso comum dos recursos básicos, 
onde o ―tradicional‖ é o motivo das demandas e disputas contra 
antagonistas localizados, descritos como ―chacreiros‖, ―sojicultores‖, 
―granjeiros‖, ―empresas madeireiras‖ e ―empresas de fumo‖, além do 
poder público através de ações que violam formas tradicionais de 
uso comum. 

 

Os principais fatores que influenciaram nesta mudança nos faxinais foram as 

reduções das áreas de uso comum, ao mesmo tempo em que foram introduzidas 

nestas comunidades monoculturas que exigem grandes porções de terra, assim 

como também houve a introdução de sistemas produtivos onde aplicam-se mão de 

obra intensiva, como é o caso da fumicultura, exigindo pouca disponibilidade de terra 
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para o seu cultivo. Estas novas formas de produção atingem diretamente as formas 

de uso comum, apresentando-se de maneira totalmente antagônica ao sistema, 

―corroendo-o silenciosamente‖. Neste sentido, Souza (2009) destaca que as áreas 

de uso comum são drasticamente reduzidas ou são impedidas pelo uso privado e 

acabam influenciando diretamente nas estruturas de comunidades como os faxinais, 

por exemplo.  

4. Considerações Finais  

Descrever a respeito dos faxinais no Paraná trata-se de um tema fecundo. A 

partir das discussões realizadas ao longo do texto, é possível perceber a importância 

da realização de estudos que apóiam-se na questão da invisibilidade social sobre 

modos de vida alternativos aos modelos homogêneos propostos pelos discursos 

dominantes. É de suma importância considerar que os povos tradicionais 

desenvolvem uma forma de vida peculiar e convivem com a existência de uma forte 

opressão, gerada principalmente pelo fato desses grupos viverem, em grande parte, 

baseados em uma lógica que foge dos princípios capitalistas (pautada em 

privatizações e geração de lucro) ao zelarem pela preservação ambiental e muitos 

terem a coletividade como base de suas organizações.  

No Paraná atual encontram-se vários faxinais em estado de desagregação. 

Geralmente, não por vontade dos faxinalenses, mas por pressões externas 

representadas principalmente pela agricultura comercial para exportação. Diante 

desse quadro de instabilidades e incertezas, o apoio e reconhecimento da sociedade 

em geral exerce papel relevante para a manutenção de um patrimônio cultural e 

ecológico paranaense. Nota-se que as políticas públicas existentes, ainda que 

insuficientes e falhas em diferentes momentos, podem sim colaborar em benefício 

deste sistema, buscando preservar as características dessas comunidades 

tradicionais com a elaboração de leis e aplicação das mesmas. O apoio 

governamental é importante e necessário para a preservação dos faxinais e sua 

cultura. Contudo, a participação dos próprios faxinalenses nesse processo aliado ao 

apoio da comunidade científica (como ponto de apoio) deve ser considerada, uma 

vez que são os atores e construtores de muitas lutas por seus direitos e a garantia 

da continuidade de seu modo de vida a partir de sua visibilidade na sociedade. 
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REMANESCENTES QUILOMBOLAS EM CORUMBÁ- MS: ESTUDO 

DE CASO NA SUB-REGIÃO PARAGUAI DO PANTANAL 
 

João Batista Alves de Souza, UFGD joão.batista@ifms.edu.br  

 

RESUMO  
O presente trabalho surge na expectativa de analisar a invisibilidade e resistência das 
Comunidades Remanescentes Quilombolas na Sub-Região Paraguai do Pantanal. Através 
dessa análise buscaremos compreender o processo de produção espacial das comunidades 
quilombola remanescentes, como são estabelecidas as relações de poder e produção 
territorial juntamente com relação sociedade e natureza nas CRQ‘s, bem como a produção 
de alternativas econômicas, nesses territórios. Para que possamos ter a compreensão da 
realidade vivenciada pelas CRQ‘s optamos em fazer as seguintes intervenções, revisão 
bibliográfica, levantamento de dados junto à (FCP) Fundação Cultural Palmares, INCRA 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), IMNEGRA (Instituto da Mulher Negra 
do Pantanal), além da realização de entrevistas nas comunidades quilombolas do Pantanal, 
cuja finalidade será analisar a resistência e reconhecimento dos direitos quilombolas. A 
pesquisa esta na fase inicial, nesse contexto pretendemos compreender a resistência das 
CRQ‘s suas relações com agronegócio no Mato Grosso do Sul, que ao contrário das 
comunidades quilombolas existentes em outras regiões brasileiras, as CRQ‘s foram 
inseridas na invisibilidade frente à realidade do modo de produção capitalista. O desafio aqui 
proposto não será apenas analisar a resistência e invisibilidade das comunidades 
quilombolas no Pantanal, mas compreender a origem histórica dessas comunidades, 
compreender os significados políticos, econômicos, sociais e culturais da invisibilidade das 
comunidades quilombolas no Mato Grosso do Sul, sobretudo suas formas e ―sinais‖ de 
resistência, tendo como cenário central a produção de alternativas de sobrevivência pelos 
agentes sociais envolvidos, caracterizando a produção da natureza como alternativa ao 
modelo do capital hegemônico.  
Palavras- chave: Resistências – Quilombolas – Remanescentes- Comunidades  
 
ABSTRACT  
The present work is expected to analyze the  invisibility  and resistance of Quilombola 
Remaining Communities ( which shall hereinafter be referred to as the ―QRC‘s‖) in the 
Paraguay Sub-Region of the Pantanal. Through this analysis we will seek to understand the 
process of spatial production of the remaining quilombola communities, established the 
relations of power and how the territorial production has a relation to society and nature in 
the QRC's, in addiction the production of economic alternatives in these territories. In order to 
be able to understand the reality of the QRCs, we decided to make the following 
interventions: bibliographical review, data collection with the following organisation: FCP 
(Fundação Cultural Palmares), INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
), IMNEGRA (Instituto da Mulher Negra do Pantanal), as well as interviews in the quilombola 
communities of the Pantanal, whose purpose will be to analyze the resistance and 
recognition of quilombola rights. This research is in the initial phase, in this context, we 
intend to understand the resistance of QRC's relations with agribusiness in Mato Grosso do 
Sul. Unlike the quilombola communities existing in other Brazilian regions, the QRCs were 
inserted in the invisibility before the reality of the capitalist way of production.  The challenge 
here proposed will not only be to analyze the resistance and invisibility of the quilombola 
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communities in the Pantanal, but understanding the historical origin of these communities, as 
well as its political, economic, social and cultural meanings of the invisibility , especially their 
forms and "signs" of resistance which have the central scenario the production of alternatives 
for survival by the social agents involved, characterizing,in this way, the production of nature 
as an alternative to the model of hegemonic capital. 
 Key-words: Resistence – Quilombola – Remaining – Communities 

 

1. Introdução  

As comunidades Quilombolas Remanescentes, tem sido na última década 

objeto de pesquisas, mapeamentos e tema em debates acadêmicos; de acordo com 

Rattz (2010) o primeiro mapeamento de quilombos no país foi realizado por Rafael 

Sanzio Araújo dos Anjos, divulgado em 2000, que identificou 843 localidades em 

todo o país. 

O presente trabalho surge na expectativa de analisar a invisibilidade das 

comunidades quilombolas na Sub-Região Paraguai173 do Pantanal, e o processo de 

resistência das Comunidades Remanescentes Quilombolas no município de 

Corumbá - MS, especificamente o contexto sociocultural e de produção de territórios 

alternativos.  A proposta desta pesquisa é realizar uma análise da produção espacial 

das comunidades quilombolas, como são estabelecidas as relações de poder e 

produção territorial nas comunidades pesquisadas, bem como a produção de 

alternativas econômicas, como a pesca e a agricultura familiar nesses territórios. 

Quando analisamos um território quilombola sabemos que por trás dessa 

caracterização legal, temos várias características culturais, ideológicas, valores e 

práticas dessas comunidades. Entre as várias versões do conceito território, Rogerio 

Haesbaert (2002) aponta:  

Por outro lado, também valorizando essa ligação ―natural‖ com a 
terra, temos outra variante dessa interpretação naturalista do 
território, envolvendo o campo dos sentidos e da sensibilidade 
humana, que seriam particularmente moldados pela ―natureza‖ ou 
pela ―paisagem‖ ao seu redor. Esta visão sobrevaloriza e 
praticamente naturaliza uma ligação afetiva, emocional, do homem 
com seu espaço. Aqui, o território seria um imperativo, não tanto para 
a sobrevivência física dos indivíduos, mas, sobretudo para o 
―equilíbrio‖ e harmonia homem-natureza, onde cada grupo social 

                                                           
173

 A sub-região do Paraguai, localiza-se no oeste do Pantanal e agrega área dos municípios de 

Poconé, Corumbá e Ladário Ver mais em ADÁMOLI, J. 1982. O Pantanal e suas relações 

fitogeográficas com os cerrados: discussão sobre o conceito de complexo do Pantanal. 
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estaria profundamente enraizado a um ―lugar‖ ou a uma paisagem, 
com a qual particularmente se identifica (HAESBAERT, 2002, p. 
118).  
 

O autor enfatiza que o surgimento do conceito território se caracteriza em dois 

extremos, ou seja, por um lado temos um conceito de território denominado 

―naturalista‖ que envolve o sentido físico e material, como se o seres humanos 

tivessem raízes na terra. Já o conceito ―natural‖ de território, traduz numa ligação 

afetiva, emocional, do homem com seu espaço. 

É importante salientar que para Haesbaert (2002 p.121), o território é o 

produto de uma relação desigual de forças, envolvendo o domínio ou controle 

político-econômico do espaço e sua apropriação simbólica, ora conjugada e 

mutualmente reforçada, ora desconectada e contraditoriamente articulada.  

Dessa forma esse território se constitui a partir de uma porção específica de 

terra acrescida da configuração sociológica, geográfica e histórica que os sujeitos da 

comunidade construíram ao longo do tempo, em sua vivência sobre a mesma. 

Todavia na sociedade contemporânea, os quilombos passaram representar não 

apenas a resistência dos remanescentes quilombolas, mas também a existência de 

seus costumes, tradições e ao mesmo tempo certa ameaça para o latifúndio em 

determinadas regiões brasileiras.  

Partimos da concepção de que os territórios quilombolas estão inseridos na 

política recente do governo federal que reconhece esta comunidade, conforme o 

Artigo 2º do Decreto 4.887/2003 que traz: 

Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos 
quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, 
segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 
histórica sofrida. § 1º Para os fins deste Decreto, a caracterização 
dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada 
mediante auto definição da própria comunidade. § 2º São terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as 
utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica 
e cultural. § 3º Para a medição e demarcação das terras, serão 
levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos 
remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à 
comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a 
instrução procedimental (BRASIL, 2003). 
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Verifica-se que a caracterização dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos é atestada através da auto-definição da própria comunidade, e que para a 

demarcação dessas terras são levados em consideração critérios de territorialidade 

apontados pelos remanescentes das comunidades quilombolas. De acordo com 

Rafael Sânzio Araújo dos Anjos (2006) na obra intitulada Quilombos – Geografia 

Africana, Cartografia, Étnica, Territórios Tradicionais, o conceito de comunidade 

quilombola pode ser compreendido como o processo de ocupação da terra e a 

busca pela sua autonomia política e econômica.  

O conceito de comunidade quilombola, portanto, tem origem no 
campesinato negro, povos de matriz africana que conseguiram 
ocupar uma terra e obter autonomia política e econômica. Ao 
quilombo contemporâneo está associada uma interpretação mais 
ampla, mas que perpetua a ideia de resistência do território étnico 
capaz de se organizar e reproduzir no espaço geográfico de 
condições adversas, ao longo do tempo, sua forma particular de 
viver. (ANJOS, 2006: p. 53) 
 

O autor ressalta ainda que o quilombo contemporâneo possui uma 

interpretação mais abrangente, e ao mesmo tempo mantém a luta e resistência do 

território étnico, sendo capaz de ao longo dos anos reproduzirem no espaço 

geográfico. Nesse contexto as comunidades remanescentes quilombolas 

representam os quilombos contemporâneos, ou seja, essas comunidades se 

organizaram e resistiram ao longo de décadas em condições adversas, mantendo 

sua maneira peculiar de sobrevivência.  

De acordo com Oliveira (2007 p.135) os quilombos são terras de liberdade e 

do trabalho de todos no seio do território capitalista colonial, ao longo da história 

esses territórios se configuraram como espaço de resistência, mas com o avanço do 

modo de produção capitalista essas comunidades são obrigadas a reproduzir o 

modelo dominante. Diante da sociedade capitalista e os interesses agroindustriais as 

comunidades quilombolas passam a exercer certa invisibilidade, Leite (2010) nos 

explica que: 

A invisibilidade dos grupos rurais negros no Brasil é a expressão 
máxima da ordem jurídica hegemônica e também expõe uma forma 
de violência simbólica. Sua característica principal é a criminalização 
daqueles que lutam para permanecer em suas terras. Como bem 
demonstrou Foucault (1999), a violência não é uma invariante ou um 
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objeto natural, mas uma espécie de significante sempre aberto para 
receber significados. Daí por que, para falar em violências é preciso, 
antes de tudo, contextualizar produzir referências, descrever 
percursos e experiências que foram guardadas na memória dos 
grupos, expor fatos que não se encontram nos documentos escritos, 
no mundo dos papéis, em cartórios ou biblioteca (LEITE, 2010, p.18). 
 

Desta forma, podemos perceber que esta invisibilidade no Mato Grosso do 

Sul, se apresenta na forma de violência simbólica na disputa pela terra, onde estão 

envolvidos grandes latifundiários e pequenas comunidades quilombolas, geralmente  

esses conflitos não estão na pauta do governo local, nas notícias vinculadas na 

imprensa e nas publicações acadêmicas. 

2. Metodologia e materiais 

Para elaboração deste trabalho realizou-se pesquisa bibliográfica em livros, 

teses, dissertações e artigos científicos que discutem a temática das comunidades 

quilombolas.  Foram realizadas entrevistas com equipe de antropólogos do INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), com a presidente do 

IMNEGRA (Instituto da Mulher Negra do Pantanal) e entrevista com a responsável 

pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial do 

município de Corumbá. 

Durante o delineamento da pesquisa foram realizadas entrevistas com três 

lideranças quilombolas que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 

e responderam questionários de identificação das comunidades contendo 10 

questões abertas. Além de pesquisa documental, nas atas de criação das 

associações de cada comunidade, certificados de auto-definição expedido pela 

Fundação Palmares para as três comunidades pesquisadas. 

Foi realizado o mapeamento das comunidades remanescentes quilombolas 

de Corumbá, através de visita técnica, captação de imagens, inserção dos dados no 

Google Maps174, com autorização e consentimento das lideranças das comunidades 

pesquisadas. 

 Através do uso de um Sistema de Posicionamento Global (GPS) foram 

coletos pontos com as coordenadas geográficas em visita as comunidades Campos 

                                                           
174

 Trata-se de um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra 
gratuito na web fornecido e desenvolvido pela empresa estadunidense Google. 
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Correia, Maria Theodora e Família Ozório. Esses pontos foram extraídos do GPS e 

espacializados no programa ArcGIS175 10.6. Utilizou-se as bases de mapeamento 

das unidades territoriais do Brasil e Mato Grosso do Sul elaborados pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A base hidrográfica utilizada foi da 

ANA (Agência Nacional de Águas) para representação do rio Paraguai no Bioma 

Pantanal.  

Com o banco de dados atualizado, foram confeccionados mapas de 

localização dos quilombos periurbanos de Corumbá em parceria com o (LABGEO) 

Laboratório de Geoprocessamento da UFGD, que detém a licença de uso do 

software ArcGIS (ESRI, 2018). 

 

3. As comunidades e territórios quilombolas no Mato Grosso do Sul 

De acordo com dados do extinto MDA (Ministério do Desenvolvimento 

Agrário) e o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) o estado 

do Mato Grosso do Sul possui atualmente 18 Comunidades Quilombolas situadas 

em 12 municípios, conforme tabela I, dessas comunidades apenas 5 são 

reconhecidas como Territórios Quilombolas segundo dados da SEPPIR (Secretaria 

de Politicas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República), são 

elas: Chácara do Buriti (Campo Grande), Dezidério Felipe de Oliveira ( Dourados/ 

Itaporã),  Família Cardoso (Nioaque), Furnas do Dionísio ( Jaraguari), Colônia de 

São Miguel ( Maracaju ), e Furnas da Boa Sorte (Corguinho). O que difere as 

comunidades quilombolas dos territórios quilombolas é o andamento do processo, 

ou seja, a Fundação Cultural Palmares (FCP) possui cadastro geral de 

Remanescentes das Comunidades dos Quilombos, instituído através da Portaria nº 

98, as comunidades que se auto reconhecem como quilombolas recebem uma 

certidão de autodefinição da Fundação Palmares.  

Diante do exposto apresentaremos os municípios que possuem comunidades 

quilombolas no estado de Mato Grosso do Sul. 

Tabela I –  Comunidades Remanescentes Quilombolas no Mato Grosso do Sul. 
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 É um Sistema de Informação Geográfica que permite utilizar, criar e compartilhar mapas, 
camadas, analíticos e dados. 
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Comunidades Municípios 

Furnas da Boa Sorte Corguinho 

Furnas do Dionísio Jaraguari 

Chácara do Buriti Campo Grande 

São Miguel Maracaju 

Tia Eva Campo Grande 

Família Bispo Sonora 

Família Jarcém Rio Brilhante - Maracaju 

Dezidério Felipe de Oliveira/Picadinha Dourados 

Família Araújo e Ribeiro Nioaque 

Família Cardoso Nioaque 

Família Quintino Pedro Gomes 

Família Ozório Corumbá 

Furnas dos Baianos Aquidauana 

Família Mª Theodora Gonçalves de 
Paula 

Corumbá 

Família Romano Martins da Conceição Nioaque 

Águas do Miranda Bonito 

Família Campos Correia Corumbá 

Família Bulhões Nioaque 

Fonte: INCRA, 2014. Org. SOUZA. J.B.A 

Nas comunidades quilombolas identificadas, destacamos a formação de três 

comunidades que estão localizadas na Sub-Região Paraguai do Pantanal, no 

município de Corumbá, essas comunidades ainda não são reconhecidas como 

territórios quilombolas. 

Para ser reconhecido como território quilombola e dar início ao processo de 

titulação do território, o primeiro passo da comunidade é realizar um pedido de 

abertura de processo no INCRA. De acordo com a Instrução Normativa nº 57 do 

INCRA, para que a titulação dos territórios quilombolas seja realizada é necessária 

concluir as seguintes etapas: Elaboração do Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação – RTID; Avaliação do Comitê Regional do INCRA, Publicação do RTID e 

notificação a interessados; Fase das contestações ao RTID; Portaria de 

reconhecimento do território quilombola; Fase de desapropriação; Titulação do 

território que é o registro do território em nome da associação.  

 

4. Resultados da pesquisa 

As três comunidades remanescentes quilombolas pesquisadas estão 

localizadas na Sub-Região Paraguai, a título de esclarecimento, apesar do Pantanal 

abranger o território paraguaio, a Sub-Região Paraguai do Pantanal esta localizada 

no oeste do Pantanal e agrega área dos municípios de Poconé, Corumbá e Ladário, 
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a classificação leva em consideração critérios geomorfológico, hidrológico e 

fluviomorfologico e a presença do Rio Paraguai nessa sub-região, conforme figura 2. 

 

 

Figura 2.  Divisão das sub-regiões do Pantanal. 

 

Ao analisarmos a divisão do Pantanal, deparamos com seis mapeamentos, 

que estabelecem diferentes propostas de subdivisão da maior planície alagável do 

planeta, sendo que a primeira divisão foi realizada em 1979 pela Superintendência 

de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), através do estudo de 

desenvolvimento integrado da bacia do Alto Paraguai e publicado no relatório 

descrição física e recursos naturais, que dividiu a região em 15 sub-regiões e adotou 

critérios geomorfológico, hidrológico e fluviomorfologico. Em 1982 o Projeto 

RADAMBRASIL, que realizou a divisão de 13 sub-regiões pantaneiras, Franco & 

Pinheiro (1982), Alvarenga adotaram critérios geomorfológicos e fatores 

morfogenéticos nessa divisão. No mesmo ano, Jorge Adámoli no trabalho que 

discutiu o conceito de complexo do Pantanal, realizou a divisão de 10 sub-regiões 

utilizando critérios fitogeográfico e hidrológico.  
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No munícipio de Corumbá ao contrário das comunidades quilombolas 

existentes em outras regiões do Mato Grosso do Sul, as CRQ‘s foram inseridas na 

invisibilidade frente à realidade do modo de produção capitalista.  Esta questão é 

evidente nos conflitos agrários existentes nas últimas décadas no estado, 

envolvendo em sua maioria a população indígena local e os latifundiários 

capitalistas.  

Em relação ao processo de territorialização dessas terras Alfredo Wagner 

Berno de Almeida (2010) ressalta que: 

Os problemas de implementação daquelas disposições 
constitucionais revelam, em decorrência, obstáculos concretos de 
difícil superação principalmente na homologação de terras indígenas 
e na titulação das terras das comunidades remanescentes de 
quilombos. Conforme já foi sublinhado as terras indígenas são 
definidas como bens da União e destinam-se à posse permanente 
dos índios, evidenciando uma situação de tutela e distinguindo-se, 
portanto, das terras das comunidades remanescentes de quilombos, 
que são reconhecidas na Constituição de 1988 como de propriedade 
definitiva dos quilombolas (ALMEIDA, 2010, p.141). 

 

O autor apresenta elementos que caracterizam o emaranhado de dificuldades 

enfrentadas pelas CRQ, essas dificuldades de efetivação dos dispositivos legais 

indicam, entretanto, que há tensões relativas ao seu reconhecimento jurídico-formal, 

sobretudo porque rompem com a invisibilidade social, que historicamente 

caracterizou estas formas de apropriação dos recursos baseadas principalmente no 

uso comum e em fatores culturais intrínsecos, e impelem a transformações na 

estrutura agrária. 

As comunidades quilombolas existentes no município de Corumbá, ao longo 

de sua formação e processo de resistência ocuparam a região pantaneira, com 

origens na capital mato-grossense migraram na primeira metade do século XX para 

fazendas e áreas periurbana de Corumbá. Atualmente duas dessas comunidades 

estão localizadas nas margens do Rio Paraguai, também conhecida como parte 

baixa da cidade, entre uma área militar e a Olaria Borowski especializada na 

fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, 

enquanto a outra comunidade esta localizada na parte alta da cidade, no Bairro 

Nossa Senhora de Fátima. Durante a pesquisa tivemos dificuldades de identificar a 
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localização dessas comunidades, apesar dos levantamentos realizados pela 

Fundação Palmares, prefeitura municipal e INCRA, quando pedimos informações 

dos moradores para chegar até o local, a maioria não sabia da existência das 

comunidades quilombolas na cidade, isso evidencia a invisibilidade na qual essas 

populações foram submetidas.  

 
Figura 3. Localização das Comunidades Remanescentes Quilombolas em Corumbá. 

 

De acordo a ata de criação da Associação Comunidade Quilombola 

Ribeirinha Campos Correia AQF2C e depoimentos da liderança da Comunidade 

Quilombola Campos Correia, apontam que a comunidade foi fundada por Ferminiana 

Campos nascida em Cuiabá – MT em 1945, a matriarca da família casou-se com 

Teodoro Correia em Poconé – MT em seguida mudaram-se para o município de 

Corumbá – MS, com os seus seis filhos. Theodoro Correia trabalhou por vários anos 

na fazenda Aliança de propriedade do Dr. Goveia exercendo a função de peão, após 
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um longo período de cheias176 e alagamentos periódicos no Pantanal, sem 

condições de plantar e criar animais, no ano de 1975 à família foi obrigado a buscar 

um novo ―lugar‖.  Nesse período a família se fixou em um local chamado ―buracão‖ 

localizado as margens do Rio Paraguai. No início todos os membros da família 

dependiam exclusivamente da pesca e agricultura de subsistência cultivada as 

margens do Rio Paraguai para sobreviver, para complementar a renda familiar dona 

Ferminiana começou a trabalhar como doméstica, mas durante todo esse período a 

família sempre morou no mesmo lugar.  

A região do buracão passou a se chamar Alameda Vulcano e Rua Oriental 

entre as encostas do Rio Paraguai, conforme figura 4. Desde 2013, a família 

Campos Correia passou a viver praticamente isolada, pois o vizinho construiu um 

muro isolando o acesso de parte da comunidade até a Rua Oriental, conforme a 

figura A, com o isolamento imposto as casas não recebem o serviço de coleta de lixo 

que era realizada uma vez por semana, além da ausência da coleta de lixo, as 

famílias não possuem água potável e energia elétrica. Uma alternativa encontrada 

foi a aquisição de canos e fios para uma ligação improvisada, que faz a ligação de 

outra casa na comunidade que tem acesso a luz e água encanada.  

 

  

Figura 4. Comunidade Remanescente Quilombola Campos Correia localizada as margens do Rio 

Paraguai. 

 

                                                           
176 Ver ciclo das águas no Pantanal 

   A      B 



 
 

2050 
 

A comunidade que iniciou com oito integrantes na década de 1970, já se 

aproxima de quase 100 pessoas, vivendo em casas no antigo buracão e em outros 

bairros da cidade. Apesar das dificuldades enfrentadas nas últimas quatro décadas, 

a família Campos Correia sempre lutou pela sobrevivência, com a escassez do 

pescado no Rio Paraguai, os membros da família começaram atuar no trabalho 

informal, sendo que o presidente da comunidade que é barqueiro e pescador desde 

a adolescência, teve que tomar novos rumos, passou a trabalhar na Vetorial 

Siderurgia177, todos os dias ele percorre um trajeto de 50 Km até o local de trabalho, 

para garantir o sustento da família.  

Já a Comunidade Quilombola Ribeirinha Família Ozório, foi fundada por 

Miguel Ozório178, neto de escravos e Ercília Rodrigues Ozório, o casal é natural 

estado de Minas Gerais, vieram para Corumbá em meados do século XX, onde 

trabalharam em fazendas do Pantanal. O casal teve 17 filhos e Miguél teve mais 

cinco filhos com a segunda esposa, totalizando 12 novas famílias que residem 

desde 1985 numa área de as margens do Rio Paraguai, a comunidade reivindica 

outra área  distante 20 Km da cidade de Corumbá. 

 

Figura 5. Horta na Comunidade Remanescente Família Ozório 

                                                           
177 Em Corumbá, a unidade possui capacidade de produção de 370 mil toneladas de ferro gusa por 

ano e também possui unidade termoelétrica. Ver mais em: http://vetorial.ind.br/pt/negocios/siderurgia  

178  O patriarca da família senhor  Miguel Ozório, trabalhou  grande período de sua vida em fazendas 

do Pantanal. Após a enchente do rio Paraguai na década de 1980 a família ocupou uma área no leito 

do Rio Paraguai. 

http://vetorial.ind.br/pt/negocios/siderurgia
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Na Comunidade Remanescente Quilombola Família Ozório, as famílias 

dependem exclusivamente do trabalho informal, pesca e agricultura familiar, 

conforme a Figura 5, apesar de seus antepassados terem fortes ligações com a 

relação de produção vinculada ao latifúndio, suas relações de trabalho representam 

um contraponto e ao mesmo tempo um processo de resistência ao capital 

hegemônico. 

A produção de hortaliças na comunidade reúne varias gerações da família 

Ozório, o maior entrave esta na venda dessa produção, de acordo com Jorge 

Ozório, responsável pela horta, é que eles não possuem acesso na feira de domingo 

para a comercialização dos seus produtos, a feira de Corumbá é dominada pelos 

comerciantes bolivianos, a alternativa encontrada foi à venda da produção para os 

feirantes bolivianos que comercializam a produção quilombola por um valor superior, 

mais uma vez a invisibilidade da comunidade se personifica na maior feira da cidade, 

ou seja, os consumidores não tem informação de que a maioria das hortaliças 

comercializadas nas feiras é produzida na comunidade quilombola. 

Entre as três comunidades pesquisadas a comunidade Maria Theodora 

Gonçalves de Paula é a única que não é ribeirinha, ela esta localizada no Bairro 

Nossa Senhora de Fátima, na Rua Luís Feitosa Rodrigues, na parte alta de 

Corumbá, com uma distância de 600 metros da linha férrea e a 1 km de distância do 

Aeroporto Internacional de Corumbá, conforme figura 6. 

A comunidade é formada por mais de 100 pessoas que residem em 20 casas 

construídas de madeira e alvenaria, concentradas na Rua Luís Feitosa Rodrigues, 

entre as ruas Monte Castelo e Duque de Caxias, no Bairro Nossa Senhora de 

Fátima.  A principal resistência da comunidade Maria Theodora, esta na comunhão e 

religiosidade expressada no Terreiro de Umbanda e nas Tendas Nossa Senhora da 

e Nossa Senhora da Conceição, no seu processo de formação indenitária como 

comunidade quilombola. Na comunidade o núcleo familiar esta representado pela 

Associação da Comunidade da Família Maria Theodora Gonçalves de Paula 

(ACTEO), sendo que a matriarca da família chegou a Corumbá em 1920 e fundou a 

Tenda Nossa Senhora da Guia ver  Figura 6-B. 
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Figura 6: Comunidade Remanescente Maria Theodora – Tenda Nossa Senhora da Guia. 

Diferente das comunidades quilombolas ribeirinhas, os integrantes dessa 

comunidade não exercem atividades ligadas à pesca, embarcação ou agricultura 

familiar, a maioria dos membros da comunidade realizam trabalhos informais, são 

diaristas ou atuam no setor privado, prestando serviços em hospitais, construção 

civil, mercados e lojas. Pelos menos quatro membros são funcionários públicos 

municipais e estaduais. 

5. Considerações Finais  

A proposta desta pesquisa foi realizar uma análise das formas de resistência 

das comunidades remanescentes quilombolas da sub-região Paraguai do Pantanal, 

como são estabelecidas as relações de poder e produção territorial além da 

produção de alternativas econômicas, como a pesca, agricultura familiar e outras 

formas de resistência nesses territórios.  

Uma das formas de resistência dessas comunidades são as pescarias e 

trabalhos de barqueiros realizadas no Rio Paraguai, por um pequeno grupo de 

pescadores das comunidades Campos Correia e Família Ozório que entre os meses 

de fevereiro e novembro navegam o Rio Paraguai até a Ilha do Pescador e Ilha 

Chané, Território reivindicado pela família Ozorio, em busca do sustendo da família.  

Temos uma convergência entre a invisibilidade e resistência que se 

completam na Comunidade Família Ozório, a produção da horta e demais alimentos 

da agricultura familiar produzidos na comunidade são evidências dessa resistência, 

no entanto a invisibilidade sobressai no momento da comercialização do excedente, 

sem espaço na feira local, os produtos são negociados por feirantes bolivianos e 

posteriormente vendidos sem identificar a sua origem quilombola. 

   B    A 
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Apesar de terem sido submetidas a um processo de invisibilidade diante das 

outras gentes pantaneiras ao longo dos últimos anos, as comunidades pesquisadas 

têm apresentado sinais de resistência, seja nas manifestações culturais e religiosas 

de São Pedro, Cosme e Damião, Nossa Senhora Aparecida e Tenda de Nossa 

Senhora da Guia, na pesca, agricultura familiar e principalmente no acesso a terra.  
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RESUMO 
A presente pesquisa se passa no município de Quissamã, norte do estado do Rio de 
Janeiro, e tem como objetivo estudar as relações que permeiam moradores e moradoras de 
comunidades quilombolas e as áreas da Restinga de Jurubatiba. Por meio de um trabalho 
etnográfico, foi possível identificar conhecimentos tradicionais a respeito do meio ambiente, 
da flora e fauna, fruto de práticas passadas por gerações e compartilhadas entre crianças, 
jovens e adultos. Para além do etnoconhecimento, as afetividades que permeiam tais 
relações, e que estão presentes também nas histórias vivenciadas nesses ambientes, 
acabam por colocar a vida dessas pessoas e as áreas da restinga em uma única esfera, 
onde, por vezes, não há distância entre o social e a natureza, se apresentando como um 
fator importante na preservação e etnoconservação dessas áreas e das comunidades 
quilombolas.   
 
ABSTRACT 
 The present research is carried out in the municipality of Quissamã, in the north of the state 
of Rio de Janeiro, and aims to study the relationships that permeate residents of quilombola 
communities and the Restinga de Jurubatiba areas. Through an ethnographic work, it was 
possible to identify traditional knowledge about the environment, flora and fauna, fruit of past 
practices for generations and shared among children, youth and adults. In addition to ethno-
knowledge, the affectivities that permeate these relations and which are also present in the 
histories lived in these places, end up putting the lives of these people and the areas of the 
restinga in a single sphere, where, at times, there is no distance between the social and 
nature, presenting itself as an important factor in the preservation and ethnoconservation of 
these areas and the quilombola communities. 

 

1. Introdução  

A histórica da comunidade quilombola Fazenda Machadinha, localizada ao 

norte do estado do Rio de Janeiro, no município de Quissamã, começa a ser 

contada ainda no XVIII, quando foi erguido o primeiro engenho de açúcar da região. 

As terras da atual fazenda foram herdadas por Manuel Carneiro da Silva (segundo 

mailto:eduardacaillava@gmail.com
mailto:rodr.lemes@gmail.com
mailto:thaddeus.blanchette@gmail.com


 
 

2056 
 

barão e visconde de Ururaí) e a produção canavieira atingiu seu ponto máximo no 

início do século XIX, quando a região passou a ser uma grande compradora de 

pessoas escravizadas para trabalhar nas plantações e servir à elite que se 

desenvolveu no local (DALMASO, 2012). Na fazenda Machadinha foram construídos 

complexos de senzalas onde ficavam as famílias dos trabalhadores e trabalhadoras 

escravizados, um armazém, uma capela da Nossa Senhora do Patrocínio, uma 

cavalariça e um suntuoso solar onde viviam os proprietários da fazenda e, 

posteriormente, já no século XX, os gerentes da Companhia do Engenho Central 

(também conhecida como Usina) que compraram as terras da fazenda.  

Após o tardio processo de abolição da escravatura com a assinatura da Lei 

Áurea, pela princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, as pessoas que viviam em 

Machadinha e que ali foram escravizadas, permaneceram no local, pois passaram a 

trabalhar para os herdeiros e depois para a Usina, na produção de cana ou dentro 

da empresa, até o final do século XX. A Fazenda Machadinha foi tombada em 1979, 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), e em 2001, as terras onde 

se encontra o conjunto arquitetônico - compreendido pelo Complexo das antigas 

senzalas e atuais casas dos moradores/as; pela Capela Nossa Senhora do 

Patrocínio; o Armazém; o Memorial de Machadinha; a Casa de artes; e as ruinas da 

Casa Grande - foram adquiridas pela prefeitura, que realizou uma série de reformas 

em toda a comunidade. No mesmo ano, a Companhia do Engenho Central foi 

desativada, e ao longo do tempo a paisagem que antes era dominada pelos 

canaviais foi virando pasto. 

Em 2006, todo o Complexo Cultural Fazenda Machadinha, mais as 

comunidades do Mutum, Sítio Boa Vista, Sítio Santa Luzia e Bacurau – localizadas 

na mesma região - foram certificadas e registradas pela Fundação Cultural 

Palmares, como Remanescente das Comunidades dos Quilombos. A luta pelos 

direitos dessas populações é reconhecida pela Constituição de 1988, e deixa claro 

no Art. 68 que ―Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 

emitir-lhes os títulos respectivos‖ (BRASIL, 1988). De acordo com a antropóloga 

Flávia Dalmaso (2012, p.192): 
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―Sendo considerados no presente, o termo ‗quilombo‘ e a locução 
‗Remanescente de Quilombo‘ passam a abranger diversas situações 
sociais nas quais os grupos assim reconhecidos assumem ou 
passam a assumir gradativamente, uma identidade étnica, 
caracterizada pela crença em uma origem comum presumida dos 
tempos da escravidão e por destinos compartilhados‖. 
 

Por continuarem no mesmo local, as moradoras e moradores acompanharam 

as transformações na paisagem e na comunidade, assim como mantiveram 

tradições e costumes que se reverberaram ao longo das gerações, ou fizeram 

releituras de costumes que se adequaram aos dias de hoje. Apesar das alterações 

ocorridas na região da Fazenda Machadinha, áreas com vegetação nativa de 

restinga, ainda são encontradas ao redor da comunidade, ocupando os terrenos 

arenosos típicos desse ecossistema. A restinga, portanto, corresponde à área de 

deposição de sedimento arenoso de origem marinha, devido às transgressões e 

regressões do mar durante o Pleistoceno e Holoceno (10.000 anos A.P.) (SUGUI e 

TESSELER, 1984). Na região do delta do rio Paraíba do Sul existe uma grande 

restinga, chamada restinga de Jurubatiba, que, em sua porção sul, abriga o Parque 

Nacional (PARNA) da Restinga de Jurubatiba, em terrenos contínuos às áreas da 

Fazenda Machadinha. A Lagoa Feia é um acidente geográfico que se destaca nos 

mapas da região, por representar a segunda maior lagoa de água doce do país. 

Situada na divisa entre Quissamã e Campos dos Goytacazes, a lagoa possui seus 

arredores altamente alterados, exceto na área do PARNA e alguns remanescentes 

de restinga encontradas em sua parte oeste, próximo à Comunidade Quilombola 

Machadinha.  

As áreas de restinga são consideradas habitats marginais da Mata Atlântica, 

com uma riqueza sui generis de ecossistemas e áreas úmidas sob forte ameaça 

(ESTEVES, 2011). No entanto, esses ambientes naturais também podem deflagrar 

valores culturais expressos nas relações entre as comunidades que se 

desenvolveram nessas regiões, a tomar como exemplo a Comunidade de 

Machadinha, que apresenta uma riqueza associada ao seu patrimônio histórico e 

cultural, refletindo um patrimônio imaterial que integra a história da região, fruto da 

interação entre os indígenas, os europeus e os africanos/afrodescendentes 

(ICMBIO, 2008), o que está presente no cotidiano, no linguajar popular, na 

paisagem, nas atividades, nos hábitos e saberes desses grupos. 
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Nesse contexto, a presente pesquisa parte dos pressupostos de que (1) a 

conservação de áreas naturais está diretamente ligada às relações que são 

estabelecidas estre estas e as comunidades que vivem dentro ou ao seu redor; (2) e 

de que as áreas naturais da restinga de Jurubatiba, que formam um corredor que se 

estende da comunidade quilombola até o PARNA da Restinga de Jurubatiba, podem 

ser contempladas com estratégias de conservação da biodiversidade e, 

possivelmente, para a manutenção de práticas e costumes ligados aos grupos que 

vivem dentro e ao seu redor. Nesse sentido, procuro entender se existem e como 

são as relações entre os moradores e moradas da comunidade quilombola 

Machadinha, com o seu meio ambiente natural, que nesse contexto é representado 

pelas áreas de restinga, com destaque em relação aos recursos vegetais. Pretendo 

identificar a natureza sócio-histórico-cultural e a contextualização dessas relações, 

com o uso de ferramentas da Antropologia Interpretativa para tentar compreender 

uma determinada cultura (a que permeia tais relações, neste caso), e propor 

caminhos para a conservação das áreas citadas, que levem em consideração não só 

a sua importância ecológica, mas também cultural, tendo como base os princípios da 

etnoconservação (DIEGUES, 2000).  

O conceito de cultura aqui empregado é definido pelo contexto que engloba 

os atores, assim como uma teia de símbolos e significados que formam estruturas 

passíveis a uma descrição clara e compreensível, uma descrição etnográfica, onde 

tais relações serão densamente detalhadas (GEERTZ, 2017).  

Santana e Neto (2014) acrescentam que, na presença da transmissão do 

conhecimento através das gerações, o etnoconhecimento, investigado 

cientificamente, torna-se capaz de fornecer pontes que adentram o universo da 

comunidade estudada, revelando seus valores e conhecimentos por meio da 

percepção ambiental adquirida no dia a dia. Esses saberes e valores fazem parte 

das culturas da região e, por tanto, devem ser objetos de análise científica e 

etnográfica, como elucida Geertz (2017, p.50):  

―É preciso compreender tanto a organização da atividade social, suas 
formas institucionais e os sistemas de ideias que as animam, como a 
natureza das relações existentes entre elas [...] É por intermédio dos 
padrões culturais, amontoados ordenados de símbolos significativos, 
que o homem [e a mulher] encontra sentido nos acontecimentos 
através dos quais ele vive‖.     
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Com o estudo dessas relações, de como os moradores e moradoras de 

Machadinha se apropriam e interpretam as áreas de restinga, com foco nos vínculos 

entre as plantas, mas também no uso do espaço e interações com o meio ambiente, 

acredito ser possível contribuir para a visibilidade e valorização dos saberes e 

conhecimentos pertencentes a esses grupos; para futuras ações que visem à 

etnoconservação dessas áreas naturais; e para o fortalecimento de ações ancoradas 

na Ecologia Social, que vem se desenvolvendo e se consolidando como um 

potencial influenciador na quebra de paradigmas conservacionistas relacionados ao 

complexo laço que envolve a humanidade, o meio ambiente e os problemas 

ambientais (CARVALHO, 2005). 

 

2. Objetivos 

Compreender, caracterizar e analisar as relações entre os moradores e 

moradoras de comunidades quilombolas associadas aos ambientes de restinga, às 

espécies vegetais ali presentes, e às interações com o meio ambiente que estão 

inseridos.  

Como objetivos específicos temos: (1) Listar espécies vegetais reconhecidas 

e/ou utilizadas direta ou indiretamente pela comunidade estudada; (2) Reconhecer 

em qual ―contexto‖ se dá a utilização das plantas da região; (3) Reconhecer como o 

uso das plantas se estabelece em relações afetivas com as mesmas e com as áreas 

de restinga, e a significação dessas emotividades num contexto sócio-histórico-

cultural e ecológico; (4) Analisar a percepção das pessoas que habitam esse local 

em relação à ocupação e apropriação do espaço e dos componentes naturais ali 

presentes; (5) Discutir as ―sustentabilidades‖ dos usos das áreas de restinga, e do 

espaço da comunidade em uma perspectiva etnoconservacionista. 

 

3. Metodologia e Materiais 

A abordagem antropológica do presente trabalho provém de uma 

Antropologia Hermenêutica ou Interpretativa, que tem o antropólogo estadunidense 

Clifford Geertz como um dos seus principais autores. Segundo Geertz (2017), o 

entendimento de cultura como uma teia de significados historicamente construídos e 
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socialmente estabelecidos - pelas quais homens e mulheres se comunicam e 

desenvolvem suas atividades e saberes relacionados à vida – faz com que o 

trabalho de pesquisa consista na interpretação dos símbolos e atos simbólicos que 

formam essa teia, ou, com outras palavras, na leitura dessa cultura como um 

conjunto de textos. Ao analisar os aspectos culturais que permeiam e constroem as 

relações dos moradores e moradoras de Machadinha com as áreas de restinga e 

com as plantas desses ambientes, pretendo explorar as dimensões afetivas 

presentes nessas relações, me referenciando na linha teórico-metodológica da 

Antropologia das Emoções, com foco no contexto em que essas emotividades são 

manifestadas. Na visão contextualista há o entendimento de que o ―discurso‖, para 

além da referência, mantém uma relação de construção com a realidade, onde 

algumas ―emoções surgem perpassadas por relações de poder, estruturas 

hierárquicas ou igualitárias, concepções de moralidade e demarcações de fronteiras 

entre os grupos sociais‖. (REZENDE; COELHO, 2010 p. 78). Quando, nesse 

cenário, as emoções ganham dimensões de potencial micropolítico, podem, assim, 

reforçar, evidenciar e até alterar estruturas macrossociais, nas quais essas emoções 

estão relacionadas, ao, por exemplo, representarem resistência às imposições 

hierárquicas ou estarem reafirmando a importância da soberania dos indivíduos. 

Para compreender a dimensão dessas emoções faz-se necessário uma 

vivência por um período de tempo no universo a ser investigado, uma vez que 

existem aspectos culturais que exigem maiores esforços para um trabalho detalhado 

e aprofundado de investigação. Gilberto Velho (1978) argumenta que o trabalho de 

investigação e reflexão sobre uma sociedade e uma determinada cultura 

proporciona uma nova dimensão da investigação científica, originando 

questionamentos e exame sistemático de seu próprio ambiente. Segundo o autor, 

―trata-se, afinal de contas, de uma tentativa de identificar mecanismos conscientes e 

inconscientes que sustentam - e dão continuidade a - determinadas relações e 

situações‖ (VELHO, 1979 p.128).    

O trabalho de campo foi iniciado no dia 04 de abril de 2017, e a partir de 31 

de julho se intensificou, com a realização de visitas semanais na comunidade de 

Machadinha, com a finalidade de se estabelecer uma relação cotidiana com as 

pessoas que participam ou participaram da pesquisa. Portando, o estudo etnográfico 
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dessas relações está em andamento em Machadinha, com pretensões de se 

estender até o final de julho de 2018, completando um ano de campo. O critério de 

seleção dos/as voluntários/as que participam das entrevistas se baseia nos 

apontamentos feitos por informantes (pessoas que conhecem os habitantes e estão 

me auxiliando nesse sentido), sobre personalidades reconhecidas na comunidade 

como detentoras de saberes e costumes (geralmente pessoas com a idade mais 

avançada), além daquelas que têm o hábito de frequentar as áreas de restinga. 

Todas as pessoas que participam da pesquisa têm mais de 18 anos, porém, apesar 

do estudo etnográfico ser feito em Machadinha, participaram também moradoras e 

moradores de outras duas comunidades quilombolas (Bacurau e Sítio Santa Luzia) 

situadas nas áreas de restinga próximas, e que mantêm relações de parentesco e/ou 

amizade com moradoras e moradores de Machadinha.    

Os dados etnobotânicos são levantados por métodos apresentados por 

Albuquerque (2005) como: Entrevistas estruturadas; turnês guiadas para a 

verificação da percepção ambiental e das espécies vegetais relacionadas, 

reconhecendo seus nomes populares e, quando possível, a coleta do material 

biológico será feita para posterior identificação científica e deposição no herbário do 

NUPEM/UFRJ; registro em diário de campo; registro fotográfico; gravação 

autorizada das conversas e reprodução leal das informações levantadas. Cada dia 

no campo gera um relatório que é fruto das observações feitas e anotadas do meu 

diário de campo, das fotografias realizadas e, caso haja entrevistas gravadas, as 

mesmas são transcritas e adicionadas aos relatórios, que por usa vez, darão origem 

a documentos sinópticos (MALINOVSKI, 1997), fazendo parte do conjunto de 

evidências empíricas analisadas neste trabalho. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé em 2017 e as entrevistas tiveram a 

autorização gravada, onde explico as questões presentes no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 4. Resultados da Pesquisa 

Ao proporcionar uma visão holística do meio ambiente e suas esferas sociais, 

culturais e simbólicas, a Ecologia Social vem se destacando e se apresentando 
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como um campo de conhecimento em pleno desenvolvimento e com grande 

potencial de excitar uma mudança de paradigma que contemple uma nova maneira 

de ser, viver e pensar a natureza (CARVALHO, 2005). No Brasil, essa ―nova‖ ciência 

do ―ecologismo social‖ começou a surgir no bojo da redemocratização, em meados 

da década de 80, defendida por movimentos e organizações como a dos 

Pescadores Artesanais, Seringueiros, Quebradeiras de coco, movimentos Indígenas, 

grupos Quilombolas, entre outros que vêm mostrando ser possível enxergar as 

relações entre sociedade e natureza e a conservação de áreas naturais 

considerando a participação de grupos sociais na gestão e manejo dessas áreas.  

O fortalecimento de uma identidade quilombola em Machadinha vem se 

consolidando por meio de uma educação quilombola implementada na escola 

municipal da comunidade em 2017, além de projetos que visam o resgate cultural de 

certas tradições que envolvem o Jongo, o Fado e aspectos culinários, ou que 

auxiliam na qualificação das moradoras e moradores no que diz respeito ao 

restaurante da comunidade ou na produção de artesanatos. Ademais, essa 

identidade também está atrelada à valorização de conhecimentos a respeito da 

história da comunidade e dos ecossistemas ao redor, assim como das práticas que 

são compartilhadas por grande parte das pessoas que ali vivem. Não somente ligada 

ao passado histórico, ou ao trabalho atrelado aos canaviais em um passado mais 

recente, a coletividade de Machadinha compartilha as experiências vivenciadas nos 

ambientes da restinga de Jurubatiba, os saberes relacionados a essas experiências 

e suas práticas, envolvendo os mais jovens e, consequentemente, consolidando o 

conhecimento, pertencimento e cuidados para com a natureza da região.  

Apesar desse cenário, a comunidade de Machadinha enfrenta os obstáculos 

do processo de titulação de suas terras, que hoje se encontram parte em posse da 

prefeitura e parte em posse de proprietários particulares. Essa condição causa – 

além de uma insegurança em relação aos seus direitos constitucionais – limitações 

quanto aos espaços destinados à produção alimentícia, por exemplo. Hoje as 

famílias de Machadinha possuem apenas um pequeno quintal onde cultivam 

diferentes espécies de coco, jambo, goiaba, pitanga, bananas, limão, laranja, 

mamão, acerola, aroeira; pequenas hortas com alface, couve, tomate, almeirão, 

chicória; plantas medicinais (usadas em práticas tradicionais relatadas pelas 



 
 

2063 
 

moradoras/es), e ornamentais, mas sentem falta e lembram com saudosismo da 

roça de mandioca que tinham e que alimentava a casa de farinha da comunidade, 

mas que foi substituída por pasto quando as terras ao redor foram adquiridas por 

novos proprietários. Não obstante, essa situação também causa uma insegurança 

quanto à preservação dos remanescentes da restinga de Jurubatiba localizados na 

região e limítrofes à comunidade de Machadinha, e consequentemente, 

inseguranças quanto à manutenção das atividades tradicionais realizadas nesses 

locais. 

Os resultados parciais obtidos pela presente pesquisa por meio das 

entrevistas realizadas com os moradores e moradoras das comunidades 

quilombolas Machadinha, Bacurau e Sítio Santa Luzia, e pela observação 

participante feita durante o trabalho etnográfico em Machadinha, mostram que esses 

remanescentes, conhecidos e denominados pelas comunidades como ―areia‖, 

permitem aos moradores e moradoras a continuidade de práticas tradicionais que 

envolvem principalmente a coleta de frutos e a atividade de pesca. Na época da 

almesca (Protium heptaphyllum), famílias se juntam para ir coletar a fruta, que é 

apreciada pela maioria das pessoas na qual eu conversei, entre crianças, jovens e 

adultos. O camboim (Myrciaria floribunda, Neomitranthes obscura), também está 

entre as frutas apreciadas, principalmente quando utilizado na produção de 

cachaças e licores. Quando estão na areia e esquecem de levar algum recipiente, 

eles/as produzem uma estrutura feita com folhas da bromélia Aechmea nudicaulis 

chamada cartucheiro, onde colocam as frutas que levam para casa. Além destas, 

também coletam outras frutas popularmente conhecidas como o caju, calda/caldeiro, 

zélia, saputi, jenipapo, cabeluda, aroeira, pitanga, azeitona, aperta-cu, fruto do 

mandacaru, ingá, sururuca, abricó e seriguela. As/os moradoras/es também 

mencionaram outros vegetais como o pipiri presente nas lagoas, o guriri (gênero 

Allagoptera), o maricá (Mimosa bimucronata) utilizados como mourões nas cercas, e 

a erva-baleeira (Varronia curassavica) conhecida como ―pé de remédio‖ e utilizada 

para diversos fins, sobretudo como anti-inflamatório. As fibras da taboa (Thypha 

domingensis) e do coco são utilizadas por um casal morador da comunidade vizinha 

Bacurau na produção de espelhos com molduras douradas, luminárias, bolsas, baús, 

caixas e cestas, além de duas estruturas usadas na pesca, o juquiá (utilizado para 
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pegar peixe) e o samurá/samburá (cesto utilizado para guardar peixe). Tanto o 

juquiá quanto a samburá possuem exemplares expostos no memorial de 

Machadinha com orgulho e valorização desses artefatos feitos e utilizados 

tradicionalmente pelos/as moradores/as, que praticam a pesca nos corpos d‘água 

localizados nas áreas naturais próximas, no canal Campos-Macaé e corpos 

adjacentes que passam pelo Sítio Santa Luzia, Machadinha e Bacurau, no Rio 

Macabu, e na Lagoa Feia. Usam o juquiá e as vezes a tarrafa, mas a maioria dos/as 

entrevistados/as relatou utilizar preferencialmente a vara de bambu e anzol. Pescam 

traíra, acará, marobá, sasá, larguinha, umbaca e piaba com isca de minhoca, e 

demonstram em suas falas e expressões, satisfação em exercer essa prática, 

sozinhos ou em companhia de familiares. Os moradores também citaram 

experiências com serpentes popularmente chamadas de ririo, jiboia, cobra-verde e 

dorminhoca.  

As recordações das histórias na areia que marcaram a vida das moradoras e 

moradores de Machadinha, contadas durante as entrevistas, estavam banhadas de 

falas emotivas sobre os locais que passaram a serem lembrados com o saudosismo 

de pessoas que já se foram, com entusiasmo e alegria de aventuras e situações 

inesperadamente vividas, ou com momentos de reflexão e contato com uma 

espiritualidade, todos guardados na memória e prontos para serem vividos 

novamente durante uma boa conversa. As lembranças e suas emotividades, 

juntamente com os etnoconhecimentos que permeiam as práticas e tradições 

passadas e geradas na comunidade e seus arredores, colocam a vida dessas 

pessoas e as áreas da restinga em uma única esfera onde, por vezes, não há 

distância entre o social e a natureza.  

Nesse sentido, os saberes tradicionais a respeito do meio ambiente natural 

podem – e devem - se tornar aliados do conhecimento científico a favor da 

conservação, aumentando a autonomia dessas comunidades, assim como a 

eficiência dos manejos empregados nessas áreas. Destacando ser preciso não só 

garantir a continuidade dessas relações e do desenvolvimento desses saberes 

assim como protegê-los de qualquer utilização que não tenha o consentimento ou 

que falte com a ética de alguma forma. Nessa perspectiva, seriam as comunidades 

locais as responsáveis pela proteção e manejo da porção de mata nativa e/ou outras 
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áreas naturais, com o apoio do Estado, de Instituições Governamentais, ONGs, 

assessores técnicos como ecólogos, cientistas sociais, advogados, entre outros que 

possam assessorar as administrações locais e tradicionais para auxiliar os 

processos de conservação dessas regiões, incluindo melhorias na qualidade de vida 

e renda da comunidade local. E como argumenta Gómez-Pompa & Kaus, (2000, p. 

138) é preciso entender de que maneira os moradores e moradoras das áreas rurais 

concebem e interpretam o seu meio ambiente para que as orientações sobre um 

melhor uso do mesmo ―reflitam a realidade em vez dos mitos‖. 

 

5. Considerações Finais 

Com base na análise preliminar dos dados, foi possível notar que existem 

relações entre as moradoras e moradores de Machadinha (Sítio Santa Luzia e 

Bacurau) com as áreas da Restinga de Jurubatiba (chamadas por estes de ―areia‖) e 

com os recursos vegetais ali presentes, e que estas relações permeiam as esferas 

tanto do individual como do coletivo. São individuais quando relacionadas às 

atividades exercidas na areia de forma solitária e que, por vezes, podem ter relações 

com o sagrado e divino, incluindo momentos de reflexão. E também são individuas 

quando essas relações são marcadas por histórias de vida, que tem o indivíduo 

como principal protagonista, mas também são sociais e coletivas quando nessas 

histórias estão presentes familiares, amigos e amigas que compartilham das 

experiências vividas nessa região e consolidam uma coletividade atrelada à 

identidade quilombola. A social fica ainda mais evidente quando há o registro de 

coleta dos recursos vegetais da região por interferência de forças do mercado, como 

no caso dos restaurantes da cidade que se interessam pela camboim quando em 

época, e até de restaurantes de outras cidades que são atraídos pela pimenta rosa, 

fruto da aroeira (Schinus terebinthifolius) e que vêm coletar esse fruto nas 

comunidades quilombolas e nas áreas ao redor.  

Em todas as esferas a afetividade se faz presente, e pretendemos analisar 

seus signos e contextualização de forma mais aprofundada nas próximas etapas da 

pesquisa que se concentram em continuar o trabalho etnográfico, proceder com 

mais algumas entrevistas, assim como participar das atividades realizadas na 

restinga em conjunto com esses moradores e moradoras, tratar e analisar os dados. 
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Por último, destaco alguns indícios de que as variadas relações entre essas pessoas 

e as áreas de restinga, assim como os saberes e etnoconhecimentos sofre a fauna e 

flora atribuídos a elas, se apresentam como fatores importantes para a ecologia 

social dessa comunidade e a conservação dessas áreas naturais.  

Até agora, durante as entrevistas foram citadas 24 espécies vegetais que 

ocorrem na restinga de Jurubatiba, 4 espécies de serpentes e 7 espécies de peixes 

frequentemente pescados pelos moradores e morados. As espécies vegetais ainda 

serão coletadas para identificação científica pela relevância de estudar esse material 

e deixa-lo disponível para que outras pessoas o façam, e também pelo diálogo a ser 

construído entre o conhecimento popular e científico, valorizando as diversas 

―virtudes epistemológicas‖ e seus caminhos e estruturas cognitivas. Nesse sentido, 

os etnoconhecimentos sobre a flora e a fauna, bem como as emotividades que 

permeiam as histórias da restinga, das tardes colhendo frutas e se divertindo com 

amigos, amigas e familiares, ou do silencio e calmaria envolvendo a pesca, são tão 

importantes, posto que vinculam as pessoas ao meio ambiente, o interior com o 

exterior, e dão sentido às coisas, dão sentido à vida, formam a concepção e 

compreensão do mundo. E durante as conversas e entrevistas foi possível identificar 

que essas pessoas muitas vezes apresentam visões de mundo que se assemelham 

ao paradigma ecológico de cuidado e valorização da natureza, e nesse sentido tais 

cosmologias podem contribuir para a promoção de uma ética ambiental (BERKES et 

al., 2000), demostrando o potencial dessa comunidade em caminhar no sentido da 

etnoconservação. 
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RESUMO  
Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre o modelo energético 
hidrelétrico adotado predominantemente no Brasil, buscando verificar limites e 
possibilidades decorrentes desse padrão, destacando outras fontes energéticas como 
potenciais alternativas. Como metodologia e materiais, o trabalho foi desenvolvido a partir 
de levantamento bibliográfico, dados secundários coletados em órgãos públicos, e técnicas 
de geoprocessamento para produção cartográfica com uso do software ArcGIS. Após 
organização e sistematização dos dados coletados e elaboração do mapa foram realizadas 
as análises. Como resultados, identificou-se que historicamente, devido a fatores naturais, 
políticos e econômicos (de âmbito nacional e internacional), o Brasil priorizou a produção 
energética por meio da hidroeletricidade. Entretanto, ao escolher esta matriz energética, o 
país, que dispõe de outras abundantes fontes alternativas de energia renováveis, abre mão 
dessas. Embora seja fundamental produzir energia devido à crescente demanda, qualquer 
empreendimento, sobretudo de grande porte, como é o caso de várias UHEs (Usinas 
Hidrelétricas) implantadas nas últimas décadas e também de inúmeras PCHs (Pequenas 
Centrais Hidrelétricas), é preciso se questionar quanto a relação custo/benefício dessas. 
Qualquer fonte para a produção de eletricidade provoca impactos, contudo, deve-se 
implantar aquelas com viabilidade econômica com o máximo de benefícios e com o mínimo 
de impactos ambientais e sociais.  
 
ABSTRACT  
This work aims to present some reflections on the hydroelectric power model adopted 
predominantly in Brazil, seeking to verify limits and possibilities arising from this pattern, 
highlighting other energy sources as potential alternatives. As a methodology and materials, 
the work was developed from a bibliographical survey, secondary data collected in public 
agencies, and geoprocessing techniques for cartographic production using ArcGIS software. 
After the organization and systematization of the data collected and the preparation of the 
map, the analyzes were carried out. As a result, it was identified that historically, due to 
natural, political and economic factors (national and international), Brazil prioritized energy 
production through hydroelectricity. However, in choosing this energy matrix, the country, 
which has other abundant alternative sources of renewable energy, gives up those. Although 
it is fundamental to produce energy due to the growing demand, any large-scale project, 
such as several UHEs (Hydroelectric Plants) implemented in the last decades and also of 
numerous Small Hydroelectric Power Plants, has to be questioned about cost / benefit ratio. 
Any source for the production of electricity causes impacts, however, it must be implemented 
those with economic viability with maximum benefits and with minimum environmental and 
social impacts. 
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1. Introdução 

Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre o 

modelo energético hidrelétrico adotado predominantemente no Brasil, buscando 

verificar limites e possibilidades decorrentes desse padrão, destacando outras fontes 

energéticas como potenciais alternativas. Sabe-se que no Brasil, há um grande 

potencial hídrico (RIBEIRO; BASSANI, 2011), caracterizado por seus cursos d‘água, 

que são predominantemente de planalto. Isso ocorre devido ao fato de que a 

geomorfologia dos terrenos por onde os rios afluem e convergem apresentam 

declividade, propiciando desníveis, e inclusive, a formação de inúmeras quedas 

d‘águas. Essa característica torna os rios importantes na captação de força geradora 

de energia elétrica, fator primordial para instalação de empreendimentos 

hidrelétricos.  

No Brasil a produção de energia elétrica teve início em 1879, no Rio de 

Janeiro, com a inauguração da iluminação elétrica pela estação da Corte por Dom 

Pedro II a partir do uso de energia elétrica gerada mecanicamente. Em 1883, o 

Imperador inaugurou uma usina termelétrica na cidade de Campos, Estado do Rio 

de Janeiro, com uma potência de 52 kW, sendo essa cidade pioneira no Brasil e na 

América do Sul a receber iluminação elétrica pública. Posteriormente, outras cidades 

passaram a ser iluminadas parcialmente, a partir da energia termelétrica. A primeira 

UHE no Brasil foi construída em 1883 na bacia do Jequitinhonha, município de 

Diamantina, Estado de Minas Gerais, denominada de usina Ribeirão do Inferno. 

Entretanto, há relatos de outras usinas de pequeno porte na época, com pequena 

potência voltada para uso privado. Em 1889, foi inaugurada a primeira UHE 

pertencente ao serviço público do Brasil, a usina de Marmelos, construída no rio 

Paraibuna, em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais chegando a produzir 375 kW 

de energia. Em fins da primeira década de 1900, a capacidade instalada da geração 

hidrelétrica já superava em quatro vezes as usinas térmicas. (MÜLLER, 1995).  

De acordo com Maricato (2008), o Brasil, assim como vários países da 

América Latina sofreu um abrupto processo de urbanização, sobretudo na segunda 

metade do século XX. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 1979; IBGE, 1981; IBGE 2011), a taxa de urbanização no país em 1940 era 

de 31,2%; em 1960 era de 44,6% e em 2000, a população urbana já era maior em 
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relação à rural, apresentando uma taxa de 81,2%. Em 2010, a taxa de urbanização 

era de 84,3%. Essa urbanização foi desacompanhada de projetos de ampliação da 

capacidade de geração de energia, e de outras infraestruturas mínimas para equipar 

as cidades com condições para atender a população em suas diversas 

necessidades como emprego, saúde, água, rede de esgotos, moradia, entre outras 

necessidades.  (MARICATO, 2008). 

A acentuada urbanização ocorreu concomitantemente no Brasil com a 

mudança de uma economia predominantemente agrária exportadora até 1930, para 

uma economia industrial a partir de 1950. Assim, o país passa a produzir bens 

duráveis e também bens de produção (MARICATO, 2008), desestabilizando, por 

consequência, a agricultura realizada nas pequenas propriedades rurais, e 

provocando mudanças nas relações de trabalho desses. Vários proprietários 

tornaram-se assalariados em outras propriedades agrícolas, agroindustriais, ou até 

mesmo abandonaram o campo e migrando para as cidades (OLIVEIRA, 2007), 

consolidando o esvaziamento populacional na área rural e ao mesmo tempo a 

concentração fundiária.  

Da mesma forma que a economia brasileira ganhou um novo ritmo com a 

entrada de tecnologia e capital estrangeiro, incidindo diretamente na industrialização 

brasileira (ROSS, 2011; OLIVEIRA, 2011), o impulso elétrico brasileiro esteve 

atrelado, desde o início, à instalação de grupos estrangeiros. Incentivados pelo 

Governo Federal, aplicaram no país recursos financeiros e tecnológicos na geração, 

transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, com o objetivo de atender o 

aumento da demanda. Assim, ao mesmo tempo em que o Governo Federal 

historicamente assumia para si a responsabilidade de planejar, administrar e 

gerenciar o setor elétrico no país continuava dependente dos aparatos tecnológicos 

do capital externo para subsidiar tais empreendimentos, como também em outras 

instâncias da economia (SANTOS, 1998; SANTOS, 2005).  

Nesse contexto, conforme Santos (1998), consolidou-se no país, um setor de 

energia elétrica atrelado aos interesses das grandes empreiteiras, responsáveis pela 

construção das obras civis das barragens e fabricantes de equipamentos, 

geralmente ligadas às empresas multinacionais implantadas no país. Segundo a 

autora, com esta postura e estruturação política, as centrais termoelétricas ficaram 
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em um segundo plano e os rios brasileiros passaram a ser recortados para formar 

diversas represas para atender às exigências da economia nacional, o que de 

acordo com sua abordagem, evidencia a opção do setor elétrico brasileiro pelo uso 

da energia hidrelétrica. Apesar de Bermann (2003) e Vasconcellos e Vidal (2004) 

considerarem que o país tem um significativo potencial para explorar outras fontes 

energéticas, faltando investimentos científicos para melhor conhecê-los e explorá-

los, além de vontade política, este trabalho pretende-se refletir sobre os limites e 

possibilidades decorrentes do modelo atual, destacando outras possíveis fontes 

energéticas disponíveis, viáveis e alternativas. 

A partir do contexto analisado, considera-se que o país necessita produzir 

energia elétrica para suprir suas crescentes demandas, sobretudo devido ao intenso 

desenvolvimento industrial e crescimento da população em processo de 

urbanização. Entretanto, há que se repensar o modelo energético adotado no Brasil, 

especialmente empreendimentos hidrelétricos de grande porte que alagam extensas 

áreas, ou empreendimentos de pequeno porte que também provocam diversos 

impactos ambientais represando inúmeros cursos d‘água, modificando sua dinâmica 

natural e a de ecossistemas aquáticos e terrestres, além de ocasionar incalculáveis 

impactos sociais e econômicos.  

 

 2. Metodologia e materiais    

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico, 

priorizando temas como recursos hídricos, modelo energético brasileiro, 

empreendimentos hidrelétricos e outras fontes alternativas de obtenção de energia. 

Foram consultados diversos autores que estudam o tema e foram realizadas coletas 

de dados secundários em órgãos públicos. Além disso, foram utilizadas algumas 

técnicas do geoprocessamento para produção cartográfica com uso do software 

ArcGIS (licença disponível na UNESP) para a localização e identificação da 

distribuição das Usinas Hidrelétricas (UHEs), Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) no território brasileiro.  

Para tanto, foram utilizadas bases cartográficas disponíveis na Agência 

Nacional de Águas (ANA), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANNEL) e Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Após organização e sistematização dos 

dados coletados e elaboração do mapa, foram realizadas as análises.  

 

3. A produção de eletricidade e o modelo energético brasileiro   

O Plano Decenal de Expansão de Energia 2019, elaborado pelo Ministério de 

Minas e Energia (MME) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE) salienta a 

retomada da participação das fontes renováveis na matriz elétrica no país a partir do 

ano de 2014, em relação às provenientes de combustíveis fósseis. No estudo 

realizado e apresentado neste Plano, identifica-se uma tendência no Brasil à 

priorização de empreendimentos hidrelétricos e em menor expressividade, a 

utilização de fontes alternativas como perspectivas para o futuro. (BRASIL, 2010). 

Recentemente, o Plano Decenal de Expansão de Energia 2026, apesar de 

mencionar uma diminuição da participação do modelo hidrelétrico na produção de 

eletricidade, a projeção é que esta ainda seja significativamente predominante no 

cenário brasileiro. (BRASIL, 2017).  

Entre os argumentos favoráveis à implementação de empreendimentos 

hidrelétricos no Brasil, são destacados os de Müller (1995) quando ressalta que a 

produção de energia elétrica, através da hidreletricidade, se sobressai em detrimento 

às demais fontes energéticas atualmente exploradas pelo fato de que a água é 

considerada um recurso renovável, não poluente, não gera resíduo e permite sua 

reutilização a jusante para o mesmo fim, estando, portanto, dentro do contexto de 

uma concepção sustentável. Porém, o mesmo autor afirma que, na implantação de 

hidrelétricas há, lamentavelmente, registros de experiências onde sociedades viram 

suas bases de sustentação econômica e de valores socioculturais perdidos, e que 

algumas regiões atingidas, em lugar de desenvolvimento, tiveram retrocesso.  

Além das características naturais em relação ao potencial hídrico do país, 

favoráveis à implantação de empreendimentos hidrelétricos aliado aos argumentos 

positivos mencionados, Teixeira et al. (2006), enfatizam como outro fator 

preponderante, os interesses das empresas estrangeiras multinacionais em 

subsidiar empreendimentos de grande porte. O autor ainda ressalta que, os anos de 

1970 foram considerados o marco histórico do surgimento dos grandes 

empreendimentos hidrelétricos nos denominados países em desenvolvimento ou 
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economias emergentes como o Brasil, reforçando disparidades econômicas e sociais 

preexistentes nos territórios onde estes são instalados. 

Para Monosowski (2006), a expansão da utilização da energia hidrelétrica 

ocorreu no país, sobretudo a partir dos anos 1970 em decorrência do choque 

petrolífero da época, o qual acenou para a dependência crítica da energia 

importada. Por este motivo, ocorreram incentivos para a substituição do petróleo por 

outras fontes energéticas, privilegiando a alternativa hidrelétrica, que desencadeou 

grandes investimentos na construção de grandes barragens, entre 1970 e 1978. A 

partir do início dos anos 2000, com a crise energética, o chamado apagão, as obras 

de construções de hidrelétricas foram retomadas e implantadas em áreas menos 

propícias em termos geomorfológicos.  

De acordo com Albuquerque (2012), passaram a ser elaborados também, 

diversos inventários, estudos e levantamentos do potencial de geração de energia 

em rios de pequeno porte, onde começaram a ser implantadas muitas Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCHs). Estas foram incentivadas inicialmente pelo Programa 

Nacional de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PNPCH) na década de 1980 e, 

posteriormente, com a criação do PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica), criado pela Lei Federal Nº 10.438 de abril de 2002, 

que fomentava a compra da energia destes empreendimentos por um prazo de 20 

anos. Segundo o mesmo autor, normalmente a construção de uma PCH causa 

impactos menores do que a construção de grandes hidrelétricas. Entretanto, em 

diversos casos, estes empreendimentos ocasionam significativos impactos 

ambientais, sociais e econômicos podendo se sobrepor a outros do mesmo modelo, 

dependendo de sua quantidade e concentração, sobretudo pelo fato de que na 

elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA), estas obras são consideradas 

de forma pontual, não sendo ponderado o efeito sinérgico.  

A priorização da geração de energia elétrica através da hidroeletricidade, tem 

provocado no país, sobretudo nas últimas décadas a inundação de vastas áreas do 

território nacional e inúmeros impactos ambientais e sociais nas áreas de influência 

desses empreendimentos (SANTOS, 2005; SANTOS, 2010). Esse modelo 

energético caracteriza uma sociedade pautada na lógica e nos interesses do capital, 

optando por empreendimentos que se sobrepõem aos aspectos ambientais, sociais 
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e econômicos. As empresas empreendedoras muitas vezes se esquivam do 

adequado tratamento que deve dar ao ambiente, no que se refere a suas reais 

fragilidades e potencialidades, desconsiderando a relação custo/benefício (RIBEIRO; 

BASSANI, 2011; GIONGO, MENDES e WERLANG, 2016), além das populações 

atingidas que são bastante prejudicadas (SANTOS, 1998; GERMANI, 2003; 

RODRIGUES, 2013; GIONGO, MENDES e WERLANG, 2016). Pequenos e Grandes 

projetos hidrelétricos são implementados sem considerar se determinados 

empreendimentos realmente compensam, necessitando de estudos detalhados para 

verificar sua viabilidade. 

Rosa (2007) menciona que, há no Brasil um esforço da pesquisa e 

desenvolvimento de fontes alternativas de energia nas universidades, centros de 

pesquisa, entre outros abrangendo biomassa, eólica, fotovoltaica, de resíduos 

urbanos e agrícolas, maremotriz e de hidrogênio. Contudo, ressalta sobre a 

necessidade de ações coordenadas para unir esforços em alguns casos, 

demandando a concentração de recursos dos Fundos Setoriais, que se encontram 

muito dispersos e envolvendo pesquisas de inovação tecnológica.   

Uma das críticas que se faz ao modelo energético brasileiro se baseia na 

preocupação em suprir a demanda de energia elétrica, quando se deveria haver 

uma ênfase com a qualidade do serviço prestado e com o destino dessa produção. 

Antes de se pensar em aumento de produção, seria importante investir em eficiência 

energética otimizando as linhas de transmissão com a finalidade de reduzir as 

perdas que ocorrem devido à distância entre as usinas geradoras e os grandes 

centros consumidores. (RIBEIRO; BASSANI, 2011). 

Para se ter uma melhor dimensão deste cenário, é possível visualizar os 

empreendimentos de acordo com a fonte de energia, situação (CNI - Construção não 

iniciada; C – Construção; O – Operação), quantidade de empreendimentos 

correspondentes e a potência associada em quilowatt (kW) (Figura 1).  
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Figura 1. Empreendimentos de acordo com a fonte de energia, situação, quantidade 

e potência associada (kW)   

 
          Fonte: ANNEL (2018). 

 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANNEL, 2018), as 

fontes de energia utilizadas no Brasil são: eólica (utiliza a força dos ventos para 

acionar uma usina elétrica), fotovoltaica (utiliza a energia recebida diretamente do 

Sol); hidrelétrica (utiliza a energia hidráulica dos rios na geração de energia elétrica), 

maremotriz (utiliza a energia obtida pela cinética das ondas do mar) e a termelétrica 

(utiliza a energia obtida pela combustão de combustível fóssil, biomassa ou pela 

energia térmica liberada em reações nucleares).  A Figura 1 evidenciam a produção 

energética no Brasil predominantemente por meio de hidrelétricas, seguida das 

termelétricas e da eólica. Em menor expressividade, aparecem as fontes fotovoltaica 

e maremotriz. De acordo com Rosa (2007), as usinas termelétricas no sistema 

brasileiro operam em complementação às hidrelétricas, por isso, algumas funcionam 

ocasionalmente.  

Na Figura 2, observa-se a localização e identificação da distribuição das 

Usinas Hidrelétricas (UHEs), Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais 

Geradoras Hidrelétricas (CGHs) no território brasileiro em operação. No país há em 

torno de 220 unidades de UHEs. As PCHs (que são usinas que produzem entre 
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5.000 e 30.000 kW de potência e possuem menos de 13 km² de área de represa) 

somam cerca de 428 unidades operando, responsáveis por cerca de 3,5% de toda a 

capacidade instalada do sistema nacional (5.067.119 kW de potência outorgada). Já 

as Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), que são ainda menores, tanto em 

termos de tamanho quanto de potência (até 5000 kW), contam com 

aproximadamente 675 unidades em todo seu território brasileiro, representando 

643.641 kW de potência outorgada, gerando aproximadamente 0,2% do total da 

matriz energética do país (ABRAPCH, 2016; ANNEL 2018).  
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Figura 2. Empreendimentos hidrelétricos no Brasil em operação. 

 

Na Figura 3, são apresentadas as dez maiores Usinas Hidrelétricas (UHEs) 

em operação, por Estado, área da represa (Km²) e potência outorgada (kW) no 

Brasil, que foram identificadas de 1 a 10: 1 - Tucuruí (Estado do Pará); 2 – Itaipu, 

parte brasileira (Estado do Paraná); 3 - Ilha Solteira (Estados de São Paulo e Minas 

Gerais); 4 - Xingó (Estados de Alagoas e Sergipe); 5 - Paulo Afonso IV (Estados de 

Alagoas e Bahia); 6 – Itumbiara (Estados de Minas Gerais e Goiás); 7 - São Simão 

(Estados de Minas Gerais e Goiás); 8 - Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, 
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Foz do Areia (Estado do Paraná); 9 - Engenheiro Souza Dias, Jupiá (Estados de São 

Paulo e Mato Grosso do Sul); e 10 - Engenheiro Sérgio Motta, Porto Primavera 

(Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul).  

 

Figura 3. As dez maiores Usinas Hidrelétricas (UHE) em operação, por área da 

represa (Km²) e potência outorgada (kW) no Brasil. 

 

 
         Fonte: ANA, 2012; CHESF, 2016; ANEEL, 2018; OSAB, 2018.  

 

Conforme dados da Figura 3, a área represada não determina a capacidade 

de potência de geração. Há usinas que apresentam uma capacidade significativa de 

geração de energia com um represamento menor como por exemplo Itaipu (2), 

Xingó (4), Paulo Afonso IV (5) e Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, Foz do 

Areia (8). Por outro lado, há empreendimentos com uma extensa área alagada e 

proporcionalmente uma capacidade de geração de energia menor como é o caso de 

São Simão (7) e a Engenheiro Sérgio Motta, Porto Primavera (10). 

Na Figura 4, identificam-se as dez maiores represas de Usinas Hidrelétricas 

(UHEs) do Brasil quanto a sua área (Km²) e potência outorgada (kW) que também 

foram identificadas de 1 a 10: 1 - Sobradinho (Estado da Bahia); 2 - Tucuruí (Estado 

do Pará); 3 – Balbina (Estado do Amazonas); 4 - Engenheiro Sérgio Motta, Porto 
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Primavera (Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul); 5 – Serra da Mesa 

(Estado de Goiás); 6 - Itaipu, parte brasileira (Estado do Paraná); 7 – Furnas (Estado 

de Minas Gerais); 8 - Ilha Solteira (Estados de São Paulo e Minas Gerais); 9 – Três 

Marias (Estado de Minas Gerais); e 10 – Peixe Angelical (Estado de Tocantins).   

 

Figura 4. As dez maiores represas de Usinas Hidrelétricas (UHE) do Brasil quanto a 

área (Km²) e potência outorgada (kW). 

 
   Fonte: ANA, 2012. ANEEL, 2018.   

 

Observa-se que, na relação área/potência não há um padrão. Há vários 

empreendimentos cuja construção não se justificaria, considerando a área x a 

produção energética como é a situação de Sobradinho (1); Balbina (3); Engenheiro 

Sérgio Motta, Porto Primavera (4); Serra da Mesa (5); Furnas (7); Três Marias (9); e 

Peixe Angelical (10). Em contrapartida, há UHEs em que a área alagada é pequena 

e a capacidade de geração é grande como por exemplo Itaipu (6). Embora Tucuruí 

(2) apresente uma significativa capacidade de geração de energia, a área alagada é 

muito grande considerando-se que está localizada em áreas de planícies, 

impactando importantes áreas de Floresta Amazônica e comunidades tradicionais 

conforme estudos de Monosowski (2006).  
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4. Impactos ambientais e sociais provocados por Usinas Hidrelétricas no Brasil 

Para Bermann (2007), os principais problemas ambientais decorrentes de 

Usinas Hidrelétricas são: alteração do regime hidrológico, prejudicando as atividades 

a jusante do reservatório; alteração da qualidade das águas, em razão do caráter 

lêntico da represa, dificultando a decomposição de rejeitos e efluentes; 

assoreamento das represas, em virtude do descontrole no padrão de ocupação 

territorial nas cabeceiras dos reservatórios, submetidos a processos de 

desmatamento e retirada da mata ciliar; emissão de gases de como o metano, 

decorrente da decomposição da cobertura vegetal submersa; aumento do volume de 

água na represa formada, podendo provocar sismos induzidos pelo peso da massa 

de água represada, dependendo das condições geológicas desfavoráveis (por 

exemplo, terrenos cársticos); problemas de saúde pública com a proliferação de 

vetores transmissores de doenças endêmicas; dificuldades para assegurar o uso 

múltiplo das águas, que prioriza a geração elétrica em detrimento dos outros 

possíveis usos como irrigação, lazer, piscicultura, entre outros.  

Além destes impactos, podem ser citados ainda: a interferência no ciclo 

reprodutivo de muitas espécies de peixes e outros organismos fluviais e que vivem 

nas margens; a retirada (ou inundação) das matas ciliares, interferindo nos 

corredores ecológicos e destruindo o habitat de todas as formas de vida que ali 

vivem; a não recomposição da mata ciliar na nova Área de Preservação Permanente 

(APP) criada a partir da definição das novas margens pelas águas represadas e 

aumentadas em volume; os processos erosivos severos nas novas margens, que 

normalmente não estão estruturadas para o impacto das ondas e movimento das 

águas, entre vários outros. 

Um caso clássico que ficou conhecido no Brasil em relação ao desrespeito às 

questões ambientais associado a construção de UHEs é o de Barra Grande no sul 

do Brasil, divisa entre os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Vale 

do Rio Pelotas (APREMAVI, 2005). A formação da represa previa a inundação de 

uma área aproximada de 8.140 hectares, 90% coberta por Floresta Ombrófila Mista, 

cujas árvores de araucária foram identificadas com os mais altos índices de 

variabilidade genética verificados em todo o ecossistema. Somente quando a 

empresa empreendedora da obra solicitou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
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dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) o pedido de supressão das florestas a 

serem inundadas, descobriu-se que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), documentos obrigatórios para obtenção da 

licença de operação do empreendimento entregues ao Instituto em 1998, omitiram a 

existência de significativas áreas desses importantes remanescentes de Floresta de 

Araucárias, espécies ameaçadas de extinção (APREMAVI, 2005).  

Em relação às comunidades atingidas na implementação destes grandes 

empreendimentos hidrelétricos, nota-se geralmente, que algumas empresas 

empreendedoras implantam as grandes obras sutilmente, sem consultar a população 

atingida. Costumam atuar de forma autoritária principalmente no que se refere às 

indenizações, aos critérios de reassentamento e as obras de compensação. 

(SANTOS, 1998; GERMANI, 2003). 

As negociações com a população atingida estrategicamente são conduzidas 

privilegiando o contato direto e individual para se evitar questionamentos e qualquer 

tipo de pressão. Dessa forma, as pessoas tornam-se mais vulneráveis e podem 

facilmente serem enganadas. Quando se faz necessário o realocamento da 

população diretamente atingida para outras áreas, pouco se leva em conta das 

complexas relações sociais, econômicas e culturais existentes entre as pessoas e 

seu espaço vivenciado. (SANTOS, 1998; GERMANI, 2003; RODRIGUES, 2013; 

GIONGO, MENDES e WERLANG, 2016). Outra estratégia bastante utilizada é a de 

informar que com a mudança, a comunidade atingida terá inúmeros benefícios, 

podendo usufruir de qualidade de vida, o que nem sempre ocorre, considerando que 

os parâmetros de qualidade de vida variam de acordo com aspectos culturais de 

cada grupo e de cada indivíduo. (SANTOS, 2005).   

Diversos estudos apontam estas situações, como: Monosowski (2006) que 

analisou o caso da barragem de Tucuruí na Amazônia; Sigaud (1988) que analisou 

especificamente os casos das barragens de Sobradinho no Nordeste e Machadinho 

no Sul do país; Germani (2003) que analisou o caso dos atingidos de Itaipu também 

no Sul do país; Santos (1998) e Santos (2005) que estudaram os moradores da 

Nova Porto XV, Bataguassu, no Mato Grosso do Sul atingidos em decorrência da 

barragem da UHE Engenheiro Sérgio Motta, Porto Primavera; Ribeiro e Bassani 

(2011) que analisaram o caso de Belo Monte em Altamira, Estado do Pará; 



 
 

2082 
 

Alburquerque (2012) que estudou os impactos decorrentes de PCHs no Rio Iratim, 

Estado do Paraná, e Rodrigues (2013) que analisou os impactos provocados pela 

UHE de Balbina, Estado do Amazonas.  

Para Rosa (2007), embora as hidrelétricas sejam consideradas limpas, 

também apresentam emissões de metano e dióxido de carbono (em menor valor que 

as termelétricas), conforme estudos realizados em represas pelo grupo de pesquisas 

no Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais da Coppe da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em cooperação com o grupo de limnologia de 

São Carlos.  

 

5. Considerações Finais  

As análises feitas neste trabalho demonstraram que o modelo energético 

hidrelétrico adotado predominantemente no Brasil, apresenta limites e possibilidades 

decorrentes do padrão adotado, com destaque para a falta de critérios e de estudos 

na definição dos projetos, sobretudo no que tange ao tamanho da área inundada 

versus a capacidade de geração de energia e os impactos ambientais, sociais e 

econômicos. Embora historicamente, devido a fatores naturais, políticos e 

econômicos (de âmbito nacional e internacional) o país priorizou a produção 

energética através da hidroeletricidade, atualmente, de posse dos conhecimentos e 

das tecnologias existentes, é possível reavaliar a matriz energética predominante, 

buscando-se opções menos impactantes em termos socioambientais.  

Não se pode esquecer que o país se encontra em posição privilegiada em 

termos de taxas de irradiação solar, e, portanto, possível de investimentos em 

energia solar. A exemplo da Alemanha, Itália, China e outros que se encontram em 

zonas com menor incidência solar, que tem investido fortemente neste tipo de 

geração de energia pela sua versatilidade e baixo impacto. Além da energia 

fotovoltaica, o país dispõe de potencial para utilização de outras fontes como a 

eólica, biomassa, entre outras. 

Considera-se que embora seja fundamental produzir energia devido à 

crescente demanda, qualquer empreendimento, sobretudo de grande porte, como é 

o caso das UHEs, e também de pequeno porte como as inúmeras PCHs, precisam 

ser muito bem avaliadas com relação ao seu ―custo/benefício‖, inclusive analisando-
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se a possibilidade de uso dos recursos para outras formas de geração 

descentralizada. Neste contexto, reforça-se que para amenizar os impactos 

decorrentes da geração de energia deve-se buscar alternativas que combinem 

viabilidade do empreendimento com mínimos impactos ambientais e sociais.  
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RESUMO 
A paisagem cultural de Alcântara é um grande potencial, devido a sua diversidade de 
combinações que trazem singularidade ao lugar. Neste contexto, o presente artigo foi 
elaborado com base nas vivências proporcionadas pelo projeto de extensão Trilhando pela 
paisagem cultural de Alcântara/MA, com o intuito de trilhar pela paisagem cultural existente 
analisando os elementos estruturais, ambientais e culturais locais, assim como, reacender o 
interesse da população sobre a preservação e valorização da história. Foi utilizada uma 
metodologia qualitativa para as análises, buscando compreender a grande diversidade da 
paisagem cultural e a sua ligação com as questões ambientais que, estão presentes em 
toda a área de estudo. As vivências ocorreram de forma contínua e o envolvimento dos 
participantes com todo o processo de sensibilização foi muito intenso, com grande destaque 
para a produção coletiva do mapa geopoético, existindo assim o contato direto com a área 
do manguezal e a construção de conhecimentos entre os saberes locais e os científicos.                                                               
Palavra-chave: Alcântara; Paisagem Cultural; Saberes locais; Oficinas temáticas. 

 
ABSTRACT 
The cultural landscape of Alcântara has a high potential, due to its diversity of combination 
that brings up singularity to the place. In this context, this article was developed based on life 
experience by the extension project "Treading by the cultural landscape of Alcântara/MA", 
intending to tread by the existing cultural elements, analysing the structural, environmental 
and cultural elements and also rekindling the people's interest in preservation and 
appreciation on history. The methodology used was qualitative for analysis, looking for 
understanding the great diversity of the cultural landscape and its connection with 
environmental topics, which are present throughout the study area. The experience occurred 
continually and the involvement of participants throughout the process of awareness was 
intensive, with great emphasis on the collective geopoetic map development, making the link 
between the mangrove and building up knowledge between the local and scientific ones.     
Key words: Alcântara; Cultural; Landscape; Local knowledge; Workshop. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Alcântara é uma das cidades mais antigas do Maranhão, em seus primórdios 

intitulada aldeia Tapuitapera, que possuía um ponto estratégico dentro os quais 

possibilitava as relações comerciais e políticas, denominada porta do sertão e ponto 

obrigatório de comunicação na região cobiçada da época, o início do caminho para 

as minas do peru (LIMA, 1998). Elevou-se a categoria de vila em 1648 devido a sua 
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situação econômica. Foi sede da aristocracia rural agroexportadora de algodão, 

anos depois sofrendo de uma brutal decadência advinda da abolição dos escravos e 

as mudanças do mercado de algodão (PFLUEGER, 2011). 

O Patrimônio Histórico e Cultural de Alcântara compõem-se de inúmeras 

igrejas coloniais, um forte do século XVIII e palacetes em ruínas, ―que demonstram a 

acentuada influência europeia exercida pelo do contato dos filhos dos grandes da 

terra com Coimbra [...]. Alcântara reúne desta forma, um conjunto de construções de 

diferentes períodos de sua história, muitas delas em ruínas‖. (BRASIL, 2005, p.106) 

Para o Iphan (2014) a grandeza do passado ficou impressa no valioso e belo 

conjunto arquitetônico do século XVIII, no qual se sobressaem as sacadas de ferro e 

as paredes de pedra espalhadas pela cidade. As análises sobre essas ruínas podem 

ser feitas independentemente dos longos anos de desenvolvimento, segundo 

Amarante (2013), as ruínas transformadas em monumentos sustentam signos e 

mitos de origem, uma simbologia formulada e transmitida aos atuais observadores 

como maneira de manutenção de uma memória social reconhecida pelo Estado. 

Suas festividades tradicionais, em especial a Festa do Divino Espírito Santo e a festa 

de São Benedito, congregam uma herança ancestral que representa um patrimônio 

imaterial que tem uma relação direta com o patrimônio material e também com o seu 

potencial paisagístico natural que é fonte de subsistência para a comunidade local. 

Através de sua composição histórica a cidade passou a ter um foco no 

turismo, gerando assim adaptações com a criação de restaurantes, pousadas, 

comércios e bancos, que possibilitam fornecer serviços ao longo da permanência 

dos visitantes. Para Santos (1998) a cada processo de mudança, a economia, as 

relações sociais e a política também mudam, em ritmos e intensidades variados. O 

mesmo ocorre em função do espaço e ao meio que se transforma para adaptar-se 

às novas necessidades da sociedade. 

Outro marco considerável do município foi à construção do Centro de 

Lançamento de Foguetes o CLA, tendo a sua instalação justificada devido à 

aproximação com linha do Equador, portanto os custos de lançamentos são 

menores. A construção de tal centro resultou na retirada das famílias que habitavam 

próximas aos sítios de lançamento, alegando riscos as comunidades, no entanto a 

saída originou a retirada de posse das terras originais dos habitantes sem devolver 
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seus direitos nas localidades as quais foram remanejadas. Essa transformação 

sócioespacial provocou profundas alterações na dinâmica urbana de Alcântara, que 

recebeu um contingente de pessoas que saíram dessas áreas e passaram a ocupar 

fundos de vales próximos ao conjunto arquitetônico tombado como Monumento 

Nacional em 1948. 

Essa transformação é sentida nos momentos atuais, com o avanço do 

processo de ocupações irregulares em vales, com uso de construções a base de 

terra e a retirada de pedras das ruínas para utilizar em suas construções, apesar da 

fiscalização constante do Iphan no município. 

A paisagem é uma forma ampla e sua transformação ocorre de maneira 

constante, bem como, a relação que ocorre da mesma com a sociedade por meio de 

atividades distintas. A paisagem é a leitura da natureza e da sociedade através de 

uma abordagem espacial e de uma interpretação dos fenômenos a partir de sua 

localização (LACERDA, 2014, p. 27).  

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desenvolve 

atividades voltadas para a área de Paisagem Cultural: 

―Iphan regulamentou a paisagem cultural como 
instrumento de preservação do patrimônio cultural 
brasileiro em 2009, por meio da Portaria nº 127. Como 
definição, a chancela de Paisagem Cultural Brasileira é 
uma porção peculiar do território nacional, 
representativa do processo de interação do homem com 
o meio natural, à qual a vida e a ciência humana 
imprimiram marcas ou atribuíram valores.‖ 
 

Portanto, é importante que exista a conscientização da população de forma 

efetiva, para que haja um comprometimento nas práticas sustentáveis dos recursos 

existentes na região, a valorização cultural do ambiente e o reconhecimento da 

história local que sustenta todas as atividades culturais presentes no município. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia consiste no uso de propostas participativas para o 

desenvolvimento das vivências nas oficinas temáticas. Com base na pesquisa-ação, 

seguindo as ideias de Thiollent (2004, p.25) uma estratégia de pesquisa agregando 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Livreto_paisagem_cultural.pdf
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vários métodos ou técnicas de pesquisa social, com os quais se estabelece uma 

estrutura coletiva, participativa e ativa ao nível da captação de informação. 

O formato da pesquisa-ação ocorre durante a observação participante do 

desenvolvimento do projeto de extensão Trilhando pela paisagem cultural de 

Alcântara, que é uma continuação do projeto trilhando pela beirada de Alcântara, 

que visava o trabalho voltado para a capacitação e sensibilização da comunidade na 

a conservação do meio ambiente da beirada de Alcântara. Ambos desenvolvidos 

pelo curso de geografia, através da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis 

(PROEXAE) da Universidade Estadual do Maranhão. 

A metodologia do projeto foi desenvolvida por meio de etapas, inicialmente 

foram realizados levantamentos bibliográficos e fotográficos para conhecimento do 

contexto histórico, socioeconômico e cultural, assim como busca de arquivos 

fotográficos, participação em evento na cidade e a realização de reuniões mensais 

com a equipe de execução. 

Os trabalhos foram desenvolvidos em conjunto com professores da UEMA, 

IFMA/Campus Alcântara e o SITIO OCA Praia do Barco, em busca de alcançar aos 

estudantes do Instituto Federal e as comunidades locais. 

As análises foram feitas com a convivência dos autores e participantes das 

vivências, que são os sujeitos da pesquisa, que demonstraram uma grande 

interação com as atividades propostas e participaram efetivamente do processo em 

questão. 

 

3. UM POUCO DA MEMÓRIA DE ALCÂNTARA POR MEIO DO ARQUIVO 

PÚBLICO E EVENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO 

Após as pesquisas em grupos de estudo, foram marcadas visitas ao Arquivo 

público da cidade de São Luís, por meio delas imagens históricas puderam ser 

adquiridas, onde foi possível notar que muitas características passadas da cidade de 

Alcântara não foram perdidas por completo. 

A igreja do Carmo (Figura 1), com repleta grandeza de detalhes em sua 

composição. O Pelourinho (Figura 2) o local onde os escravos eram punidos. 
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Figura 01: Igreja do Carmo                          Figura 02: O Pelourinho 

                            

Fonte: Álbum do Maranhão, 1950. 

 

3.1 Ampliando o olhar sobre a paisagem cultural por meio das Oficinas Temáticas: O 

Ecossistema Manguezal. 

A intenção de valorizar a paisagem cultural de Alcântara ganhou concretude 

por meio da inserção de práticas participativas no desenvolvimento da primeira 

oficina temática Ecossistema Manguezal, realizada no dia 24/03 no IFMA (Figura 3 e 

4). A atividade foi pensada como uma iniciativa para o desenvolvimento da 

sustentabilidade e conservação do recurso presente na cidade.  

Pela manhã ocorreu a explanação do conteúdo pela professora coordenadora 

do projeto aos participantes em conjunto com a dinâmica (Figura, 5, 6, 7 e 8) além 

da fala dos parceiros locais e apresentação do projeto de extensão (Figura 3 e 4). 

 

 

 

 

 



 
 

2092 
 

Fotos 3.4.5.6.7.8: Atividades iniciais. 

 

    

 

    

 

    

Fonte: Arouche, 2018. 
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A dinâmica desenvolveu-se através do recurso audiovisual produzido pelo 

fotógrafo Cláudio Farias, que demonstrava atividades presentes no Manguezal como 

a fauna e a flora. A partir do método utilizado, houve a possibilidade de notar a 

percepção individual dos participantes e da relação existente dos mesmos em 

função do ecossistema. 

O Segundo momento ocorreu no Sitio oca praia do barco, com a participação 

do artista Cláudio Costa na confecção do mapa geopoético da beirada de Alcântara, 

segundo o mesmo é possível estudar um ambiente em diferentes percepções, por 

exemplo, a trilha existente na região sendo analisada por contexto científico, 

artístico, musical, cultural etc. O mapa foi desenvolvido com um pano tinturado com 

a cor do mangue vermelho, abordando a trilha interpretativa da região, utilizando 

pincéis, tesoura e a colaboração dos participantes (Figuras 9, 11, 12,13 e 14). 

Fotos 9, 10, 11, 12, 13,14: Elaboração do mapa geopoético da beirada de 

Alcântara. 
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Fonte: Arouche, 2018. 

 

A integração entre os participantes foi de grande importância para o 

desenvolvimento harmonioso da vivência artística, pois pode-se perceber o interesse 

dos mesmos na elaboração, bem como o desejo de conhecer ainda mais os pontos 

que compõe a paisagem cultural de Alcântara. O trabalho foi finalizado no Sítio Oca 

Praia do Barco com o resultado, onde percebeu-se que houve um grau de satisfação 

muito grande e uma ampliação dos conhecimentos sobre o universo cultural do 

lugar,  possibilitada em primeiro momento com a elaboração criativa do grupo na 

construção coletiva do mapa geopoético, as discussões sobre o potencial 

paisagístico da área que foi realizadas para tal elaboração e o desenvolvimento 

coletivo. 

As atividades na cidade estão em desenvolvimento pontuadas no estudo da 

Geomorfologia da paisagem de Alcântara, Patrimônio Histórico e cultural, fotografia 

como maneira de retratar o passado e o presente, sinalização para trilha 

interpretativa existente na região e a discussão sobre a capacidade de carga na 

trilha. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As buscas bibliográficas realizadas possibilitaram uma compreensão maior do 

contexto histórico da cidade, os processos do seu desenvolvimento cultural, 

econômico e social, além da importância da conservação do acervo arquitetônico e 

dos recursos locais. 

13 14 
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Esse conhecimento sobre a memória da cidade de Alcântara foi de suma 

importância para a ampliação do olhar sobre a paisagem cultural como um todo 

maior e muito mais denso e complexo, onde as ruínas que exaltam o passado são 

vistas no presente da cidade. 

Desta maneira a oficina temática proporcionou a relação dos habitantes de 

forma efetiva, para que houvesse um comprometimento dos mesmos na 

conscientização, nas práticas sustentáveis e na valorização cultural e ambiental, tal 

como o reconhecimento ao Patrimônio Cultural que sustenta a maioria das 

atividades culturais presentes em Alcântara. 
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PROJETOS AMBIENTALIZAÇÃO ESCOLAR E ESCOLAS VIVAS: PESQUISAS E 

AÇÕES DAS ESCOLAS COMO TERRITÓRIOS SOCIOAMBIENTAIS. 

 

Yanina Micaela Sammarco,  

Carina Catiana Foppa,  

Bianca de Morais Silva,  

Brenda Wrubel,  

Daniela Jensen Eyng,  

Gabriela Estevam,  

Karine Rodrigues da Silva,  

Milena Soares Bindo,  

Natália Schueda Menezes,  

Suellen Antunes Detzel 

Thayná Karine de Castro. 

 

Introdução 

Desde o início da civilização o humano maneja os recursos da natureza e 

utiliza-os para suprir suas necessidades territoriais. No entanto, a partir do final do 

século XX e do século XXI começa-se a sentir os impactos da exploração 

desmedida dos recursos naturais advinda de um sistema de comercialização dos 

mesmos, que busca lucros além da sobrevivência. Diante desse contexto, 

começaram os debates sobre a crise ambiental no mundo e sua temática 

socioambiental nos mais diferentes setores da sociedade. 

O cenário brasileiro não se distanciou muito do contexto mundial, visto que 

até hoje ocorrem inúmeros desastres e impactos no ambiente causados pela 

interferência depredatória do humano, como por exemplo, o assoreamento da terra, 

as mudanças climáticas, a contaminação da água e do solo, a extinção de espécies, 

entre outros. No âmbito jurídico, a partir do final da década de 80, o poder legislativo 

passou a sancionar leis impondo limites, regras e punições para a extração dos 

recursos naturais, bem como começou a incentivar programas interdisciplinares nas 

escolas com vista a sensibilizar para uma consciência socioambiental na sociedade. 
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Como um dos principais setores e indispensáveis na formação de cidadãos, 

as escolas são territórios que também devem se comprometer com a educação da 

cidadania para a sustentabilidade do planeta. Assim, a Educação Ambiental e a 

Ambientalização Escolar constituem linhas de pesquisa e de ação interdisciplinares 

que assume um papel transformador e emancipatório. A Educação Ambiental e a 

Ambientalização das escolas compreende a inserção coletiva de conhecimentos, de 

critérios e de valores sociais, éticos, estéticos e ambientais nos estudos dos 

comportamentos, assim como ações nas estruturas, gestão e currículos escolares, 

no sentido de educar para uma cultura socioambiental que contribua tanto para o 

local como para o global. 

 Segundo Adams (2005), para muitos a Educação Ambiental (EA) ainda é 

trabalhada baseada em um caráter predominantemente naturalista, abordando, por 

vezes, de maneira demasiadamente romântica, assuntos referentes à natureza, 

como lixo, preservação, animais, paisagens naturais, entre outros. No entanto, para 

o mesmo autor, a EA atualmente segue um caráter mais realista, que busca 

entender melhor a relação entre ser humano e seu ambiente. A partir dessa visão, a 

educação ambiental pode ser definida como um processo educativo de viés político, 

que objetiva, nos educandos, o desenvolvimento de uma criticidade a respeito das 

instituições, atores e fatores sociais geradores de riscos e conflitos socioambientais 

que emergem de seus territórios. Além disso, busca, a partir da coletividade no 

exercício da cidadania, estratégias pedagógicas para enfrentar esses riscos e 

conflitos (LAYRARGUES, 2002).  

Deve-se levar em consideração que a EA é uma dimensão essencial da 

educação fundamental, e não pode ser considerada apenas como uma forma de 

educação ou como uma ferramenta para resolução de problemas. Ela tem como 

objeto de estudo a relação do ser humano com a natureza, de modo a promover 

uma abordagem colaborativa e crítica das realidades socioambientais (SAUVÉ, 

2005). Além disso, possui diversos atores, grupos e instituições sociais que 

apresentam diferentes concepções sobre meio ambiente e a questão ambiental, de 

modo a disputarem pela hegemonia do campo e pela possibilidade de orientá-lo a 

partir de seus interesses e suas interpretações de realidade. (LAYRARGUES e 

LIMA, 2011).  
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Para Melazo (2005), a educação ambiental tem como principal função a 

formação de cidadãos conscientes e sensibilizados, capazes de tomarem decisões 

que sejam comprometidas à vida e ao bem-estar de cada um e da sociedade, a nível 

global e local. Para o autor, devem ser valorizadas as ações pedagógicas em prol 

dessa formação para uma cidadania consciente, uma vez que a EA é um assunto 

totalmente interdisciplinar e que proporciona a participação ativa da comunidade. 

 Uma das ferramentas que podem ser utilizadas nos processos de educação 

ambiental é a ambientalização, que, segundo Kitzmann (2007), consiste, no contexto 

do ensino, em ―inserir a dimensão socioambiental onde ela não existe ou está 

tratada de forma inadequada‖. Para a autora, a ambientalização não deve se basear 

em ações pontuais e isoladas, mas sim comprometer toda a instituição, realizando 

mudanças administrativas, curriculares e estruturais, de modo que seja efetivamente 

implementado e integrado à realidade educacional do local onde será inserido.  

Sanmartí e Pujol (2002) defendem a ideia de que a ambientalização em um 

ambiente de escola a compromete em sua totalidade, organização e funcionamento, 

impactando igualmente cada um dos membros da comunidade, além de afetar tanto 

o currículo explícito quanto o currículo oculto. É importante ressaltar que esse 

processo de transformação baseada na ambientalização deve partir da própria 

comunidade escolar, que tem como papel identificar os problemas e propor 

soluções, em interações sociais onde exista compartilhamento de ideias, objetivos, 

sentimentos e emoções (COPELLO, 1998).  

Para a concepção dos projetos e realização do presente trabalho, optou-se 

por definir a ambientalização escolar como sendo composta por três elementos 

principais: a ambientalização dos espaços físicos, a ambientalização do currículo e a 

ambientalização da gestão. Segundo Orsi, Figueiredo e Guerra (2015), a 

ambientalização dos espaços físicos consiste em um conjunto de estratégias que 

objetivam a mudança de atitude e a ressignificação de valores, além de buscar uma 

sociedade sustentável a partir da promoção do respeito à vida, do repensar do estilo 

de vida e da procura por alternativas para enfrentar a crise ambiental. No caso da 

ambientalização do currículo, Kitzmann e Asmus (2012) consideram que é um 

processo que parte de intervenções que visam a integração de temas 

socioambientais à conteúdos e práticas de ensino. Já a ambientalização da gestão é 
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definida por Maimon (1996) como a situação onde os âmbitos de planejamento, de 

prática, procedimental, processual e de recursos de uma determinada instituição 

abrangem o desenvolvimento, a implementação e o mantimento de uma política 

ambiental. 

 Ainda, outro conceito fundamentalmente envolvido com educação ambiental e 

ambientalização é a sustentabilidade, descrita por Sachs (1990) como uma dinâmica 

que leva em consideração as necessidades populacionais contextualizadas no 

processo de expansão e que defende que a pressão da sociedade exercida sobre a 

natureza deve respeitar o limite desta para que haja uma resposta de modo 

equilibrado à pressão. Gadotti (2008) divide a sustentabilidade em dois eixos, sendo 

o primeiro referente à sustentabilidade ecológica, ambiental e demográfica (recursos 

naturais e ecossistemas), onde estão inseridas a base física do processo de 

desenvolvimento e a capacidade da natureza de suportar a ação humana, e o 

segundo referente à sustentabilidade cultural, social e política, onde estão inserido a 

manutenção da diversidade de identidades, a qualidade de vida, a construção da 

cidadania e a participação das pessoas no processo de desenvolvimento. Desse 

modo, Jacobi (1997) explicita a abrangência do conceito de sustentabilidade ao 

afirmar que ―a noção de sustentabilidade implica, portanto, uma inter-relação 

necessária de justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a ruptura com 

o atual padrão de desenvolvimento‖. 

 Para o presente trabalho, considera-se relevante a análise da escola como 

território. A territorialidade é gerida por relações sociais de domínio e controle 

(GOTTMANN, 1973), de modo a ser um processo político, onde uma ou mais 

pessoas se inter-influenciam e há controle das atividades, recursos e indivíduos 

(SACK, 1986). Além disso, a formação de território é fruto de relações econômicas, 

políticas e culturais dentro de um grupo social (SAQUET, 2003), historicamente 

ligado à expansão do capitalismo e seus aspectos culturais (SAQUET, 2006).  

A partir desses fatores, é possível constatar que a escola pode ser 

considerada como território e, consequentemente, influencia na construção da 

identidade do indivíduo. Essa construção de identidade é ligada ao ambiente onde 

está inserido, ao sentimento de pertencimento, aos hábitos, às visões e ao 

posicionamento do indivíduo perante situações cotidianas (VAZ e ANDRÉ, 2016). 
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Sendo assim, a partir dos conceitos levantados, pode-se observar e 

discutir que as ações de educação ambiental, ambientalização e sustentabilidade 

nas escolas ainda se restringem muito a projetos pontuais ou eventos, e dificilmente 

alcançam seu objetivo de transformar e ressignificar o educar para uma cultura 

socioambiental, como um processo emancipatório, de promover a mudança de 

hábitos e condutas mais sustentáveis. Ainda, observa-se também que, na formação 

dos alunos de graduação, principalmente das licenciaturas e em projetos de 

iniciação à docência, suas atuações e estágios nas escolas muitas vezes se 

restringem aos espaços formais de ensino-aprendizagem, como salas de aulas, 

ginásios, bibliotecas, e pouco aos espaços mais informais como o pátio escolar e as 

suas ferramentas pedagógicas como a horta, o jardim, entre outros. 

Na Universidade Federal do Paraná, Campus Curitiba, a Professora Doutora 

Yanina Micaela Sammarco e a Professora Doutora Carina Catiana Foppa deram 

início em 2015 ao projeto de extensão Ambientalização Escolar e em 2017 ao 

projeto licenciar Escolas Vivas, reunindo desde então universitários de diversos 

cursos interessados no assunto para colaborar com o desenvolvimento de ambos os 

projetos. 

A partir da realidade de escolas pouco ambientalizadas em seus currículos, 

gestão e espaços, elas dificilmente conseguem se tornar um território de exemplo de 

qualidade de vida para suas comunidades, o que caracteriza o desperdício da 

potencialidade transformadora das escolas para a sociedade. Nesse sentido, os dois 

projetos vêm para apoiar a transformar, a partir da cultura socioambiental, o território 

dessas escolas e incentivar nos alunos a educação ambiental participativa através 

de atitudes simples, como debates, rodas de conversa, discussões sobre o tema, 

implementação de hortas, composteiras, minhocários e agroflorestas entre outros. 

Desta forma, o projeto Ambientalização Escolar tem como objetivo geral 

promover a ambientalização escolar a partir de diálogos e práticas de Educação 

Ambiental, sustentabilidade e cultura socioambiental nas Escolas no intuito de 

fomentar a formação continuada e vivencial de seus atores. No que diz respeito ao 

projeto licenciar Escolas Vivas tem como objetivo geral contribuir para a 

sensibilização e transformação de Escolas mais ambientalizadas e sustentáveis a 
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partir da formação-ação recíproca, contínua e vivencial entre licenciados e as 

comunidades escolares. 

Ambos os projetos também compartilham os objetivos de realizar grupos de 

estudo, diálogos, palestras, eventos e cursos de extensão que fomentem a 

construção de conhecimentos interdisciplinares sobre os temas focais do projeto, 

desenvolver, planejar e implementar coletivamente com os atores envolvidos ações 

práticas de ambientalização escolar em escolas públicas, produzir materiais 

acadêmicos, didáticos e educativos de modo a oportunizar a multiplicação das 

experiências a partir dos resultados junto às escolas participantes. 

 

Metodologia e materiais 

 De acordo com Ziemmer (2017), a pesquisa pode ser subdividida, de acordo 

com seus objetivos, em descritiva, exploratória e explicativa, e, de acordo com seus 

procedimentos, em experimental, levantamentos, participantes, estudo de caso, 

bibliográfica e documental. Pode ser dividida ainda, de acordo com as fontes de 

informação do autor, em de campo, de laboratório, quantitativa e qualitativa, social, 

histórica, aplicada e intervencionista. 

 Os métodos quantitativos de pesquisa são baseados no paradigma positivista, 

muito atrelado às ciências exatas e naturais; nas quais há forte influência 

matemática, grande empirismo e ausência de valores subjetivos do pesquisador 

(GOMES e ARAÚJO, sem data). Procura estabelecer um plano com hipóteses 

específicas e variáveis operacionalmente definidas (GODOY, 1995). Os métodos 

qualitativos, por sua vez, não procuram enumerar os eventos estudados, nem se 

utilizam de análises estatísticas. Em vez disso, objetivam a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos por meio da submersão, 

isto é, o contato direto com a situação estudada, procurando compreender os 

fenômenos segundo a perspectiva dos indivíduos neles inseridos. Assim, minimiza-

se o papel das pressuposições na pesquisa (GODOY, 1995). As metodologias 

qualitativas surgiram da complexidade dos fenômenos sociais, que não poderia ser 

compreendida por pesquisas quantitativas, que objetivam a tradução das 

informações em números que podem ser estatisticamente analisados. Dessa forma, 

necessitava-se de metodologias que valorizassem a relação dinâmica e complexa 
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entre o mundo e o sujeito, tendo como principal instrumento o pesquisador, e como 

fonte para a coleta de dados o ambiente natural, com foco no processo e seu 

significado (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; TRIVIÑOS, 1987; MINAYO, 1997 apud 

SCHNEIDER, FUJII, CORAZZA, 2017). Em suma, a pesquisa qualitativa é 

essencialmente descritiva (GODOY, 1995). 

Nos presentes projetos de pesquisas e ações, utilizou-se uma abordagem 

mista das metodologias apresentadas acima, já que as metodologias quantitativas e 

qualitativas podem ser complementares, enriquecendo as discussões e resultados 

finais (MINAYO, 1997 apud SCHNEIDER, FUJII, CORAZZA, 2017). Essa lógica de 

triangulação de dados fornece um quadro mais geral do estudo em questão 

(BRYMAN, 1992 apud FLICK, 2009 apud SCHNEIDER, FUJII, CORAZZA, 2017). 

Nessa perspectiva de triangulação de dados, é permitida uma análise estrutural, pela 

pesquisa quantitativa, e uma análise processual, por meio da pesquisa qualitativa; 

aliando os métodos e fornecendo-os apoio mútuo (SCHNEIDER, FUJII, CORAZZA, 

2017).  

Nestes projetos no âmbito da pesquisa análises qualitativas e quantitativas 

estão sendo desenvolvidas desde 2015, quando teve início a constituição da equipe 

e do grupo de estudos da ambientalização escolar, por meio de encontros semanais 

para fomentar o arcabouço conceitual sobre os temas focais e o levantamento de 

dados. No âmbito das ações extensionistas, a equipe começou a organizar eventos, 

cursos e oficinas para divulgar os temas discutidos, incluindo a participação em 

congressos para divulgar os processos de ambientalização escolar, assim como o 

estabelecimento de parcerias com as escolas para os processos formativos e 

intervenções propriamente ditas. 

Portanto, entre os principais procedimentos realizados nestes projetos 

consiste primeiramente no estabelecimento de uma parceria com escolas públicas, 

estaduais ou municipais, a partir de visitas dialogadas. Diante disso, realiza-se um 

diagnóstico em visitas guiadas em dois dias: um de levantamento de percepção e 

um de observação descritiva. 

 No levantamento de percepção, realizado no primeiro dia de diagnóstico, os 

integrantes do Projeto dedicam-se a perceber o ambiente e suas relações com a 
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comunidade escolar, buscando reconhecer locais passíveis de ações práticas 

coletivas. 

No segundo dia realiza-se uma observação descritiva de espaços utilizando 

um roteiro diagnóstico que delimita os critérios a serem analisados, entre 

componentes da escola e espaços da escola (Tabela 1). 

 

Componentes da Ambientalização Espaços da Escola 

Horta Salas de Aula 

Agrofloresta e Floresta Corredores 

Plantas Medicinais Banheiros 

Frutíferas Sala dos professores 

Flores Sala dos funcionários 

Compostagem Coordenação 

Minhocário Sala da direção 

Separação de Lixo Sala da pedagogia 

Reciclagem Sala multifuncional 

Captação, reutilização e tratamento de água Sala de informática 

Economia de Energia Biblioteca 

Telhado Verde Área externa ou pátio aberto 

Bioconstrução Pátio coberto 

Bicicletário Cantina ou cozinha 

Arte + Natureza Depósito ou despensa 

Campanhas de Educação Ambiental Estacionamento 

Espaços de Educação Ambiental Segurança 

Espaços de convívio ou participativos Entorno 

 Outros (espaços diferenciados) 

Tabela 1: Relação dos componentes e espaços da escola analisados durante o diagnóstico. 

 

Após as visitas, são elaborados relatórios apresentados em reuniões para os 

atores escolares, a fim de elaborar um plano conjunto de ações práticas de 

ambientalização, chamadas intervenções. As intervenções constituem-se na 
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implementação coletiva de ecotecnologias e transformação dos espaços escolares 

em territórios socioambientais, educadores e sustentáveis. 

 

Resultados da pesquisa e/ou extensão 

Os projetos geraram vários resultados na pesquisa, como, por exemplo, a 

produção de Trabalhos de Conclusão de Curso, um deles finalizado, chamado 

―Ambientalização Escolar: um estudo do pátio do Colégio Estadual do Paraná‖ 

(ZIEMMER, 2017), em que foi utilizado uma fundamentação teórica para 

levantamento de documentos norteadores da educação; e outros dois todavia em 

andamento. 

Em relação aos resultados na extensão, em aproximadamente dois anos 

formais de projeto e três a partir da constituição de uma equipe, foram visitadas sete 

escolas, ministrados dois minicursos, realizados dois ciclos de debates e efetuada 

uma apresentação na Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), 

que serão exemplificados a seguir.  

A) Grupo de Estudos 

Encontros semanais foram realizados para planejamento e atualização das 

contribuições e demandas de cada integrante do projeto. Alguns encontros foram 

destinados à formação, onde foram introduzidas metodologias para temas 

socioambientais, evidenciando a importância de metodologias alternativas e 

participativas que potencializam a interlocução dos atores. Além disso, foi exposto a 

problemática da fragmentação do conhecimento, sendo identificado a importância da 

integração de diferentes áreas.  

Esses encontros buscaram intensificar a troca de saberes, fomentar o 

arcabouço bibliográfico e conceituar temas focais importantes tanto para a vida 

pessoal e profissional dos integrantes quanto para a realização de atividades do 

projeto. 

B) Parcerias 

Foram realizadas visitas preliminares entre os coordenadores das escolas 

interessadas e coordenadores do Projeto, assim como processos formativos iniciais 

sempre que necessário, para o estabelecimento de parcerias. Exemplos das escolas 

parceiras são o Colégio Estadual do Paraná, o Colégio Estadual Prof. Maria Aguiar 
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Teixeira, o Colégio Estadual Prof. Loureiro Fernandes, o Colégio Estadual Leôncio 

Correia, o Colégio Estadual Cecília Meireles, a Escola Municipal Prof. Balbina 

Pereira de Souza e a APAE de Pinhais. 

C) Diagnóstico 

A partir dos dados coletados nos diagnósticos realizados na Escola Municipal 

Professora Balbina Pereira de Souza, Colégio Estadual Maria Aguiar Teixeira, 

Colégio Estadual Leôncio Correia, Colégio Estadual Cecília Meireles, Colégio 

Estadual do Paraná e no Colégio Estadual Loureiro Fernandes, foram elaborados 

relatórios. Neles, há uma explicação sobre a metodologia utilizada, uma descrição 

dos componentes da ambientalização escolar observados na escola e uma 

descrição sobre cada um dos espaços escolares, com um levantamento acerca das 

fragilidades e potencialidades de cada local. Também foram elaboradas 

apresentações de slides sobre o conteúdo dos relatórios.  

No que diz respeito aos diagnósticos realizados nas seis escolas, percebeu-

se que ainda há poucos elementos ambientalizados que caracterizam a relação com 

a natureza e que possam ser trabalhados aspectos da educação ambiental. 

Portanto, escolas de modo geral, mostram-se pouco ambientalizadas, 

necessitando de intervenções físicas e práticas, sobretudo, na reestruturação do 

currículo escolar. Adicionando aulas, debates e espaços formativos que 

desenvolvam a relação dos alunos e professores com a escola e a natureza. 

D) Eventos 

 O projeto de extensão realizou dois ciclos de debates. O ―1º Ciclo de Debates 

Ambientalização Escolar: diálogos e práxis‖ teve uma temática mais conceitual e 

teórica, organizado em encontros com o objetivo de oportunizar diálogo, reflexão e 

práxis sobre a sustentabilidade socioambiental do ambiente escolar. O ―2º Ciclo de 

Debates Ambientalização Escolar: Ecotecnologias nas Escolas‖ buscou integrar 

teoria com prática, envolvendo os participantes em um diálogo contínuo ao longo 

das apresentações. Essas, divididas em três encontros, trataram de exemplos 

práticos de ecotecnologias a serem implementadas nas escolas: Água, 

Agrofloresta/Pomares e Horta/Plantas medicinais.  

 Em ambos eventos, observou-se a importância de atividades extensionistas 

que aproximem a população de temas socioambientais, a fim de estimular o 
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crescimento de uma cultura socioambiental a partir de intervenções no território 

escolar. 

E) Formação (minicursos e SIEPE) 

 Como ações formativas, em 2017, o projeto participou da Semana Integrada 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) e realizou minicursos no Encontro 

Paranaense de Educação Ambiental (EPEA) e na Semana de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (SEPE).  

Os eventos formativos realizados pelos membros da equipe tiveram grande 

importância pois nesses espaços foi possível demonstrar aspectos trabalhados pelo 

projeto, desde metodologias, conceitos e resultados, visando a expansão do 

conhecimento e a criação de redes que fomentem o projeto e outros espaços fora da 

universidade. 

Eventos como a SEPE e o EPEA, por exemplo, o qual foram desenvolvidos 

como minicurso, a construção do conceito de Ambientalização Escolar e também a 

formação sobre aspectos da Educação Ambiental foram discutidos e trabalhados 

pelos participantes. A consolidação de um trabalho prático estimulando a criatividade 

e sobretudo expandindo a percepção dos participantes sobre o espaço escolar e 

suas relações foi alcançada. Tendo em vista que a maior parte desses atores são 

educadores, esse espaço formativo se mostrou essencial para adição de 

conhecimentos referente a Ambientalização Escolar os quais serão extensionistas 

para suas escolas e formação pessoal e profissional. 

F) Ações (devolutivas e intervenções) 

 As apresentações de slides elaboradas a partir dos relatórios foram discutidas 

com a comunidade escolar do Colégio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira e 

do Colégio Estadual Cecília Meireles. A partir da devolutiva, a comunidade escolar 

avalia as prioridades do território, observa sua realidade e identifica qual intervenção 

é mais urgente que terá maior impacto. 

 Em apoio a realização do TCC do graduando de geografia Mario Souza de 

Lima Júnior (integrante do projeto na época), foi realizado uma atividade com alguns 

estudantes do Colégio Estadual Leôncio Correia. Resumidamente, essa iniciativa 

consistiu na realização de um circuito guiado por alguns espaços do colégio, 

identificando suas percepções no local e desafiando-os a enxergarem o território 
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escolar e seus espaços como potenciais de ensino-aprendizagem, a fim de estimular 

a criação de um sentimento de pertencimento e incentivar interações 

socioambientais. 

 

Considerações finais 

As atividades realizadas durante esse período proporcionaram aos atores 

envolvidos, sobretudo comunidades escolares, os graduandos e coordenadores, a 

construção de novas formas perceptivas em relação ao ambiente escolar como 

território e suas relações socioambientais. Através de reuniões formativas, 

desenvolvimento e elaboração de ciclo de debates, minicursos, diagnósticos das 

escolas e devolutiva das mesmas, o conceito de ambientalização escolar vêm 

tomando forma e sentido cada vez mais significativo para aqueles que se dispõem a 

transformar a realidade atual das escolas e da educação. Entendendo cada vez 

mais a necessidade das escolas em se tornarem um ambiente-território mais vivo e 

ambientalizado. 

Nos grupos de estudos se vivenciou acréscimo e troca de conhecimento para 

a equipe envolvida em relação a forma de como se aplicar as metodologias nas 

escolas, como falar, observar e relacionar, já que os graduandos envolvidos 

precisam também de uma nova formação e percepção sobre as relações 

socioambientais, o que demonstra também uma carência de referenciais nessa visão 

da educação ambiental.  

 O contato com as escolas é fundamental para a construção concreta e efetiva 

de ambientalização escolar, já que o processo deve ser estruturado por interesse e 

disposição da equipe pedagógica, pais, funcionários e alunos das escolas 

envolvidas. Na maioria das escolas contatadas, houve um retorno e interesse em 

participar de ações relacionados a ambientalização escolar entendendo e 

reafirmando a falta de sensibilidade e de espaços para trabalhar a educação 

ambiental dentro das escolas.  

 Ainda que a intervenção e ação nas escolas aparente ser o ―produto final‖ 

desse trabalho, o processo de percepção, análise e diagnóstico das escolas é 

essencial para se construir essa nova visão sobre o território escolar, já que na 
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maioria das escolas não há debate ou ainda, não se dá a devida importância 

referente às questões socioambientais.  

 Para além do espaço físico, o processo de diagnóstico e principalmente de 

devolutiva às escolas tem se mostrado fundamental para o estímulo desses debates 

dentro da própria equipe pedagógica nas escolas. Por isso também a importância e 

enfoque da ambientalização escolar no currículo, ou seja, de se implantar atividades 

referente a relação ser humano e natureza, no Projeto Político Pedagógico, 

rompendo limitações e segregação das disciplinas e tornando as atividades de 

Educação Ambiental em interdisciplinares. 

 Os ciclos de debates organizados pela equipe do projeto proporcionaram 

expansão do conhecimento para além do âmbito universitário e do próprio projeto, 

justamente por ser aberto à toda a comunidade. No último ciclo de debates, onde a 

proposta foi apresentar as ecotecnologias possíveis de serem implantadas nas 

escolas, foi construtivo tanto para os graduandos que organizaram gerando 

autonomia e amplificação nos conhecimentos, quanto para os participantes 

externos, onde participaram educadores, professores, alunos e comunidade externa. 

Dessa forma, evidenciando a carência de espaços formativos como esse que 

disponibilizam novas formas de interagir com o meio ambiente. Além disso, o ato de 

instigar outras pessoas a buscarem mais conhecimentos em relação aos temas 

apresentados: Água, Plantas Medicinais e Agrofloresta, criam redes que expande 

para outros conhecimentos e oportunidades de ensino-aprendizagem e sobretudo de 

pessoas e  assim sucessivamente. 

Assim sendo, em todas as suas ações os projetos buscaram estimular um 

diálogo interdisciplinar sobre a qualidade do ambiente escolar e sua relação nos 

processos de ensino-aprendizagem, tornando as escolas não apenas territórios de 

formação da cidadania, mas também territórios de formação da cidadania 

sustentável a partir da construção de uma cultura socioambiental.  
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RESUMO  
O presente trabalho teve o objetivo promover a educação ambiental no processo de 
descarte dos resíduos sólidos (papel) gerados no ambiente de trabalho. O mesmo foi 
desenvolvido através de proposta de extensão, desenvolvida no Campus Paulo VI da 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) nos setores administrativos. Para tanto foram 
visitados os setores administrativos da Instituição, realizando-se sensibilizações ambientais 
com o público alvo. Os resíduos (papel) depositados em caixas de papelão são recolhidos e 
em seguida encaminhados a um posto de reciclagem do projeto Ecocemar, que beneficia 
uma Associação de Catadores. A ação de recolhimento dos resíduos sólidos (papel) ao 
longo de 12 meses possibilitou a destinação correta de mais 563,64kg de papel.   Educação 
ambiental atraves da promoção do consumo consciente em IES é uma ferramenta positiva 
para o desenvolvimento ambiental no que se referi à preservação do ambiente.  
Palavras chave: Educação ambiental, sensibilizações, resíduos sólidos. 
 
ABSTRACT 
The present work had the objective to promote environmental education in the process of 
discarding solid waste (paper) generated in the work environment. The same was developed 
through an extension proposal, developed at the Campus Paulo VI of the State University of 
Maranhão (UEMA) in the administrative sectors. To this end, the administrative sectors of the 
Institution were visited, and environmental awareness was carried out with the target public. 
Waste (paper) deposited in cardboard boxes is collected and then sent to a recycling station 
of the Ecocemar project, which benefits an Association of Waste Pickers. The action of 
collecting solid waste (paper) over 12 months allowed the correct destination of another 
563.64kg of paper. Environmental education through the promotion of conscious 
consumption in HEIs is a positive tool for environmental development when it comes to 
preserving the environment. 
Keywords: Environmental education, sensitization, solid waste. 

 

1.INTRODUÇÃO 

O presente estudo consiste em analisar o processo de implantação do 

gerenciamento de resíduos sólidos em universidades, propondo reflexão acerca das 

práticas ambientais como ações viáveis para promoção da sustentabilidade 

ambiental. Percebe-se que a educação ambiental na atualidade tem ocupado os 
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mais diferentes meios de implantação, assim como tem sido discutida a eficiência 

das ações formais e informais voltadas ao ambiente universitário. Ressalta-se que a 

temática não é novidade ou modismo, mas, sim, uma manifestação que tem 

evidenciado o crescimento do conhecimento e envolvimento das instituições de 

ensino superior acerca dos problemas ambientais. 

 As Instituições de Ensino Superior têm a oportunidade de contribuir 

efetivamente na soma de soluções de problemas ambientais que a permeia. Para 

que haja ativação desta funcionalidade da IES é preciso que a mesma contribua no 

avanço em educar uma comunidade acadêmica que seja participativa e incursa com 

as dimensões que a cercam. 

Destaca-se então a dimensão compor a política institucional das 

universidades o gerenciamento dos resíduos. Com atributos de hábitos sustentáveis 

sensíveis a percepção e sensibilização ambiental da comunidade acadêmica quanto 

à participação na adequação dos resíduos produzidos pela Instituição.  

Para isso, as universidades utilizam a educação ambiental como ferramenta 

de sensibilização ambiental que contribui para repensar com relação aos resíduos 

gerados no campus universitário.  

 

1.1 Educação Ambiental 

A Educação Ambiental pode ser entendida como processos em que os 

indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades 

voltadas para a conservação ambiental. A orientação em usar a Educação Ambiental 

como proposta de promover a consciência ambiental vem se revelando desde a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente179, realizada em Estocolmo 

no ano de 1972. No que corresponde ao potencial e aplicabilidade da educação 

ambiental como forma de sensibilização e ferramenta de aprendizagem para a 

dinâmica ambiental deu-se por meio da integração na educação formal e informal. 

                                                           
179

 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente foi realizada com objetivo de destaca os 
problemas ambientais, assim como metas ambientais para minimizar esses problemas. 
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Segundo Seco; Sekine (2009) a Conferência de Tbilisi180 trouxe consigo 

princípios à Educação Ambiental: 

1) A Educação Ambiental considera o meio ambiente em sua totalidade, ou seja, 

tanto os seus aspectos naturais como os criados pelo homem; 

2) A EA é um processo continuo e permanente, que começa na pré-escola e 

continua através das demais fases de ensino formal e também informal; 

3) A EA é interdisciplinar, aproveitando o conteúdo especifico de cada disciplina, 

contribuindo assim, para visão global; 

4) A EA examina as principais questões ambientais partindo da visão local até a 

escala global; 

5) A EA contribui na descoberta de sintomas e as causas reais dos problemas 

ambientais; 

6) A EA utiliza diversos ambientes educativos e métodos para comunicar e 

adquirir conhecimentos sobre o meio ambiente, enfatizando práticas as 

experiências pessoais. 

 

Desta forma, a educação ambiental pode ser compreendida como o ramo da 

educação cuja finalidade é a disseminação do ambiente, com o objetivo de contribuir 

para a preservação e a utilização sustentável dos recursos (SECO; SEKINE 2009).  

Para Dias (1994, p 27) a educação ambiental (EA) permitir a compreensão da 

natureza complexa do meio ambiente e interpretar a interdependência entre os 

diversos elementos que conformam o ambiente, visando à utilização racional dos 

recursos no presente e no futuro. 

Um dos objetivos da Educação Ambiental, segundo Rezende et. Al.(2007) é 

formar cidadãos a reflexão crítica, para que desenvolvam ações sociais que 

contribuam para minimizar os impactos das transformações que a sociedade infere 

sobre o meio, proporcionando assim sua própria sustentabilidade, destacando o 

papel no ensino formal para a remodelagem das transformações. 

                                                           
180

 Conferência de Tbilisi foi a primeira conferência intergovernamental sobre Educação Ambiental 
organizada pela UNESCO, em cooperação com a PNUMA, considerada atualmente referência 
internacional para o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental. 
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A educação ambiental visa à sensibilização coletiva, contínua e indispensável, 

constituindo-se num componente necessário, parte de programas de transformações 

socioeducacionais associadas a políticas sociais.  

A educação ambiental na Universidade Estadual do Maranhão Campus Paulo 

VI vem possibilitando a formação de sensibilizadores que se sentiam desafiados a 

serem facilitadores ambientais em qualquer ambiente que possam encontrar-se.  As 

ações que vem sendo efetivadas no campus universitário e já ultrapassam os muros 

da UEMA, sendo estas, conduzidas pela Política dos 5R‘s e a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P). 

O compromisso de um ambiente sustentavel vem sendo assumido pela 

Universidade Estadual do Maranhão, proporcionando debates e ações para 

transformação ambiental assim como a formação de colaboradores que se 

disponibilizem a serem transmissores da educação ambiental para a geração 

presente, assim como a vindoura.  

O trabalho teve o objetivo sensibilizar os servidores técnicos administrativos 

com relação ao descarte correto dos resíduos sólidos (papel) gerados no ambiente 

de trabalho. Foi desenvolvido através de proposta de extensão, desenvolvida no 

Campus Paulo VI da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), nos prédios do 

Centro de Educações Ciências Exatas e Naturais (CECEN), do Protocolo, no Curso 

de Letras, do Programa Darcy Ribeiro e Assessorias. 

A concretização deste trabalho deu-se pelo principio da urgência cada vez 

mais presente no que se refere à mudança de hábito quanto ao acelerado processo 

de geração de resíduos sem ter a deposição final adequada do mesmo, visando 

desta forma o uso consciente deste resíduo sem que haja desperdício e a adoção de 

ações sustentáveis. Sendo assim promove-se com este trabalho a distribuição de 

hábitos sustentáveis na universidade e ações de sensibilização por meio da 

importância da redução dos resíduos nas salas dos setores administrativos, assim 

como em suas residências. 

Segundo Jacobi e Teixeira (1998), os resíduos, na realidade, constituem 

matéria prima proveniente principalmente de recursos não renováveis, cuja produção 

provoca custos financeiros e energéticos, e podem causar impactos negativos ao 
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ambiente. O ser humano se livra do resíduo, jogando-o fora de seu alcance, mas 

não do ambiente em que vive. 

A definição de resíduos sólidos segundo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, que os resíduos são os "restos das atividades humanas, 

considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo 

apresentar se no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não seja passível 

de tratamento convencional" (ABNT, 2004). 

A Lei 12305/10 classifica os resíduos sólidos como sendo: resíduos 

domiciliares, de limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviço, industriais, de serviços da saúde, da construção civil e de mineração. Os 

resíduos também podem ser classificados quanto as suas peculiaridades que são: 

os resíduos úmidos e secos, orgânicos e inorgânicos e perigosos e não perigosos.  

Somente no final do século XX a sociedade começou a demonstrar maior 

interesse sobre a deposição dos resíduos, que na atualidade em muitos ambientes 

ainda são lançados inatura no ambiente, causando com isto impactos ambientais. 

Cunha (2013) justifica este processo pela explosão demográfica das ultimas 

décadas, assim como o desenvolvimento das indústrias e da tecnologia, que 

acabam por impulsionar a criação de novas opções de consumo à sociedade, 

acarretando problemas ao ambiente, decorrente da geração de resíduos. 

Para minimizar os problemas relacionados aos resíduos sólidos pode-se usar 

o caminho da gestão, gerenciamento e reaproveitamento destes. Esse processo se 

dá no controle da geração de resíduos, armazenamento adequado, transporte e 

aproveitamento dos resíduos gerados. Para (Dias; BRAGA, 2008) esse olhar para a 

preservação não só da estética, mas da saúde pública e do ambiente ocorre por 

meio das considerações voltadas às mudanças de atitudes e hábitos das 

comunidades. 

Neste cenário de transformações é que a UEMA assume uma politica interna 

colaborativa em contribuir para com o processo de reciclagem dos resíduos gerados 

no ambiente universitário. O trabalho relaciona-se com a sensibilização e adequação 

dos resíduos sólidos (papel) que são gerados nos setores administrativos da 

universidade. 
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2. METODOLOGIA 

Com a finalidade de estabelecer com mais eficácia as ações propostas por 

este trabalho foram feitos levantamento bibliográficos, assim como a observação 

inicial em cada setor sobre a perspectiva da realidade ambiental por estes 

vivenciados. Partindo destas observações foram realizadas sensibilizações 

explicativas ressaltando a temática dos 5R‘s (reciclar, repensar, reutilizar, recusar, 

reaproveitar), assim como a importância de adequação dos resíduos produzidos em 

cada setor. As sensibilizações ocorreram de forma continua de acordo com as 

necessidades que foram surgindo no desenvolvimento do trabalho. As 

sensibilizações se desenvolveram da seguinte forma: 

 Para o desenvolvimento da sensibilizaçao: primeiro foi caracterizado a 

rotina dos setores pré - definidos nos quais ocorreram diálogos visando 

preparar o ambiente para  desenvolvimento das ações planejadas. 

 Logo em seguida foi apresentado os objetivos do projeto: fortalecimento 

de ações participartivas da gestão ambiental visando mundanças de 

habitos,incentivo a promoção ambiental atraves dos 5R‘s , contribuir para a 

contiuidade do programa de Educação Ambiental na UEMA. 

 As sensibilizaçoes enfatizaram: ―o descarte correto dos resíduos sólidos, 

conceitos sobre a sustentabilidade‖, ― Os 5R‘s presentes em nossa vida‖e , ― 

adequacao dos resíduos sólidos responsabilidade nossa‖. 

 Separação dos resíduos nos setores administrativos, seguidos por 

recolhimentos quinzenal , ação realizada em conjunto com a Assessoria de 

Gestão Ambiental/ UEMA e da Prefeitura de Campus.  

 

3. RESULTADOS 

No decorrer de um ano de trabalho de sensibilizações nos setores 

administrativos, através de palestras observou-se o interesse dos servidores em 

contribuir no que se refere ao descarte dos resíduos (papel). 
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A ação de sensibilização por meio de coleta dos resíduos ocorreu junto aos 

diretores de cursos; coordenadores setoriais; técnicos administrativos; secretários; 

estagiários. Totalizando 101 funcionários alcançados pelas ações do projeto. 

Foram realizados diálogos para repassar as informações sobre os objetivos 

do trabalho entre elas fortalecer ações participativas de educação ambiental, 

pontuando a necessidade de mudança de hábitos dos servidores administrativos e 

suas respectivas dificuldades Figura 1(A e B). 

 

Figura 1. Apresentação das ações nos prédios (A) CECEN; (B) Protocolo. 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria pesquisa, 2017. 

As sensibilizações informais apresentam-se como ferramenta importante para 

a aproximação da comunidade acadêmica para com as ações propostas pelo 

trabalho que foram (educação ambiental na universidade; redução do uso de 

descartáveis e papeis nos setores administrativos, economia dos recursos hídricos e 

energéticos). Consolidando uma etapa importante de informações que permeiam o 

universo da educação ambiental nos seus mais amplos aspectos. 

Após as sensibilizações desenvolvidas e a identificação das necessidades 

observadas nos respectivos prédios. Destacando-se a importância da educação 

ambiental dentro da universidade, assim como os princípios da politica dos 5R‘s 

ressaltando os benefícios da mudança de cultura com relação aos resíduos gerados 

no campus, trazendo a responsabilidade de dá à destinação correta para estes 

resíduos à comunidade acadêmica (Figura 2). 
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Figura 2. Sensibilização no 

prédio de História (CECEN) 

    Fonte: Própria pesquisa, 

2017. 

Ação de recolhimento dos resíduos sólidos (papel) ao longo de 12 meses 

possibilitou a destinação correta de mais 563,64kg de papel e bonificou em forma de 

KWh um instituição filantrópica. Para que este processo ocorresse contou-se com a 

parceria da Assessoria de Gestão Ambiental / UEMA, a prefeitura do campus 

universitário que sede o transporte, e o programa ECOCEMAR da companhia 

energética do Maranhão. 

Após a realização da coleta foram feitos controle por meio de tabela 

quantitativa para pode identificar se estava ocorrendo redução da geração de 

resíduos (papel) nos setores. Segue demonstrativo no gráfico1 resultado das coletas 

dos meses de setembro de 2016 a agosto de 2017. 
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Gráfico 1. Coleta de Resíduos (papel) nos setores administrativos 

Fonte: Própria pesquisa, 2017. 

 

Observaram-se no gráfico os meses de novembro e fevereiro no qual ocorreu 

maior produção de resíduos (papel) nos setores administrativos do prédio de Letras 

e do CECEN esta relacionado a eventos em especial que são desenvolvidos na 

instituição com o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM); e o Programa de 

Acesso ao Ensino Superior (PAES), nestes processos são gerados  quantitativos 

significantes de papel, que ao serem liberados para o descarte são encaminhados 

ao projeto para se dado a destinação correta. Foi possível perceber que os 

servidores tem entendido a importância do trabalho, e tem preferido guarda este 

resíduo com a finalidade de ser encaminhado para a reciclagem. Ponto este positivo 

sinalizando que a comunidade acadêmica começou a entender o seu papel dentro 

da instituição. Mas também se destaca que problemas surgiram durante o 

desenvolvimento da coleta de resíduos, o que já era esperado, visto que toda 

mudança requer tempo para adaptação. 
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4. Considerações Finais 

A educação ambiental por meio de políticas socioambiental em IES é uma 

ferramenta essencial para o desenvolvimento ambiental no que se referi ao 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

Através das ações e experiências passadas aos servidores percebeu-se mais 

interesse pela causa, trazendo a responsabilidade para o público alvo em zelar pelo 

espaço de vivencia acadêmico. Contribui-se com a destinação correta dos resíduos. 

As sensibilizações contribuíram com a destinação seletiva dos resíduos, é 

serviram como incentivo para mudanças de hábitos dos servidores técnicos 

administrativos, ampliando as parceiras, formando colaboradores que estão 

seguindo os passos das boas práticas ambientais. 

Desta forma, estas experiências vivenciadas fortalecem cada vez mais a ideia 

de que a educação ambiental através da sensibilização é um processo continuo. 
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Resumo 
A partir do momento em que o mercado passou a ser autorregulável, ele aniquilou as 
instituições sociais, o homem e a natureza, pois o trabalho e a terra passaram a ser 
oferecidos em mercados próprios, semelhantes a mercadorias, conforme aponta Polanyi 
(2012) em sua obra ―A subsistência do Homem‖. Assim, o sistema econômico passou a ser 
o suporte para as relações sociais, enquanto exatamente o inverso deveria prevalecer, 
segundo o entender de Polanyi (2012). Dessa forma, os efeitos do mercado aniquilam o 
homem, as instituições sociais e a natureza. A crise ambiental, frente a esta perspectiva em 
curso, tem contribuído para questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos, que, 
impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico ainda vigente. A afirmação de 
Polany (2000, pg.214) que ―o trabalho é parte da vida, a terra continua sendo parte da 
natureza, a vida e a natureza formam um todo articulado‖. O desenvolvimento econômico 
precisa ser compreendido a partir da cultura e das instituições. Nesse sentido, esse trabalho 
busca desenvolver uma discussão interdisciplinar a partir dos conceitos presentes na teoria 
de Karl Polanyi para apresentar alguns processos relacionados ao desenvolvimento, 
território e sustentabilidade. 
Palavras-chave: território, desenvolvimento, Karl Polanyi, sustentabilidade. 
 
Abstract 
Karl Polanyi, in his book "The subsistence of man" (2012), stated that once the market 
became self-regulating, it annihilated social institutions, as well as man and nature, since 
work and the land were offered in own markets, similar to commodities). According to Polanyi 
(2012), social relations are rooted in the economic system, and should be exactly the 
reverse. In this way, the effects of the market annihilate man, social institutions and nature. 
The environmental crisis has contributed to question the rationality and the theoretical 
paradigms that have propelled and legitimized the economic growth still in force and for the 
author "work is a part of life, the land continues to be part of nature, life and nature form an 
articulated whole "(POLANYI, 2000, p. Economic development must be understood from 
culture and institutions. In this sense, this article seeks to develop an interdisciplinary 
discussion from the concepts present in Karl Polanyi's theory to explain some processes 
related to development, territory and sustainability. 
Keywords: territory, development, Karl Polanyi, sustainability. 
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1 Introdução 

A sustentabilidade consiste num desafio presente em todos os campos de 

atuação humana, exigindo uma redefinição de conceitos e dos modelos de produção 

que visam apenas o retorno econômico (GLIESSMAN, 2005). A crise ambiental tem 

contribuído para questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos, que, 

impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico ainda vigente. A 

sustentabilidade ecológica surge como um instrumento que busca remodelar os 

conceitos voltados apenas ao retorno econômico, de forma a garantir as condições 

necessárias à sobrevivência humana (LEFF, 2002). 

Durante muito tempo, segundo Rodrigues e Santos (2017), pensar o 

desenvolvimento era pensar na expansão das formas capitalistas de produção e as 

suas consequências em termos do progresso técnico e de acumulação de riquezas. 

A industrialização, segundo Polanyi (2000, p.60) transformou a sociedade em uma 

economia de mercado e ―a motivação do lucro passa a substituir a motivação da 

subsistência‖. 

―No alvorecer da Era Moderna as diferenciações que a sociedade estabeleceu 

entre o mercado e Estado, a filosofia e a ciência, tiveram consequências intelectuais 

e materiais definitivas na organização social‖ (REIS, 1999, p.9). 

Entende-se que a mercantilização se faz presente em todas as instâncias da 

vida, mas, atualmente, o olhar puramente econômico já não justifica, pois segundo 

Polanyi (2012), o desenvolvimento não é monolítico, mas multifacetado e, inclusive 

abandona a primazia do econômico em detrimento ao social, e reconhece que 

existem outros sistemas econômicos que não obedecem apenas ao mercado. 

Desta forma, pensar no desenvolvimento a partir de uma concepção plural, 

onde o desenvolvimento econômico deve ser compreendido a partir da cultura e das 

instituições consiste numa abordagem contida na teoria de apresentada por Polany 

(2012).  

Hodgson (1999) afirma que não se pode pensar os sistemas socioeconômicos 

como engrenagens perfeitas, que não podem ser alteradas pelos atores sociais, pois 

a existência do alto número de economias capitalistas nacionais com instituições e 

organizações sociais demonstram tal afirmação.  
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 Outro aspecto a ser abordado refere-se ao desenvolvimento territorial. ―O 

desenvolvimento econômico, por muito tempo, foi pensado apenas como resultado 

de estratégia nacional, tendo como palavras-chaves: progresso material, 

modernização tecnológica e industrialização‖ (RODRIGUES e SANTOS, 2017).  A 

partir da década de 80, a expressão ―territorial ―começou a ganhar destaque e o 

desenvolvimento passou a ser visto também como resultado de experiências 

regionais e locais. Cultura, empreendedorismo, cooperação, participação e 

potencialidade passaram para a compor as pautas das discussões sobre políticas de 

desenvolvimento (RODRIGUES e SANTOS, 2017). 

O pensar sobre desenvolvimento econômico e territoriais devem vir atrelado a 

sustentabilidade. Para Sachs (1986, p.18) o desenvolvimento sustentável ―tenta 

reagir à moda predominante das soluções pretensamente universalistas e das 

fórmulas generalizadas‖, quer dizer, promover um processo de desenvolvimento com 

soluções específicas para cada território, considerando os aspectos culturais e 

ecológicos. 

 Este artigo busca apresentar uma reflexão sobre desenvolvimento, território e 

sustentabilidade a partir das contribuições de Karl Polanyi (1886-1964) e de um 

conjunto de autores que tratam das temáticas abordadas quais sejam: 

Desenvolvimento Sustentável - Sachs (2002), Territorialidade -  Haesbaert (2008) e 

Saquet (2009). O artigo tem como objetivo identificar na teoria de Karl Polanyi 

elementos que permitam explicar o território, as perspectivas da sustentabilidade e 

do desenvolvimento territorial sustentável.  

 O texto está estruturado em três seções a saber: a primeira parte, Introdução 

apresenta um breve histórico e o objetivo do artigo. na segunda seção, apresenta-se 

a metodologia de pesquisa. Na última seção busca-se responder a problemática 

proposta apresentando uma discussão acerca dos conceitos presentes na teoria de 

Karl Polanyi para explicar alguns processos relacionados ao desenvolvimento, 

território e sustentabilidade. 
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2 Materiais e Métodos 

A abordagem metodológica desse artigo é uma discussão teórica sobre a 

teoria de Karl Polanyi, resgatando a contribuição desse autor e de autores 

contemporâneos que tratam de territorialidade, desenvolvimento e sustentabilidade 

para o entendimento de um desenvolvimento territorial sustentável. 

 O método de abordagem utilizado foi o dedutivo, pois a pesquisa partiu de 

princípios considerados como verdadeiros, para chegar a conclusões de maneira 

puramente formal, em virtude unicamente de sua lógica (GIL, 1994). 

 A pesquisa se classifica como bibliográfica, quanto a tipologia, pois interpreta 

e discute um tema com fundamento em referências teóricas. O presente estudo é 

resultado de uma pesquisa qualitativa, em que os resultados não são vislumbrados 

de forma numérica ou estatística. A pesquisa qualitativa segundo Richardson (1999, 

p. 90) ―pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos 

significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados em lugar 

da produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos.‖ 

3 Teoria de Karl Polanyi 

 O húngaro Karl Polanyi (1886-1964) foi um cientista social e um dos maiores 

críticos a teoria econômica ortodoxa e ao liberalismo econômico, desde quando o 

capitalismo se instalou, na Inglaterra, no século XVIII. Sua mais importante obra ―A 

Grande Transformação‖ publicada em 1944, foi eleita pelo Jornal folha de São 

Paulo, como um dos 100 mais importantes livros do século XX (KISCHENER ET AL, 

2015).181 

 Para Polanyi (2012) nas sociedades pré-capitalistas, todos os sistemas 

econômicos foram organizados segundo três princípios: redistribuição, reciprocidade 

e domesticidade (ou troca). Na redistribuição, há um centro, onde a produção do 

                                                           
181

 Karl Polanyi (Áustria, 1886 – Canadá, 1964) pode ser considerado um dos grandes pensadores do 
século XX, mas é um autor ainda pouco conhecido no Brasil, não obstante o crescimento 
considerável do interesse pela sua obra. Pode-se dizer que, talvez, o período mais importante da vida 
acadêmica de Polanyi tenha se passado nos Estados Unidos e no Canadá, enquanto trabalhou na 
Universidade de Columbia. O que, todavia, não desautoriza afirmar que ele seja um dos mais 
importantes autores ligados a tradição institucionalista européia. Mas também é verdade que seu 
pensamento converge sobremaneira com o institucionalismo norte-americano, cuja referência 
principal é Thorstein B. Veblen (SCHNEIDER e ESCHER, 2011 apud MACHADO 2009). 
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grupo é armazenada para ser repartida de forma igual a todos. Na reciprocidade, há 

uma relação de troca entre várias pessoas, está relacionada com cooperação e 

solidariedade. Já a domesticidade, é a produção para consumo próprio, produção 

para satisfazer as necessidades de um grupo familiar (KISCHENER ET AL, 2015; 

RODRIGUES E SANTOS, 2018). ―Cada um dos princípios está associado a um 

modelo institucional de suporte identificados em qualquer sociedade como fatores de 

organização da produção e distribuição da riqueza.‖ (RODRIGUES E SANTOS, 

2018, p. 123). 

 Esses princípios partiam de uma organização social, em que o lucro não 

ocupava um papel central, mas as motivações, como leis, religião, costumes que 

levavam o indivíduo a cumprir as regras de comportamento, que garantiam o seu 

funcionamento no sistema econômico (POLANYI, 2000). ―A econômica do homem, 

como regra, está submersa, em suas relações sociais‖, pois ele não age para 

salvaguardar o seu interesse individual e sim sua situação social. Seus bens são 

valorizados na medida em que servem a seus propósitos (POLANYI, 2000, p.75). 

 A partir das considerações acima, identifica-se que o mercado sempre existiu 

na história humana, mas até o século XVIII, como afirma Polanyi (2012), o mesmo 

era enraizado nas relações sociais. A sociedade determinava as relações 

econômicas e não o contrário, como passou a ser considerado a partir dos séculos 

XVIII e XIX, com a industrialização é que se passou a idealizar a economia mercantil 

como princípio organizador da sociedade (NASCIMENTO E DENARDIN, 2015). 

A mudança acontece, segundo Polanyi (2000), ao enraizar as relações sociais 

no sistema econômico e não ao contrário. O sistema de mercado transformou tudo 

em mercadoria, e alterou as relações do homem em sociedade e com o meio 

ambiente, tornando o homem um ser subordinado ao mercado, e a ganância passou 

a produzir as desigualdades e os prejuízos e desastres ambientais (NASCIMENTO E 

DENARDIN, 2015). 

A ascensão do mercado na sociedade ocidental, transformou o conceito de 

economia em uma racionalidade instrumental, em que os meios (instrumentos) 

formam o princípio organizador da sociedade para alcance dos fins econômicos. 
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(FERNANDES, 2008). Assim, o próprio conceito de economia passou a ser sinônimo 

de sistema de mercado (NASCIMENTO E DENARDIN, 2015). 

 Antes do capitalismo, a economia era um meio de subsistência para satisfazer 

as necessidades humanas, o que correspondia a um sentido mais substantivo do 

seu sentido. Nas sociedades mercantis, como o objetivo é o lucro, o seu sentido 

passa a ser de acúmulo material, sentido formal, ―de meio para satisfazer as 

necessidades, a economia transforma-se em finalidade da vida humana‖ 

(FERNANDES, 2008, p.13). 

 Polanyi (2012), afirma que identificar e esclarecer esse significado do conceito 

de economia, é necessário para desfazer a falácia economicista que identifica a 

economia humana com sua forma de mercado. A economia deve ser reconhecida 

como uma atividade social que não se limita a maximização da utilidade. 

Segundo Polanyi (2012) a fusão do significado formal e substantivo é idônea, 

desde que permaneça a consciência de que existem limitações dos conceitos assim 

constituídos.  

O significado formal não pode substituir o substantivo. Econômico no 
sentido de economizar ou conseguir algo a baixo preço, refere-se à 
escolha entre usos alternativos de meios insuficientes. O significado 
substantivo, por outro lado, não implica nem escolha nem suficiência 
(POLANYI, 2012b, p.72). 
 

 A industrialização, conforme Polanyi (2000, p. 60) transformou a 

sociedade antes primitiva numa sociedade de mercado, e com isso ―a motivação do 

lucro passa a substituir a motivação da subsistência‖. E foi, provavelmente, este 

mecanismo de mercado que instaurou a primazia do econômico, ou a ―ilusão de que 

o determinismo econômico é uma lei geral de toda a sociedade humana‖ (POLANYI, 

2012, p. 55). 

 A transformação da terra e do trabalho em mercadorias, promovido pelo 

sistema de mercados, foi o principal fator para o desmoronamento social, já que o 

uso da força passou a se chamar salário e o uso da terra passou a se chamar renda 

(POLANYI, 2012). 
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Ao dispor da força de trabalho de um homem, o sistema disporia 
também, incidentalmente, da entidade física, psicológica e moral do 
‗homem‘ ligado a essa etiqueta. Despojados da cobertura protetora 
das instituições culturais, os seres humanos sucumbiriam sob os 
efeitos do abandono social; morreriam vítimas de um agudo 
transtorno social, através do vício, da perversão, do crime e da fome. 
A natureza seria reduzida a seus elementos mínimos, conspurcadas 
as paisagens e os arredores, poluídos os rios, a segurança alimentar 
ameaçada e destruído o poder de produzir alimentos e matérias-
primas (POLANYI, 2000, pg. 95) 
 

 Essa ilusão de mercadorias subordinou o homem e a natureza às leis do 

mercado, levando a uma lógica destrutiva, como apontou Polanyi (2012), na década 

de 40. Os liberais até acreditavam que poderiam solucionar os problemas sociais e 

ambientais com o crescimento econômico, mas a medida que o tempo passa, essa 

teoria cai por terra (ESTEVÃO, 2000). O momento atual está demonstrando que 

essa sociedade de exploração não traz perspectiva para as gerações futuras. 

Segundo Boff (2003), até esse momento acreditava-se ser o meio ambiente uma 

fonte inesgotável de riquezas. Desde então, a humanidade vem debatendo cada vez 

mais essa problemática do meio ambiente, repensando o crescimento econômico 

com as formas de preservação do meio ambiente. 

Conforme Abramovay (2004, p. 54) ―Karl Polanyi mostrou que a ideia de 

‗economia de mercado‘ nem de longe contém o conjunto das atividades necessárias 

à reprodução social e à sobrevivência humana‖, sendo o sistema econômico dirigido 

por motivações não econômicas: ―Os ‗motivos econômicos‘ reinavam supremos, 

num mundo próprio, e o indivíduo foi levado a neles calcar os seus atos, sob a pena 

de ser esmagado pelo mercado avassalador‖ (POLANYI, 2012, p. 213). 

Mas Polanyi (1947), afirma que há sistemas econômicos que não seguem 

apenas o mercado, desfazendo a primazia do econômico em detrimento do social. O 

autor condena o determinismo econômico e afirma que o homem não é um ser 

puramente econômico, e a sociedade não é uma sociedade de mercado‖ (POLANYI, 

1947, p. 13). 

Para Polanyi, (2012, p.40), ―a economia de mercado é uma estrutura 

institucional, e que nunca esteve presente a não ser em nosso tempo e, mesmo 

assim, ela estava apenas parcialmente presente‖, quer dizer, o mercado não deve 

ser o fio condutor da sociedade, mas deve fazer parte de uma estrutura social. 
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 Segundo Polanyi (2012), embora a economia mercantil constitua uma força 

de mudanças, ela não eliminou completamente outras atividades que preexistiam. 

Atualmente a economia mercantil é o modo de produção dominante, mas não 

representa a totalidade das economias contemporâneas. Ao seu lado, existe a 

economia pública, a economia doméstica e a economia de natureza social, o que 

falta neste contexto é o reconhecimento/fortalecimento da pluralidade, para gerar 

uma reestruturação social. 

Atualmente, o olhar puramente econômico já não responde mais todas as 

questões, uma vez que o processo de desenvolvimento não é monolítico, mas 

multifacetado. Assim, há necessidade de um estudo mais amplo desse processo que 

envolva novas abordagens e rumos que apontam para o desenvolvimento 

sustentável e novas articulações entre o Estado, sociedade civil e o meio 

(RODRIGUES e SANTOS, 2017). 

 

3.1 Desenvolvimento Sustentável 

 Uma das principais questões da nossa atualidade refere-se ao crescimento 

econômico associado à preservação ambiental, a ideia da necessidade de 

desenvolvimento sustentável.  

A globalização atual é um projeto de sociedade que só visa o lucro, o 

crescimento econômico a qualquer preço. Essa necessidade de ter mais é que 

trouxe o desmatamento, a poluição, o aquecimento global, a exaustão dos recursos. 

A partir da década de 80, os cientistas vêm alertando para problemas como: 

aquecimento global, chuva ácida, desertificação e destruição da camada de ozônio. 

Nesse ambiente, surgiu a Comissão de Brundtland, criada pela ONU (Organização 

das Nações Unidas), em 1983 (ALMEIDA, 2002). 

  A ideia era criar uma agenda global com o objetivo de capacitar a 

humanidade para que ela possa lidar com os principais problemas ambientais do 

planeta e promover o progresso humano sem comprometer os recursos para as 

futuras gerações. Foi o relatório de Brundtland que difundiu a expressão 

desenvolvimento sustentável. (ALMEIDA, 2002). 
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 Amartya Sen (2000) defende a concepção de desenvolvimento como um 

processo de expansão das liberdades reais das pessoas, o “desenvolvimento tem de 

estar relacionado, sobretudo, com a melhora da qualidade da vida que levamos e 

das liberdades que desfrutamos.” (SEN, 2000, pg. 29). 

 O progresso científico, segundo o filósofo alemão Hans Jonas transformou a 

humanidade em uma espécie de ―Prometeu irresistivelmente descontrolado‖, pois 

sua já enorme capacidade de ação sobre o meio ambiente continua a aumentar, e 

em contrapartida há uma diminuição cada vez maior das regras de controle dessa 

ação sobre o meio ambiente. Ciência e tecnologia deram à razão um poder 

desmedido, mas fizeram isso numa condição de profundo ―vazio ético‖, produzido 

pela própria razão moderna (MANCINI et al., 2000). 

 A degradação do meio ambiente é sem dúvida, o melhor exemplo da 

utilização da ciência e da tecnologia pelo homem para o crescimento econômico, 

sem uma prévia consideração dos efeitos sobre as condições de vida no longo 

prazo.  

 Essa vertente teórica que está buscando alternativas para um 

desenvolvimento sustentável e um equilíbrio entre organização produtiva, homem e 

natureza, tem como uma de suas referências o intelectual Ignacy Sachs.  

O crescimento por si só não garante o desenvolvimento e, neste sentido, 

Sachs (2004, p.71), afirma que ―o crescimento pode estimular o mau 

desenvolvimento, processo no qual o crescimento do PIB é acompanhado de 

desigualdades sociais, desemprego e pobreza crescentes‖. ―A economia capitalista 

é louvada por sua inigualável eficiência na produção de bens (riquezas), porém ela 

também se sobressai por sua capacidade de produzir males sociais e ambientais‖ 

(SACHS, 2004, p. 41). 

Para Sachs (2008), a igualdade, a equidade e a solidariedade devem estar 

inclusas no conceito de desenvolvimento. Desta forma, seria possível ter uma 

sociedade menos egoísta e menos competitiva, que não vise somente o lucro 

buscado a todo custo, o que resulta em exploração humana e ambiental.  

 Sachs afirma que o processo de desenvolvimento deve ser socialmente 

includente, ambientalmente sustentável e economicamente viável. A partir disso, ele 
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apresenta oito dimensões que precisam ser atendidas pelo processo de 

desenvolvimento: (1) social, (2) cultural, (3) ecológico, (4) ambiental, (5) territorial, (6) 

econômico, (7) político (nacional) e (8) político (internacional) (NASCIMENTO E 

DENARDIN, 2015). 

Social  que se refere ao alcance de um patamar razoável de 
homogeneidade social, com distribuição de renda justa, emprego 
pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente e igualdade no 
acesso aos recursos e serviços sociais. 

Cultural referente a mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre 
respeito à tradição e inovação), capacidade de autonomia para 
elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno (em 
oposição às cópias servis dos modelos alienígenas) e autoconfiança, 
combinada com abertura para o mundo. 

Ecológica relacionada à preservação do potencial do capital natural na sua 
produção de recursos renováveis e à limitação do uso dos recursos 
não renováveis. 

Ambiental trata-se de respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos 
ecossistemas naturais. 

Territorial refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação 
das inclinações urbanas nas alocações do investimento público), 
melhoria do ambiente urbano, superação das disparidades inter-
regionais e estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras 
para áreas ecologicamente frágeis. 

Econômica desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, com segurança 
alimentar, capacidade de modernização contínua dos instrumentos 
de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa científica e 
tecnológica e inserção soberana na economia internacional. 

Política (Nacional) democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 
humanos, desenvolvimento da capacidade do Estado para 
implementar o projeto nacional, em parceria com todos os 
empreendedores e um nível razoável de coesão social. 

Política 
(Internacional) 

baseada na eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, 
na garantia da paz e na promoção da cooperação internacional, 
Pacote Norte-Sul de Co desenvolvimento, baseado no princípio da 
igualdade (regras do jogo e compartilhamento da responsabilidade 
de favorecimento do parceiro mais fraco), controle institucional 
efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios, controle 
institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na 
gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, prevenção das 
mudanças globais negativas, proteção da diversidade biológica (e 
cultural), gestão do patrimônio global, como herança comum da 
humanidade, sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica 
internacional e eliminação parcial do caráter commodity da ciência e 
tecnologia, também como propriedade da herança comum da 
humanidade. 

Figura 1 – Dimensões do Desenvolvimento Sustentável – Ignacy Sachs 

FONTE: Ignacy Sachs (2002, p. 85-89). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Sachs
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 A partir da leitura dessas dimensões, pode-se identificar que Sachs busca o 

desenvolvimento dentro de uma nova proposta, enfatizando os modelos locais, em 

particular as zonas rurais, valorizando as pessoas, os costumes, saberes.  Fica 

evidente que há uma visão mais holística dos problemas da sociedade, focando nos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais.  

 O desenvolvimento, segundo Polanyi (2012) é um processo que engloba um 

conjunto de indicadores sociais, culturais, ambientais, econômicos e políticos, que 

interagem entre si, dessa forma, os problemas econômicos devem ser resolvidos 

através de uma transformação social e cultural, que transcende apenas o domínio 

econômico. Sachs, da mesma forma, entende que o desenvolvimento só ocorre 

quando todos esses indicadores, que ele chama de dimensões se dão num 

processo simultâneo. 

Sachs (1992) afirma que ―a teoria de Polanyi oferece um 

apoio sólido à crítica do reducionismo economicista e à introdução de juízos de valor 

qualitativos que autorizem a distinção entre desenvolvimento e mal 

desenvolvimento‖ (SACHS, 1992, p. 13). Tanto Polanyi, quanto Sachs propõem uma 

nova perspectiva para o equilíbrio entre homem, natureza e organização produtiva, 

que as instituições sociais determinem as relações econômicas e a natureza volte a 

ocupar seu lugar de direito, associada ao ser humano e mantenedora de sua 

subsistência (NASCIMENTO E DENARDIN, 2015). 

 Outro aspecto enfatizado por Sachs (2002) dentro das oito dimensões, refere-

se a dinâmica territorial dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável, pois 

os mercados globais desconsideram as especificidades de cada território.  

Até a década de 80, pensava-se o desenvolvimento econômico a partir de 

palavras-chave como: progresso material, modernização tecnológica e 

industrialização. A partir desse período, a expressão desenvolvimento territorial 

passou a ganhar expressão e o desenvolvimento passou a ser visto também como 

fruto de dinâmicas regional e local (RODRIGUES e SANTOS, 2018).  

 

 



 
 

2134 
 

3.2 Desenvolvimento Territorial Sustentável 

 Segundo Saquet (2003 [2001], 2002 [1996], 2009 e 2011), a essência do 

conceito de território está nas relações sociais e mediações entre a natureza e a 

sociedade. A base de construção de cada território encontra-se nas relações 

territoriais, centradas nas atuações dos homens. O território é formado, material e 

imaterialmente, por sujeitos, grupos, classes sociais que se encontram em constante 

interação e conflito em diferentes escalas espaciais (ALVES E SAQUET, 2014 apud 

MAGNAGHI, 2000, p. 50; BERTONCIN e PASE, 2006, p. 7; tradução livre). 

 Haesbaert (2008), também conceitua território como material (terra) e 

imaterial (terror), ou seja, é materialmente vinculado ao espaço geográfico e 

imaterialmente às relações humanas que ocorrem nesse espaço. Saquet (2009) 

discute que no território existem interações econômicas, políticas e naturais, e o 

espaço (material) e as relações (imaterial) são apresentados de forma híbrida 

(NASCIMENTO E DENARDIN, 2015). 

 A partir do enfoque no desenvolvimento territorial, abordado pelos autores 

acima, identifica-se um espaço que deixa de ser um lugar onde apenas acontecem 

as atividades econômicas. O espaço passa a ser um agente de transformação social 

e a sociedade local protagonista (ator) nesse processo de transformação. A 

abordagem de desenvolvimento territorial deixa de ser um conjunto de projetos 

voltados ao crescimento econômico e passar a ser um projeto integrado ao plano 

econômico, político, social, cultural e ambiental (RODRIGUES e SANTOS, 2018). 

 Ao se considerar o território a partir dos conceitos apresentados por 

Haesbaert (2008) e Saquet (2009), relacionado a teoria de Polanyi, identifica-se que 

o mercado tem como objetivo a mercantilização do território, e não considera seus 

aspectos ambientais e sociais. Considerar a dinâmica territorial, a partir de um 

modelo de desenvolvimento, como proposto por Sachs (2002) ou Polanyi (2012), 

significa entender que as instituições que existem nesse território vão construindo 

seus projetos de desenvolvimento a partir de suas interações sociais, ambientais e 

econômicas. 

 Para pensar estratégias de desenvolvimento territorial sustentável, deve-se 

pensar nas dinâmicas territoriais a partir de suas integrações sociais, ambientais e 



 
 

2135 
 

econômicas, buscando explorar suas potencialidades e com participação de todos 

os atores sociais ―construir parcerias entre atores do Estado, do mercado e da 

sociedade para elaboração de estratégias eficientes e eficazes para os territórios‖ 

(RODRIGUES e SANTOS, 2018). O ―desenvolvimento tem de estar relacionado, 

sobretudo, com a melhora da qualidade da vida que levamos e das liberdades que 

desfrutamos.‖ (SEN, 2000, pg. 29). 

 Nesse sentido, ao refletir sobre as dinâmicas territoriais, não se pode deixar 

de pensar que homem, natureza e organização não devem ser separados. A falácia 

economicista, desenraizada da sociedade, de que fala Polanyi (2012), propõe a 

separação daquilo que não se pode empiricamente separar, ou seja, homem, 

natureza e organização produtiva. Isso, significa dizer, que o homem deve ter o 

trabalho como subsistência e não ser motivado pela fome ou desejo do lucro, a 

organização produtiva deve ter valor de uso e não ser considerada uma simples 

mercadoria, e a natureza precisa ser altamente sustentável. 

Karl Polanyi (2012) afirma que existe uma pluralidade de formas de produzir e 

distribuir riquezas. Atualmente a economia mercantil é o modo de produção 

dominante, mas não representa a totalidade das economias contemporâneas. Ao 

seu lado, existe a economia pública, a economia doméstica e a economia de 

natureza social, o que falta neste contexto é o reconhecimento/fortalecimento da 

pluralidade, para gerar uma reestruturação social. 

Nas últimas décadas as discussões acerca da economia plural vêm ganhando 

espaço. Na década de 1990 em um evento promovido pela Organisation de 

Coopérationet de Développement Économiques (OCDE), a economia plural é 

―apresentada‖ como uma economia melhor adaptada à realidade social. Em contexto 

geral, a intenção da perspectiva plural é ampliar o olhar sobre o econômico, para 

além de uma visão dominante que reduz seu significado à ideia de economia de 

mercado (RODRIGUES E SANTOS, 2017). 

A diversidade das atividades econômicas faz com que aumentem as 
economias derivadas da disponibilidade de mercado que 
compartilham recursos e fatores produtivos, bem como da redução 
dos custos de transação, da maior diferenciação de matérias-primas 
e produtos acabados e da redução da instabilidade nos mercados 
(QUIGLEY, 1998 apud BARQUEIRO, 2001, p 155). 
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Para Polanyi (2012), o que pode fazer a diferença é a ação dos pequenos e 

médios empreendimentos, por promoverem a diversificação do mercado oferecendo 

oportunidade e diminuindo a ação dominadora do mercado sob a sociedade.182 

 4 Considerações Finais 

 Karl Polanyi traz uma grande contribuição para os estudos do 

desenvolvimento territorial sustentável na forma como ele interpreta a sociedade na 

economia de mercado, buscando desfazer a falácia economicista que separa 

homem, natureza e organização produtiva, e segundo Araújo (2009), conseguiu 

redescobrir o homem como ser social.  

Nesse artigo buscou-se um diálogo entre a teoria de Karl Polanyi e os autores 

do território e desenvolvimento e fez-se uma tentativa de lançar um olhar 

interdisciplinar sobre os aspectos sociais, econômicos e ambientais das estratégias 

de desenvolvimento territorial sustentável. Como o território possui uma dinâmica 

nas suas integrações sociais, a domesticidade, a reciprocidade, a redistribuição e a 

troca, podem coexistir, e assim, ao proporcionar essa diversificação de mercado, 

oferecer oportunidades aos pequenos e médios empreendimentos. 

Pode-se concluir que as estratégias de desenvolvimento territorial sustentável 

vão se efetivar nos processos de mudança das estruturas econômicas e políticas 

que estão na base do ordenamento social. Por isso, a necessidade da construção de 

instituições democráticas que tenham papel ativo na sociedade, enquanto instâncias 

mediadoras entre as estruturas socioeconômicas e os indivíduos, os atores do 

desenvolvimento (uma outra racionalidade dos indivíduos). 
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Resumen 

Se trata de una contribución que propone un abordaje integral de los objetos de estudio e 
intervención desde la Inteligencia Territorial (IT) Latinoamericana. Un aporte a la 
operacionalización de nociones como región, paisaje y patrimonio desde una complejidad 
multidimensional. Se trata de una investigación en desarrollo, que pretende abordar de 
manera analítica, crítica y reflexiva un estudio de caso, articulando saberes de actores y 
sujetos del territorio e incorporar diferentes dimensiones del desarrollo, con el propósito de 
contribuir gradualmente, en una instancia posterior, a resolver problemáticas concretas. Se 
aborda un caso regional emblemático como es el del―Paisaje Cultural Cafetero Colombiano 
(PCCC)‖, sitio valorizado e incorporado a la lista de Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el 2011.Se invita a reflexionar sobre la importancia de la participación de la 
comunidad local y los actores territoriales involucrados, desde una perspectiva que integre 
sus lógicas, saberes e intereses. De modo tal, de co-construir un territorio con prácticas 
sociales cada vez más responsables y sostenidas a lo largo del tiempo. El estudio incorpora 
la aplicación en desarrollo del método Territorii (Bozzano, 2009), como apoyo a la 
identificación y análisis de diferentes territorios en el área de estudio.  
 

1. Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto reflexionar sobre una investigación en 

curso. La misma se desarrolla en el contexto de cooperación e intercambio entre 

investigadores e instituciones que conforman la Red Latinoamericana Territorios 

Posibles; en este caso dinamizada por el equipo Territorios, Actores y Gobernanza 

(TAG) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica 

de Pereira miembro de la Red Quimbaya IT (en Inteligencia Territorial) entre otras 

instituciones del nodo Colombia.  

Desde la creación de la Red Científica Latinoamericana TAG Territorios 

Posibles en el año 2009 se reconocen diversas líneas de Investigación-Acción-

Participativa - IAP  (Fals Borda) producto de los aportes realizados desde diferentes 

universidades latinoamericanas que dieron impulso al proceso de cooperación e 
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intervención en clave de Inteligencia Territorial, concebido como un campo científico 

poli disciplinario que tiene por objeto el territorio y por sujeto a las comunidades 

territoriales (Girardot, 2009).  

El término región, está ligado a territorio y puede entenderse como una 

especificidad del mismo para tratar de explicarlo en concreto. Una región puede ser 

un continente o un conjunto de países de este, o también  puede aludir a un conjunto 

de regiones que conforman un territorio mayor como las divisiones sub nacionales 

de un Estado (Provincias, Departamentos, etc.). Región y escala forman un 

paralelismo que sirve para definir al territorio y su tamaño, y se vuelven necesarias 

para estudiarlo, explicarlo, entenderlo o proyectarlo. 

El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por su sigla en inglés), inscribió 

el 25 de junio de 2011 al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC) en su Lista 

de patrimonio mundial, por constituirse como ―un ejemplo excepcional de un paisaje 

cultural, sostenible y productivo, que se adapta a características geográficas y 

naturales únicas en el mundo y que ha desarrollado una cultura y un extraordinario 

capital social‖(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 2014; 3). 

Patrimonio y Paisaje constituyen un campo de debate científico emergente, 

ambos conceptos poseen un notable reconocimiento a nivel internacional. En 

concordancia a su valorización e interés, diferentes niveles de administración de los 

Estados, como departamentos y municipios, muestran especial interés por los 

bienes patrimoniales que poseen en sus territorios, motivados muchas veces por la 

promoción del desarrollo territorial, la preservación, puesta en valor para la práctica 

turística, la generación de empleo o la educación y concienciación, etc.  

 

2. Metodología 

Se trata de una investigación analítica, crítica y reflexiva. Se recurre 

fundamentalmente a métodos cualitativos de producción y análisis de datos, 

recabados tanto de fuentes secundarias como primarias (éstas a través de 

entrevistas a informantes clave y en profundidad). Asimismo, se analizan fuentes de 

información cuantitativas secundarias, como  documentos oficiales y material de 
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difusión, cuyos contenidos serán analizados mediante técnicas de análisis de 

contenidos. Se aplica el método Territorii (Bozzano, 2009), como apoyo a la 

identificación y análisis de diferentes territorios en el área de estudio.  

Por otro lado, es oportuno destacar, aunque no se referencie como material 

formal del estudio, que la investigación se ha nutrido en los últimos años desde la 

propia experiencia del investigador que ha desarrollado estudios desde diferentes 

instituciones y organismos, conjuntamente con otros profesionales e investigadores 

en la región del Paisaje Cultural Cafetero; así mismo, cabe destacar los trabajos en 

campo y salidas grupales junto al equipo de investigación y colegas del extranjero 

que han visitado el PCCC. 

 

3. Nociones de Región y territorio: hacia la co-construcción del paisaje 
 

La Real Academia Española – RAE, identifica a la región como parte, sitio o 

lugar y la define como ―territorio o zona que posee una característica determinada y 

que forma una unidad”. Su origen etimológico se encuentra en las palabras latinas, 

“regio” que  significa, relativo al rey y “regir” que significa dirigir o mandar con 

autoridad y su antecedente inmediato es “reino‖. 

La connotación del término, es inicialmente geográfica, no obstante su uso se 

ha hecho común para la política, la administración y otras disciplinas que la han 

incorporado a su léxico común. En la práctica, la región se consolida a partir de los 

reinos y feudos que fueron el origen del Estado moderno después de la revolución 

francesa en el siglo XVIII. Es la teoría geopolítica de finales del siglo XIX e inicios del 

siglo XX, la que le da un uso racional y contundente al término y su significado para 

tratar de explicar la importancia del ejercicio del poder, no desde la perspectiva 

“roussoniana”  de los poderes públicos del siglo XVIII, sino desde el heartland o 

núcleo vital del Estado, constituido por la conjunción de los poderes económico, 

político-ideológico y el militar.  

Sergio Boisier (2000) define la región como un territorio organizado que 

contiene un conjunto de factores de su propio desarrollo, ya sea en términos reales o 

en términos potenciales, y señala que se da con total independencia de la escala. 
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Si bien, el desarrollo es el objetivo general de los territorios, la región debe ser 

el objetivo específico de los mismos, por cuanto su origen, tamaño, autonomía, 

identidad, capacidades, ventajas comparativas, ventajas competitivas, etc.,están 

directamente ligadas a esta y emergen desde lo local como la génesis de ella. 

El espacio geográfico también puede fragmentarse, y sus diversas 

manifestaciones en las que adquiere la forma de territorio ya no requieren una 

contigüidad que resultaba característica en las regiones que formaban parte de un 

estado nacional (Llanos-Hernández, 2010). 

La región como tal se caracteriza como un área donde se entrelazan 

combinaciones particulares de fenómenos físicos y rasgos humanos que definirán 

como una especie de síntesis teórica el vínculo del entorno natural y la acción 

humana. Como afirma Llanos-Hernández “en consecuencia, los estados nacionales 

constituyen no sólo un territorio, sino también un mosaico de regiones, donde las 

posibilidades de futuro para los seres humanos son distintas en cada región” 

(Llanos-Hernández; 2010, 209).  

4. Aportes desde la Inteligencia Territorial (IT) 
  

La contribución que se propone desde la (IT) Latinoamericana resulta un 

aporte significativo para un abordaje integral de los objetos de estudio e 

intervención. La operacionalización de nociones como región y paisaje requieren 

partir desde una complejidad multidimensional; una articulación teórica y 

metodológica coherente que supone una puesta en común e intercambio desde una 

construcción colectiva de saberes, que proponga  superar el estilo top-down183, 

como modelo dominante en el Estado y la concepción política de gestión imperante 

en América Latina. En ese sentido Bozzano define a la IT latinoamericana como: ―el 

campo científico multidisciplinar cuyo objeto es aportar en sendos procesos de co-

construcción de cada sujeto y de co-construcción de cada territorio, en la micro, la 

meso y la macro-escala en el corto, mediano y largo plazos, ambos mediados por un 

proceso de co-construcción del objeto y/o proyecto‖ (Bozzano, 2011). 

                                                           
183

Léase desde arriba hacia abajo (―top-down‖), las modalidades de legitimación pueden aproximarse 
reconociendo principalmente modelos como: del estilo racionalistas y tecnocráticos, focalizados sobre 
la eficiencia del desempeño. tiende a ser normativo o prescriptivo.    
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Uno de los métodos con los que se ejecuta la inteligencia territorial en 

América Latina es Territorii (Bozzano, 2013). Es un método de aplicación flexible con 

una visión integral de los territorios; en latín significa la tierra de algo y de alguien. 

Se trata de una mirada territorial a proyectos que no son exclusivamente 

territoriales.Podemos identificar dos objetivos centrales:  

1) conocer y reconocer el territorio mediante el tránsito de ocho momentos: 

territorios reales, vividos, pasados, legales, pensados, posibles, concertados e 

inteligentes. 

2) generar un espacio científico participativo de formación de la comunidad, 

instituciones y empresas, orientado a aprender, concebir, formular y concretar 

proyectos y micro-proyectos con resultados palpables. 

En Territorii se proponen ocho momentos:  

Tabla 1. Síntesis del Método Territorii e instancias de lectura de los territorios 

Territorios instancias y lecturas de losterritorios 
 

Territorios Reales 
 

descriptivas 

Territorios Vividos 
 

perceptivas 

Territorios Pasados 
 

históricas 

Territorios Legales 
 

prescriptivas 

Territorios Pensados 
 

explicativas 

Territorios Posibles 
 

propositivas 

Territorios Concertados 
 

inteligentes 

Territorios Inteligentes transformadoras 

Fuente: en base a Bozzano (2009) 

 

5. Sobre Paisaje y Patrimonio 

La noción de patrimonio suele definirse como el acervo de una sociedad, un 

conjunto de elementos o bienes (naturales o culturales, materiales o inmateriales) 

acumulados por tradición o herencia.  

Se observa que el patrimonio es definido como algo proveniente del pasado y 

testifica su presencia en la actualidad. Desde perspectivas más clásicas se afirma el 
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carácter estático del patrimonio; como valor intrínseco indiscutible e inmodificable, 

que presume una sociedad heredera, sólo receptora y transmisora del patrimonio. 

Desde otras perspectivas, en contraposición a esta, se concibe al patrimonio como 

resultado de procesos actuales de ―activación patrimonial‖, entendiéndose por tal la 

selección de determinados objetos entre un conjunto amplio de objetos posibles de 

ser patrimonializados (Prats, 1998). Diversos y renovados enfoques se centran en la 

idea de construcción social del patrimonio y en el rol que juega este como referente 

simbólico de la identidad cultural.  

Desde posturas más recientes el Patrimonio es concebido como un sistema 

complejo que puede incluir tanto componentes naturales, como culturales, 

materiales e inmateriales: ―abarca los paisajes, los sitios históricos, los 

emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de 

objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y 

experiencias vitales‖. Carta Internacional de Turismo Cultural del ICOMOS (1999). 

“…el patrimonio es una suerte de memoria colectiva de una sociedad, historia 

materializada en objetos que representan y objetos cargados de significación 

(símbolos) que recuerdan lo que se es desde lo que se fue” (Zamora Acosta 

2011:110). 

Las distinciones de rango internacional adquieren un protagonismo creciente. 

El paisaje patrimonial adquiere pues creciente relevancia y ofrece posibilidades para 

aunar patrimonio y desarrollo en beneficio de las comunidades locales; pero también 

implica compromisos relacionados con la preservación de los bienes e importantes 

retos, entre ellos una gestión acertada que atienda a la diversidad y complejidad de 

los paisajes y a las necesidades de los territorios.  

 

 

6. Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) 

La denominación de ―Paisaje Cultural‖, nos remite a un tipo de designación 

superadora de otras otorgadas desde este organismo, remitiéndonos a una 

concepción moderna más acabada en relación a los desafíos actuales de la gestión 

del territorio; este término abarca una diversidad de manifestaciones de la 
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interacción entre el hombre y su medio ambiente natural. Los paisajes culturales 

reflejan con frecuencia técnicas específicas de uso sostenible de la tierra, tomando 

en consideración las características y límites del entorno natural en el que están 

establecidas, y una relación de carácter espiritual específica con la naturaleza. La 

continuada existencia de formas tradicionales de uso de la tierra sostiene la 

diversidad biológica en muchas regiones. La protección de los paisajes culturales 

tradicionales es, por lo tanto, fundamental para el mantenimiento de la diversidad 

biológica (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 2014; 5). 

El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia es el resultado del esfuerzo de 

muchas generaciones y un ejemplo sobresaliente de adaptación humana a 

condiciones geográficas difíciles. Está compuesto por 47 municipios en la zona 

principal y 4 en la zona de amortiguación, y 447 veredas en cuatro departamentos: 

Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 

En dicho escenario, se encuentra el departamento de Risaralda, una de sus 

treinta y dos unidades sub nacionales; ubicado en el centro occidente de Colombia, 

en medio del triángulo de oro del país (Bogotá-Medellín-Cali), perteneciente a la 

región andina y constituido al tenor de una gesta secesionista en 1967 al 

desmembrarse del antiguo departamento de Caldas, del que también se desmembró 

Quindío por causas atinentes al centralismo de la dirigencia política de Caldas en 

contra de los intereses de las dos regiones secesionadas y que además manifestaba 

una mayoría política liberal a cambio de la conservadora de Caldas, ha logrado 

consolidar en cincuenta años de vida administrativa, una política de protección, 

conservación y conciencia ambiental que incluye una sub regionalización a partir de 

características fisiográficas de su territorio. 

El área de estudio se compone por 10 municipios que hacen parte de la zona 

principal: Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, Marsella, Pereira, 

Quinchía, Santuario y Santa Rosa de Cabal, además de dos municipios en zona de 

amortiguación: Dosquebradas y Mistrató. No se incluyen los municipios de Pueblo 

Rico y La Virginia que no pertenecen a dicha declaratoria, por ser territorios sin 

cultura cafetera. 
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Gráfico 1. Localización de Colombia y Región PCCC 

 

Fuente: sitio web Paisaje Cultural Cafetero Colombiano 
http://paisajeculturalcafetero.org.co/ 

 

7. Aplicación método Territorii En Risaralda 

Como señala Bozzano (2013) el entendimiento del territorio –real, vivido, 

pasado, legal y pensado- constituye una puerta de ingreso a la IT, donde diversos 

actores del mismo (públicos, privados, ciudadanos con aportes científicos) puedan 

desplegar estrategias para co-construir territorios y lugares posibles, concertados e 

inteligentes; en un marco de gobernanza más real que discursiva: promoviendo y 

concretando el desarrollo territorial (Bozzano, 2013, 456; 457). En el caso que nos 

ocupa -aplicarlo con un método- por su alcance y complejidad, se seleccionan cuatro 

fases del método al momento de la investigación: territorios reales, vividos, pasados 

y legales. Las otras instancias o fases del método, los territorios pensados, posibles, 

concertados e inteligentes no han sido abordadas en su totalidad; dada su propia 

naturaleza y complejidad como se ha descripto en el apartado del método. Estas 

instancias de lecturas explicativas, propositivas, inteligentes y transformadoras de 

los territorios son objeto de desarrollo en la actualidad y constituyen uno de los 

grandes desafíos de la investigación científica social, territorial.  

TERRITORIOS REALES: el departamento de Risaralda está conformado por 

catorce municipios en un área de 3.586 Km2 (0.3% del área total del país), y se 

encuentra ubicado en el centro occidente de Colombia, entre las cordilleras 

occidental y central de los Andes colombianos, enmarcado por los picos más altos 

http://paisajeculturalcafetero.org.co/
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de su topografía, en el extremo oriente por el Parque Nacional Natural Los Nevados 

a 4.500 msnm y al extremo occidente por el Parque Nacional Natural Tatamá a 

4.000 msnm y separadas entre sí por el valle del río Cauca a cuyos dos márgenes 

se conforma la zona central del departamento con topografía ondulada a un 

promedio de altura de 2.000 msnm.      

Es un ecosistema andino tropical, con una expresión de biota muy alta y 

características biofísicas abundantes. Está conectado con las cuencas Magdalena y 

Cauca que aportan al Océano Atlántico y también a la cuenca del Pacífico por la 

cuenca del río San Juan y por poseer territorio dentro del área costero marina (200 

Km2). Sus suelos son aptos para la producción agrícola y pecuaria, teniendo en 

ellos su mayor expresión el sistema productivo cafetero que combina la producción 

del grano con otros sistemas productivos (plátano, frutales, aguacate, caña panelera, 

zoocrías, etc.)  o con policultivos que expresan variedad de ecosistemas (bosque, 

guaduales, ríos, humedales, etc.), que manifiestan su abundancia natural. 

Su población es de aproximadamente 1.000.000 de habitantes, de raza 

mestiza en su mayoría con representación también de indígenas y 

afrodescendientes con ascendentes de cultura paisa (antioqueños) y caucana, de 

donde provenían en su mayoría los primeros habitantes no originarios de la región; 

sus descendientes indígenas y afros provienen de culturas Quimbayas y afro 

Chocoana.  

El departamento tiene como actividades económicas además de la 

agricultura, la industria (confecciones, alimentos, metal mecánica, electrónica), el 

comercio (servicios hoteleros, transporte, turismo), y la ganadería (bovina, porcina) y 

se encuentra planificado por sub regiones como sub sistemas o espacios 

funcionales para la articulación de su desarrollo184. 

                                                           
184

-subregión I: vertiente Oriental del río Cauca, incluye los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y 

Marsella. Su extensión es el 38.0% del área departamental. Concentra el mayor desarrollo urbano e industrial del 
departamento y más del 80% de su población. Es la subregión con  ecosistemas más artificializados por ser la zona de mayor 
desarrollo urbano industrial. 
-subregión II: vertiente Occidental del río Cauca, municipios de La Virginia, Apía, Santuario, Balboa, La Celia, Guática, Belén 
de Umbría y Quinchía. Ocupa un 28% de la superficie departamental. La actividad agropecuaria es la base de su desarrollo 
socio-económico. Posee aproximadamente el 17% de la población departamental. Es la subregión con ecosistemas 
agroproductivos propios de su impronta rural. 
-subregión III: vertiente del Pacífico Risaraldense, en jurisdicción de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, con un 34% de la 
extensión departamental. Forma parte del Pacífico Biogeográfico y se caracteriza por la gran riqueza ecológica de sus bosques 
húmedos tropicales y la diversidad cultural derivada de las tres etnias que conforman su población: indígenas, negros y 
mestizos. Se localiza en la cuenca alta del río San Juan. Su población constituye menos del 3% de Risaralda. Es la subregión 
con ecosistemas más conservados  del departamento.  
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TERRITORIOS VIVIDOS: departamento piloto de Colombia, es la percepción 

más general sobre el territorio de  sus pobladores, derivada de su impronta 

independentista, que buscaba generar un territorio pujante, progresista y de 

avanzada, fiel a las características de sus habitantes y su historia de hombres y 

mujeres, trabajadores, emprendedores y forjadores de su propio bienestar. En ese 

sentido, Pereira, la capital del departamento, acuñó para su historia, ser la capital 

cívica de Colombia, gracias al empuje de sus ciudadanos que a partir de gestas 

comunitarias, construyeron la mayor parte de sus equipamientos más importantes. 

El departamento generó hechos en la dimensión ambiental, que 

compendiaron otra impronta identitaria y de orgullo para los suyos, que lo han 

llevado a ser un territorio en perspectiva de sostenibilidad. Antes de mitad del siglo 

XX, habitantes y dirigentes de la región, decidieron iniciar un proceso de 

conservación para la cuenca del río Otún, el río tutelar de la subregión 1 que provee 

de agua potable a la capital y a Dosquebradas, la segunda ciudad más grande del 

departamento y además, cuenca compartida con Santa Rosa de Cabal y expresión 

de zona de amortiguación del ―Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya‖, que a 

su vez, se convirtió en la primera escuela de formación ambiental del país en los 

años 60, abanderada por el Instituto de Recursos Naturales de Colombia, 

INDERENA.  

A la par, nacieron los Grupos Ecológicos de Risaralda, que encabezados por 

profesionales jóvenes, propendían por ecosistemas sanos y de bienestar. También 

en los años sesenta, se crea la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, 

CARDER (hoy autoridad ambiental departamental) para institucionalizar el manejo 

de la cuenca del río Otún e intervenir las zonas urbanas de Pereira bajo 

características de asentamientos humanos sub normales que generaban 

vulnerabilidades y consecuente riesgo. Ha logrado materializar un sistema 

departamental de áreas naturales protegidas, SIDAP, en cabeza de la CARDER y 

que presenta como resultado, que el 36% del territorio del departamento, se 

encuentra bajo dicha figura, muy por encima del promedio nacional que es del 20%.  
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TERRITORIOS PASADOS: el Departamento de Risaralda, se llamaba 

Umbrá, nombre con el que se encontró Badillo en 1536; daba cuenta en sus escritos 

del topónimo con que los indígenas Quimbayas lo habían bautizado. “El sitio (valle) 

donde está fundada la villa de Anserma es llamado por los naturales Umbrá”. (IGAC, 

1995)   

Este territorio, junto a los de Carrapa (Caldas) y Quindío, era geográficamente 

el Centro Occidente de Cariba, nombre original de Colombia y primera realidad 

regional/ local para la civilización occidental. Apía (Apía), Otumaní (Balboa), 

Guancuma (La Celia), Bía (Dosquebradas), Aibá (Marsella), Consotá (Pereira), 

Cuicuí (Pueblo Rico), Quinchía (Quinchía), Guazuze (Santuario), Tucurumbí (Santa 

Rosa de Cabal),  Umbrá (Belén de Umbría), Mapurá (La Virginia), eran los nombres 

geográficos que tenían los municipios, algunos de los cuales se mantienen y pueden 

y deben servir, al propósito de construir un territorio desde  la dimensión socio 

cultural.  

Encontrar en esa toponimia, la riqueza ancestral de una cultura raizal, es a la 

vez un gusto por su hermoso significado y un reto por tratar a partir de ella, de 

reconstruir una cultura perdida en el modernismo y posmodernismo de una sociedad 

que quiere forjarse un futuro sin reconocer su pasado.  

En su origen, predominó el paisaje natural de selvas, bosques, montañas, 

etc., que luego se fue transformando en paisaje geográfico, cuando se combinaron 

naturaleza y cultura y fue habitado por los primeros pobladores de la región y más 

tarde, en paisaje cultural Quimbaya, cuando las prácticas indígenas le dieron a éste 

territorio su impronta o huella digital cultural y lo convirtieron en paisaje cultural 

semiótico. La transformación del paisaje ha sido tan abrupta, que mirar al pasado 

significa dolor, que es mejor no considerar en la perspectiva de búsqueda de 

bienestar. 

Risaralda como departamento, toma su nombre del río Risaralda que nace en 

terrenos de Caldas, siendo entonces un fisiotopónimo de lengua española. Su 

significado es ―raíz‖, y es una conjunción de dos vocablos, griego y latín. 

La escala espacial temporal de ocupación de la región centro-occidente, es de 

diez mil años (10.000) aproximadamente y en ella acontecieron prácticas como la 
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cacería, pesca, recolección de plantas, utilización de raíces, hasta domesticación de 

plantas como el maíz. Todas ellas significaron sistemas productivos, procesos 

políticos, hechos sociales, transformaciones del paisaje, etc., que deberían servir 

para dar respuesta a la necesidad de actuar en concordancia con la cultura propia 

del territorio. 

La cultura Quimbaya, la colonia Española, la pertenencia e incidencia 

Caucana, la colonización antioqueña, el departamento de Caldas, la gesta 

independentista de Caldas y posterior creación del departamento de Risaralda o la 

aproximación a la eco región Eje Cafetero y el Paisaje Cultural Cafetero, contienen 

en cada una de sus épocas, referentes identitarios que puedan ser la palanca para 

la proyección de la región. 

Las regiones, son entidades territoriales perpetuas, como lo refiere Alberto 

Mendoza M, ex presidente de la sociedad geográfica de Colombia y en esa 

perpetuidad se encuentra el origen, génesis, desarrollo y transformaciones de 

sociedad que contienen el ADN de los mismos o identidad.  

Risaralda, territorio Umbrá o Región Consotá, pueden ser los referentes 

desde donde partan los cimientos de una cultura caucana-antioqueña, que no 

obstante ser hoy cosmopolita, tiene un pasado, ancestros y vestigios ligados a 

sociedades indígenas, agrarias y campesinas, también de obreros y comerciantes o 

de mujeres liberales que no se deben olvidar.  

TERRITORIOS LEGALES: los departamentos, son conjuntamente con los 

municipios, los distritos y los territorios indígenas (artículo 286, Constitución Política 

de Colombia), la expresión de entidades territoriales en Colombia y por jerarquía, la 

división sub nacional del país. Risaralda, da inicio a su vida administrativa, el 1 de 

febrero de 1967. 

En su artículo 306 la actual constitución define que dos o más departamentos 

podrán constituirse en regiones administrativas y de planeación, con personería 

jurídica, autonomía y patrimonio propio y teniendo como objeto principal el desarrollo 

económico y social del respectivo territorio. Igualmente y con el fin de mejorar la 

prestación de servicios públicos y garantizar la participación de la ciudadanía en los 

asuntos públicos de carácter local, dispone que los Concejos Municipales podrán 
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subdividir a los municipios en comunas para las áreas urbanas y en corregimientos 

para las áreas rurales.  

Pero en realidad, poco o nada se ha podido cristalizar de la constitución en 

materia territorial, debido a que el Honorable Congreso de la República no ha 

legislado para permitir el desarrollo de la constitución y dar cabida a una nueva 

realidad político- administrativa que reclama la nación a gritos. La actual, es una 

organización territorial amorfa y compleja que no obedece a un imaginario colectivo 

o a una visión de futuro construida y compartida por todos, sino a los intereses 

particulares de su clase política. 

El departamento, es geocentro del territorio colombiano, dispuesto desde la 

centralidad de su capital Bogotá, que conforma con las ciudades de Medellín y Cali, 

un triángulo de desarrollo económico, el más importante del país y que tiene a 

Risaralda en el epicentro del mismo. Está comunicado por vía terrestre con todo el 

territorio nacional, gracias a una de las mejores infraestructuras viales y también 

posee un aeropuerto internacional que garantiza comunicación mayor y flujos 

económicos importantes. Posee fronteras con seis departamentos (Antioquia, 

Caldas, Tolima, Quindío, Valle y Chocó) y se proyecta hacia la cuenca del Pacífico. 

Actualmente, desarrolla una estrategia para conformarse como Región 

Administrativa y de Planificación, RAP (ley 1454), con los departamentos de Caldas 

y Quindío, como RAP Eje Cafetero y con una mirada más amplia, proyectar el 

territorio desde la región, hacia la nación. 

 

8. Consideraciones finales 

Si bien entendemos que queda mucho camino por recorrer, profundizando, 

investigando, analizando y comprendiendo las regiones, los territorios y sus 

sociedades, este estudio se presenta como un aporte al camino trazado desde la 

Red científica Latinoamericana Territorios Posibles, en la búsqueda de alterativas 

reales para las sociedades y ambientes vulnerados.  

Se evidencia, la necesidad de generar procesos de desarrollo territorial que 

refuercen las lecturas identitarias, que obedezcan a los antecedentes culturales 

característicos de la región. Las instancias de las fases descriptas en el método 



 
 

2152 
 

Territorii constituyen un camino de construcción de nuevos saberes con la 

incorporación real de actores comunitarios, políticos, empresarios y de diversas 

disciplinas científicas en nuestras investigaciones, que nos permiten avanzar en el 

reconocimiento y reflexión sobre los Territorios Posibles e Inteligentes. 

Es allí, donde cuentan el patrimonio histórico material e inmaterial de la 

sociedad y el rescate de los mismos, se convierte en la piedra angular de nuevos 

enfoques y perspectivas. Es decir, recuperar la relación hombre-naturaleza desde la 

dimensión cultural. 
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RESUMO  
O presente trabalho se propõe a contextualizar o Município de Matinhos-Paraná a partir das 
suas múltiplas dimensões territoriais. A construção do território múltiplo decorre das relações 
de poder que se engendra entre a constituição política-jurídica, a dinâmica social, bem como 
a configuração ambiental de um espaço geográfico determinado. Com base nesse 
referencial a pesquisa exploratória descritiva do espaço geográfico de Matinhos é descrita 
com na revisão de bibliografia e documentos. Versa-se sobre os desdobramentos que 
deram origem a formação física, política e histórica, bem os crescimentos no Município.   
 
ABSTRACT 
The present research proposes to put the Municipality of Matinhos-Paraná from their multiple 
territorial dimensions. The construction of multiple territory stems from the power relations 
that are engendered between the political-juridical constitution, the social dynamics, as well 
as the environmental configuration of a given geographic space. Based on this reference, the 
exploratory descriptive research of the geographic space of Matinhos is described in the 
bibliography and documents review. It is related to the developments that gave origin to the 

physical, political and historical formation, as well as the growth in the Municipality. 
 

1. Introdução  

De acordo com Haesbaert (2007) o conceito de território possui duas 

significações, um material, compreendido enquanto terra, ou seja, território físico e 

outro simbólico. O simbólico, tanto pode estar no sentido de aterrorizar, tal como 

categorizando na dominação jurídico política que priva os homens ao direito de 

usufrui-lo, como pode estar numa identificação positiva, uma vez que a apropriação 

para usufrui-lo também tem um sentindo de pertencimento. 

Para Saquet (2013), o conceito de território decorre da compreensão das 

multidimensionalidades de um espaço geográfico, uma vez que nele contém 

diferentes significados que possibilitam leituras e significações, as quais permitem 

compreender as relações de poder que engendram nos territórios.  
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Através desse conceito o Município de Matinhos, litoral do Paraná é 

observado. Um espaço geográfico com múltiplas construções: um território de 

relações de poder que se engendram na sua constituição política-jurídica; vários 

territórios nas suas dinâmicas sociais, bem como nas suas configurações 

ambientais.  

Nesse sentido, esse trabalho contextualiza as múltiplas territorialidades do 

município de Matinhos-PR a partir de uma pesquisa exploratória e descritiva 

constituída por uma revisão bibliográfica e documental.  

 

2. Território e territorialidade 

De acordo com Haesbaert (2007) o conceito de território possui duas 

significações, uma material, compreendida como a materialidade da terra, território 

físico e outra simbólica, definida a partir das relações sociais, em especial de 

poder/apropriação dos espaços, o uso dos espaços. O contexto jurídico-político 

contribui de forma limitada para compreender as configurações e reconfigurações 

em processo no território, apesar de privar ou impor limites para usufrui-lo. A 

expressão Matinhos é por vez também uma expressão material codificada simbólica 

do território que pode inspirar uma identificação positiva, uma vez que remete ao 

sentindo de pertencimento. Assim, de qualquer forma o território relaciona-se com 

poder, não apenas no sentido do poder político tradicional, mas também em um 

sentido simbólico de sua apropriação e pertencimento ao local.   

é interessante observar que, enquanto "espaço-tempo vivido", o 
território é sempre múltiplo, "diverso e complexo", ao contrário do 
território "unifuncional" proposto e reproduzido pela lógica capitalista 
hegemônica, especialmente através da figura do Estado territorial 
moderno, defensor de uma lógica territorial padrão que, ao contrário 
de outras formas de ordenação territorial (como a do espaço feudal 
típico), não admite multiplicidade sobreposição de jurisdições e/ou de 
territorialidades. (HAESBAERT, p. 21, 2007). 
 

Para Raffestin (1993), o território definido pelas relações, pelas tramas, pelas 

trocas, ou ainda, pelos processos relacionais explica os poderes que se 

desenvolvem nos espaços.  Nesse sentido, o território compreende diferentes 

disputas de poder, multiplicidade de manifestações pelos diferentes agentes na 

medida em que desenvolvem estratégias territorializadas, De acordo com Brandão 
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(2006) os territórios são construções produzidas de forma coletiva, dinâmica, 

multidimensional.  

A territorialidade, além de incorporar uma dimensão mais 
estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e 
culturais, pois está "intimamente ligada ao modo como as pessoas 
utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como 
elas dão significado ao lugar". (HAESBAERT, 2007, p. 22) 
 

Assim, os agentes envolvidos nos processos distinguem os territórios pela 

sua participação nas construções, os processos de territorialização, os quais variam 

pelo controle dos agentes público ou sociais, definindo sociedades, cultura que 

historicamente influenciam os próprios agentes. Salienta-se que para Brandão 

(2006), a trajetória histórica também é aberta, permitindo as redefinições dos 

territórios.  

Para Saquet (2013), a redescoberta do conceito de território se deve as 

multidimensionalidades das relações e apropriações que ocorrem no espaço, 

contemplando diferentes significados. As diferentes leituras e ressignificações do 

território, conceito flexível contribuem compreender as configurações e 

reconfigurações em processo, ou ainda, as relações de poder que engendra nos 

territórios.  

Os territórios não são conceitos, nele os agentes vivem, constituindo 

territorialidades, o que de acordo com Raffestin (1993), são construções das 

relações: sociedade, tempo e espaço. Territorialidades essas que podem ser 

desconstruídas, quando os agentes mudam suas relações, criando outras redes de 

sociabilidade. 

3. Matinhos: construção de um território 

Para iniciar uma investigação exploratória das multidimensionalidades que 

definem diferentes territórios em Matinhos, litoral do Paraná, suas territorialidades 

registradas como história precedem.  

A construção deste território múltiplo, que se pretende abordar sobre 

Matinhos, antecede a sua constituição política-jurídica, perpassa pelo olhar das 
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pessoas que agem na sua dinâmica social, sem deixar de considerar a sua 

configuração territorial dentro do espaço geográfico.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), 

Matinhos encontra-se localizado na região costeira ao Oceano Atlântico, litoral, do 

Paraná, a 110 km da capital do estado Curitiba, ocupando uma área territorial de 

117,743 km². Sua formação administrativa como Distrito de Paranaguá é datada em 

1951, através da Lei estadual n°613, de 27 de janeiro de 1951. Passados mais de 

dez anos de tramites jurídicos, Matinhos desmembra-se de Paranaguá, tornando-se 

Município pela Lei estadual nº 5.743, de 13 de março de 1968.  

De acordo com último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2017), realizado no ano de 2010, a população do Município era de 29.428 

habitantes, com uma população estimada para 2016 de 33.024 habitantes.  

A história de Matinhos contada por João José Bigarella, morador de Matinhos, 

em seu livro ―Matinho: Homem e Terra Reminiscências‖ (2009), relata sua sobre sua 

vida e de outras na região.  

Conhecemos parte do que fora ―matinho‖. Frequentamos o balneário 
de Matinhos desde 1931. De certo modo acompanhamos seu 
desenvolvimento através dos anos, a princípio muito lento e 
ultimamente acelerado e desordenado. No começo, apesar de não 
oferecer as facilidades da cidade, era um lugar aprazível e 
encantador. Hoje como cidade grande, deixou de ter aquele ―sabor‖ 
de outrora, da natureza primitiva. Os tempos são outros. Do passado 
restam apenas reminiscências. (BIGARELLA, 2009, p. 18). 
 

Nesse trecho, a historicidade de Matinhos registra ser anterior a sua 

formação jurídica, ou seja, um processo de construção de luta que resultou em uma 

formação jurídico político.  

A partir Bigarella (2009), sabe-se que a formação da população matinhense 

se deu pela miscigenação europeia, colonização portuguesa, e povos indígenas, que 

habitavam o local, dando origem aos Caboclos. População que passa a receber a 

população de Curitiba e região metropolitana para fazer uso de seus recursos 

naturais, sol e mar, em meados da década de 1920. Os ―banhistas‖, como eram 

conhecidos nesta época, frequentavam o litoral no período de férias de inverno, 

entre junho e julho. 
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Os investimentos em estradas de acesso do planalto ao litoral paranaense 

datam 1885 com a estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, com o objetivo de atender o 

porto dom Pedro II, inaugurado em 1911, e construção autorizada em 1884 

(FREITAS, 1999). A rota Paranaguá a Matinhos data-se em 1926, porém os 

transportes, na época eram feitos em sua maioria por mar, devido as dificuldades de 

navegação, principalmente no período do inverno, que impulsionaram a criação de 

uma rota mais segura, sendo realizada de forma mista, através de trechos feitos por 

mar e outros por terra. Em decorrência da intensificação do trafego de viajantes e do 

transporte de cargas surgiram os primeiros povoados que deram origem a hoje 

Pontal do Sul e Matinhos.   

A partir do ano de 1929, iniciaram-se as construções no loteamento do 

balneário de Caiobá, seu projeto urbanístico era composto por três ruas principais, 

permitindo maior ventilação das casas que deveriam ser construídas de alvenaria, 

porém sem preocupação com a implantação de uma rede de distribuição de água 

potável. A captação da água era feita através de um córrego da serra, e no final do 

encanamento havia uma torneira de uso comum para banhistas e moradores.  

Em 1942 o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (DER) 

construiu a estrada de acesso entre Matinhos, o povoado, e Caiobá, o balneário. No 

ano de 1948 foi inaugurada a Estrada das Praias, ligando Caiobá à Praia de Leste, 

também balneário (PDPDI, 2006). Com a criação da estrada Matinhos passa então a 

ser categorizada como Vila, passando a Distrito em 1951, por fim, tornando-se 

Município em 1968 (IBGE, 2017).  

Com o aumento da procura de balneabilidade de Caiobá as construções 

expandiram-se em direção à sede de Matinhos (PDPDI, 2006). Da mesma forma, a 

sede de Matinhos se expande sentido a costa norte, hoje Pontal do Paraná, nas 

margens da Estrada das praias, atualmente Rodovia PR 412. Foi somente em 1987, 

que ocorreu a pavimentação da Rodovia PR 508, ligando o Distrito de Alexandra, 

pertencente ao município de Paranaguá, a Matinhos, promovendo a expansão da 

malha urbana no sentido oeste, bem como possibilitando a intensificação do uso do 

espaço como balneário de Sol e mar.    
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Segundo Leal (2002), esses crescimentos são intervenções na paisagem 

natural. Em Matinhos, a ocupação na orla formou paisagens artificiais, perdendo 

assim sua identidade.  Simultaneamente a ocupação da orla marítima, os moradores 

permanentes passam a deslocar-se para áreas de várzeas, banhados, encostas, 

mangues, entre outras (ESTEVES, 2011).  

Essa contextualização histórica da paisagem, centrada na ocupação espacial 

e na institucionalização política-administrativa, permite observar como a área 

territorial foi utilizada originando a atividade turística, bem como servindo de 

passagem para viajantes e transportes de cargas.  

A mudança da paisagem, resultante da transformação e do crescimento 

acelerado que se deu nesse território, tanto foram determinadas por dinâmicas de 

agentes exógenos ao território, como também por dinâmicas dos agentes sediados 

no Município. Acompanhando a ocupação da orla pela população não residente e 

das residências dos moradores nas áreas mais afastadas da orla, relação das 

pessoas com o meio, desenvolve-se o turismo, atividade produtiva de grande 

sazonalidade, desempenhada por moradores de Matinhos, para atender a 

população não residente.  

A dinâmica das trocas ou das relações humanas que se estabeleceu em 

Matinhos, turismo de sol e mar, promoveu a dependência externa do dinheiro. Os 

proprietários das ―segundas residências‖, ocupadas no período de sol e limitadas 

pelo período de férias escolares dos familiares e de trabalho dos proprietários, 

pagam, com parte do dinheiro que recebem do seu trabalho em outro lugar, a 

população local para a manutenção de sua propriedade privada, que vale salientar, 

não é a principal. Pagam salários aos zeladores de edificações coletivas, preços 

(sob concorrência) aos prestadores de serviços de jardineiro, diarista, pedreiro, 

pintor, eletricistas entre outros, e Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) a 

administração pública para à manutenção de infraestrutura onde estão sediadas 

suas propriedades privadas 

A sazonalidade apresenta-se como fator fundamental para a compreensão da 

dinâmica do emprego e renda no Município. A dinâmica do emprego formal de com 

Sabec e Sulzbach (2010) e do trabalho informal de acordo com Sulzbach; Denardin 
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e Felisbino (2012) apresentam fluxos que correspondem a sazonalidade das 

temporadas de veraneio, bem como explicam a baixa renda per-capita do município 

de Matinhos. O volume intensivo de trabalho informal, durante a temporada de 

veraneio, se contrapõe reduzido número de postos de trabalho com registro, durante 

o ano todo no município, promovendo instabilidade do fluxo de moeda no local, 

fazendo com que os empreendimentos e os vínculos de trabalho se ajustem às 

condições locais (FELISBINO; SULZBACH, 2011). 

Por mais que Soares (2008) considere que, o trabalho informal tem se 

apresentado como uma possibilidade de geração de renda para uma parcela cada 

vez mais significativa de pessoas e pelos mais variados motivos: pelo baixo salário 

do mercado de trabalho; por opção individual; por maior liberdade de atuação; bem 

como pelo aumento da renda sem a obrigatoriedade de pagamento de impostos ao 

governo, entre outros, o trabalho informal no município de Matinhos é um resultado 

da relação de poder entre agentes externos e internos ao Município. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de Hasbaert (2011), sobre as múltiplas dimensionalidades que se 

pode dar ao território, foi possível observar que a origem administrativa-política do 

município de Matinhos decorre da expansão dimensional territorial da Vila a um 

distrito e deste a um Município, sua constituição de território, encontra relação com o 

poder exógeno que exerce sobre a sua constituição política-jurídica, bem como sua 

dinâmica social.  

A contextualização histórica de Matinhos, baseada em materiais 

bibliográficos, serviram para observar que a dinâmica de uso dos recursos locais 

sazonal pela população da região metropolitana de Curitiba tive início ainda meados 

da década de 1920, ou seja, quase cinquenta anos de sua institucionalização como 

município.  

 As transformações do espaço físico do local, aparecem relacionas as 

dinâmicas da população local, em especial estruturando a dinâmica de emprego e 

renda, tanto para a população, como para a administração pública. A população 

local e a administração pública passam a atender, durante nove meses do ano, 
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demandas de manutenção das propriedades privadas, e, de três meses, os 

proprietários ao descanso e lazer, ficando a população local desassistida de 

proteção social pela informalidade, bem como de renda limitada ao ―segundo plano‖ 

dos proprietários não residentes dos imóveis no território dos moradores.  
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Resumo 
O município de Altamira foi bastante afetado pelo processo de implementação da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, principalmente pelo fator de sua proximidade com a área de 
obras da mesma (a obra da UHE Belo Monte está situada no Município de Vitória do Xingu). 
O fato é que a região amazônica ainda consiste num grande enigma para os processos de 
desenvolvimento pensado ao mesmo, vide todos os processos que já foram organizados 
para a região com o intuito de desenvolvê-la. No entanto, poucos conseguiram realmente 
uma forma de integrar a região com o resto do país. Dessa forma, o presente trabalho visa 
apresentar algumas análises preliminares acerca da expansão do município de Altamira em 
função da construção da hidrelétrica de Belo Monte e suas implicações territoriais e 
socioambientais na localidade. 
Palavras-chave: Altamira, Belo Monte, Igarapé-Altamira. 
 
Abstract 
The municipality of Altamira was heavily affected by the implementation process of the Belo 
Monte power plant, mainly due to its proximity to the Belo Monte Hydroelectric project 
(located in the city of Vitória do Xingu). The fact is that the Amazon region is still a great 
enigma for the development processes thought of, see all the processes that have already 
been organized for the region in order to develop it. However, few have actually managed to 
integrate the region with the rest of the country. Thus, the present work intends to present 
some preliminary analyzes about the expansion of the city of Altamira due to the construction 
of the Belo Monte hydroelectric power plant and its territorial and socioenvironmental 
implications in the locality. 
Keywords: Altamira, Belo Monte, Igarapé-Altamira. 
 

1.Introdução 

 

O Município de Altamira foi bastante afetado pelo processo de implementação 

da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, principalmente pelo fator de sua proximidade 

com a área de obras da mesma (a obra da UHE Belo Monte está situada no 

Município de Vitória do Xingu), a ideia de que a obra traria um desenvolvimento para 

a região foi o carro-chefe para que uma parcela da população e os órgãos públicos 

se tornassem favoráveis à obra e não tecessem críticas em relação aos processos 
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migratórios que iriam ocorrer, acarretando também novos problemas para a região a 

longo prazo. 

Assim, o presente texto185 possui o objetivo central de compreender o 

processo de desterritorialização dos moradores do Igarapé Altamira a partir da 

implementação da UHE Belo Monte e o reflexo na reestruturação urbana na cidade 

de Altamira- Pará, a partir das áreas de reassentamento urbano. A metodologia 

adotada para a realização da pesquisa consistiu na análise da relação estabelecida 

entre o processo de urbanização da cidade de Altamira antes Belo Monte e depois 

quais são os elementos teórico-metodológicos que permitem analisar esses 

processos. Para tanto, foi realizado o levantamento teórico com vista à 

interpretação da problemática construída. Assim, estabeleceu-se um arsenal 

bibliográfico de cunho teórico e outro referente à produção acadêmica sobre o 

processo de produção do espaço e urbanização, de modo geral e, em particular, 

sobre esses processos no Estado do Pará, e mais especificamente na cidade de 

Altamira, na porção de sua orla fluvial aonde essas populações habitavam. Foi 

realizado um levantamento documental, voltado para a produção do espaço urbano 

em Altamira, com a utilização de documentos e iconografias relativos à formação 

socioespacial da cidade nos diferentes períodos históricos, bem como às 

intervenções do Estado, encontrados em publicações do Arquivo Público do 

Estado, na prefeitura municipal e acervos pessoais, bem como dos diversos 

Institutos nacionais/regionais e universidades, que desenvolvem pesquisas acerca 

do tema proposto. 

O município, até então com um processo de urbanização desacelerado, 

passou a apresentar problemas semelhantes aos que ocorrem geralmente nos 

grandes centros urbanos do país. Com os novos efeitos ligados ao boom de Belo 

Monte, a demanda por políticas públicas que atendessem a esses problemas 

passou a crescer, bem como surgiu um número alto de automóveis em situação de 

irregularidade, o inchaço populacional e o aumento da criminalidade na cidade, os 

quais são apenas alguns dos fatores que mais chamaram a atenção neste período. 

                                                           
185

 Este trabalho consiste na apresentação de parte dos resultados obtidos durante a elaboração do 
trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Geografia, realizado pelo autor. 
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Pensar um projeto que atenda todos os problemas de uma cidade consiste 

em uma tarefa exigente, principalmente quando não há uma antecipação relativa ao 

planejamento urbano. Nesse caso, houvesse uma análise mais elaborada da região, 

seria possível prever que as cidades banhadas pelo Rio Xingu não teriam estrutura 

para lidarem com as consequências da construção do Complexo Hidrelétrico, do 

qual Belo Monte faz parte. Em um trecho do estudo realizado por Droulers e Broggio 

(2017, p. 02), referente à construção de hidrelétricas na Amazônia brasileira, 

podemos observar o seguinte: 

 

Une telle approche apparait pertinente lorsqu‘il s‘agit d‘analyser 
l‘impact des grands chantiers en Amazonie où tout amenagement 
signifie d‘importants bouleversements environnementaux, 
démographiques, économiques et politiques, atteignant le milieu 
forestier, le cours d‘eau, les populations natives et riveraines et leurs 
activités traditionnelles, entraînant la mise en place d‘infrastructures 
routières et urbaines, le déplacement de certaines populations et 
l‘afflux d‘autres pour travailler sur les chantiers. 
 

No entanto, todas as formas de desenvolvimento pensados para a região 

Amazônica de modo geral ainda esbarram em problemas recorrentes. Observa-se a 

reprodução de paradigmas, que culmina em ações, principalmente governamentais, 

que demonstram um conhecimento incompleto acerca das dinâmicas internas à 

região, e que culmina em uma re-colonização da Amazônia.  

 

Tal característica se vincula ao fato de a ocupação do que hoje é 
Amazônia, do Brasil e de toda a América Latina, constituir um 
episódio do amplo processo de expansão marítima das empresas 
comerciais europeias, formando-se essas regiões como as mais 
antigas periferias da economia- mundo capitalista. Em outras 
palavras constituíram-se no paradigma sociedade-natureza 
denominado economia de fronteira, em que o progresso é entendido 
como crescimento econômico e prosperidade infinitos, baseados na 
exploração de recursos naturais, percebidos como igualmente 
infinitos [...]. No caso da Amazônia, sua ocupação se fez em surtos 
devassadores ligados à valorização momentânea de produtos no 
mercado internacional, seguindo-se longos períodos de estagnação 
(Becker, 2009). 
 

Ao idealizarem a região Amazônica como uma grande reserva de capital 

voltada principalmente para agentes externos, observamos outro grande equívoco 

no que diz respeito às populações que habitam essas áreas, materializando-se um 
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processo cada vez mais excludente e propício a inúmeros conflitos que já permeiam 

a região. 

A região amazônica ainda é um grande enigma para os processos de 

desenvolvimento ali implementados, vide todos as ações já inseridas na região com 

o intuito de desenvolvê-la. Contudo, não houve, até o presente, um sucesso efetivo 

e real para a integração da região com o restante do país. 

 

2.Um novo olhar em Altamira: Belo Monte traz novas dinâmicas e Problemas 

espaço-sociais a cidade 

A cidade Altamira passou a vivenciar mudanças a partir do anúncio de que a 

UHE Belo Monte iria ser iniciada. Atrele-se a isso a grande expectativa da sociedade 

local e dos mais diversificados agentes e atores de que a região seria uma das 

maiores geradoras de emprego dentro do Brasil a partir do início das obras de Belo 

Monte, o que promoveu uma sucessão de novas dinâmicas dentro do município. 

Com o início das obras, os primeiros impactos passaram a ser observados, 

não apenas em Altamira, mas em escala regional. No entanto, os efeitos iniciais 

surgiram de forma positiva, devido à geração de renda, ao incremento no PIB local, 

geração de empregos e aos lucros das empresas tanto locais quanto externas que 

ali passaram a se instalar.  

Com a ideia de que a região seria uma fonte de empregos, os interesses 

nacionais se voltaram à localidade, sendo a migração de um grande contingente de 

pessoas que culminou no processo de inchaço populacional inédito. As migrações 

se deram em função da ideia ilusória de uma grande oferta de emprego.  
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Figura 1: Gráfico de medição de vagas trabalho e como seriam distribuídas na 

época 

 

Fonte: CCBM (Consorcio Construtor de Belo Monte) 2014. 
 

Altamira é o centro urbano mais próximo a UHE Belo Monte, e, em função 

desta proximidade, a cidade passou a se remodelar para atender à nova demanda 

que se fez presente a partir do crescente número de pessoas migraram para a 

cidade, alterando, dessa forma, o fluxo local de indivíduos, a circulação e a própria 

dinâmica urbana local cotidiana. 

Porém, o município não possuía infraestrutura suficiente para recepcionar tal 

contingente populacional, em um território que não dinamizava sua totalidade 

espacial, o que transformou a mesma em um ―depósito de gente‖186, em muitos 

casos advinda de outras localidades. Outrossim, Belo Monte aumentou a população 

de Altamira, em seu auge, de 10.000 para aproximadamente 120.000 pessoas. 

A partir daí, a cidade se tornou um canteiro de obras: ruas, casas, antigos 

espaços urbanos, boa parte dos principais equipamentos urbanos foram substituídos 

por novas construções, de modo que o setor da construção civil foi um dos principais 

beneficiados com o boom de Belo Monte. Assim, observando a localidade, era 

possível notar o surgimento de novas casas construídas, reformadas, transformadas 
                                                           
186

 Expressão nossa. 



 
 

2168 
 

em pontos comerciais, além de vias públicas que também se adequando a essa 

nova dinâmica imposta. 

 

A partir do momento em que as grandes usinas hidrelétricas 
começam a se instalar em uma determinada área geográfica, amplia-
se nesta a atuação do Estado como agente ordenador do espaço. 
Devido à capacidade de ação nas diversas tramas da rede social, 
este consegue mobilizar fluxos e pessoas com vistas ao atendimento 
de seus interesses específicos, os quais, não raro, coincidem com a 
ampliação da capacidade produtiva do capitalismo. No caso das 
intervenções das usinas hidrelétricas em áreas urbanas, o Estado se 
vale de sua aptidão econômica e institucional para, ao mesmo tempo 
em que produz uma obra de grande impacto socioambiental, gerar os 
devidos efeitos de desenvolvimento e qualidade de vida, muitos dos 
quais advindos da relação que estabelece com os demais sujeitos 
sociais que produzem o espaço urbano (NETO, 2015. p. 01). 
 

Em sendo pensada uma nova malha urbana para Altamira, pode-se refletir 

sobre o surgimento dos novos bairros planejados para a cidade, os quais 

caracterizaram a alteração de seu centro urbano. Vale lembrar que, ao ser 

anunciada, Belo Monte concentrava-se principalmente no que é definido hoje como 

o centro urbano de Altamira, ou seja, uma área pequena para muitas pessoas.  

Um dos primeiros passos então era dinamizar o uso do território: Altamira 

concentra um dos maiores territórios do país. Podemos, então, questionar o porquê 

de não se otimizar o uso desse espaço para a construção de novos bairros e assim 

nos aproximaríamos da solução do problema de habitação. 

Tal plano resolveria as principais demandas habitacionais da região e 

culminaria num processo de reestruturação espacial que também remodelaria a área 

de Aglomerados Subnormais (Figura 2) do município. A ideia de retirada dos 

moradores que viviam às margens dos Igarapés da região poderia ser um grande 

trunfo para os gestores, mas a forma de execução do projeto acarretou em 

problemas maiores para a própria população. 
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Figura 2: Igarapé Altamira, entrada da cidade 2014 

 
Fonte: Clelton da Conceição (2014). 

 

A entrada da cidade de Altamira até meados de 2015 perfazia uma imagem 

bastante negativa aos, porque deixava evidente como a população era assolada 

pela falta de atenção de seus gestores em relação às políticas públicas de habitação 

e saneamento básico. Conforme ocorre em diversas outras cidades amazônidas, a 

característica principal das margens das cidades possui o estilo de moradias sobre 

os rios, as palafitas, e, conforme relatos de pessoas na localidade, aquilo ―enfeiava‖ 

a cidade. Junte-se a isso um plano de reurbanização da cidade e então surge um 

novo modelo: a implementação dos RUCs (reassentamentos urbanos coletivos), 

completamente atrelada a esse projeto reestruturação espacial. 

Que era evidente que as condições de vida no antigo local de habitação 

dessas populações era realmente inapropriada, não há dúvidas. No entanto, o maior 

problema se concentra no processo que culminou na retirada desses moradores. O 

poder público na época os expulsou de suas moradias, utilizando-se, inclusive, de 

força policial para impedir que os antigos moradores retornassem as suas casas. 

Outro problema que se acentuou com o remanejamento das pessoas para os 

RUCs está no modo como os locais, antes vistos como insalubres, foram 

completamente remodelados para se adequarem aos padrões esteticamente aceitos 

pelo mercado, bem como se adaptarem à nova dinâmica de vida do município 

(figura 3). Ou seja, sem a imagem que ―enfeiava‖ a cidade, o local agora possui novo 

complexo arquitetônico que fora pensado para o local, sendo a reestruturação do 



 
 

2170 
 

Igarapé-Altamira o início de todo o processo de reestruturação urbana, 

reconfiguração do território e produção do espaço local e regional. 

 

Figura 3: Reestruturação da área do Igarapé Altamira 

 
Fonte: Clelton da Conceição (2016). 

 

É preciso, outrossim, observar que a nova Altamira, sem as palafitas, consiste 

em um espaço requalificado, no qual as funções desempenhadas pelos moradores 

locais em questão, especificamente da área do igarapé Altamira, no centro da 

cidade aonde o mesmo se situa, foram prejudicadas com a nova dinâmica urbana. 

Ao fazerem a remoção desses moradores para as novas áreas, o acesso ao centro 

foi prejudicado devido à longa distância dos RUCs. 

 

3.A renovação do Igarapé-Altamira: A nova função do antigo lar ribeirinho 

Ao processo de remoção está associado à exclusão social e a uma nova 

dinâmica de elitização que o centro urbano de Altamira começa a vivenciar a partir 

das mudanças estruturais que a localidade enfrenta, elevando assim cada vez mais 

o processo excludente dentro do município, processo esse que se reflete 

principalmente na população que vive agora nos reassentamentos criados. 

A distância do centro de Altamira se torna o principal fator excludente dentro 

da cidade. Observamos que Altamira tem uma larga extensão territorial e, ainda 

assim, não possuía até então um sistema de transporte coletivo que atendesse à 

demanda da cidade. 
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Os moradores ribeirinhos eram os principais alvos de tais problemas 

relatados, antes e durante todo o processo de inserção UHE Belo Monte no contexto 

urbano local. Assim, o modo como as cidades são produzidas geralmente culminam 

nestes efeitos de exclusão sobre uma parcela de sua população, por vezes julgada e 

criminalizada, inclusive, face às diversas ações policiais ocorridas nas áreas de 

moradia, além de outra parte da população local enxergá-los dessa forma.  

Podemos tecer uma reflexão acerca dos reais problemas do bairro Igarapé-

Altamira, esses atribuídos em forma de estigma social devido às imagens 

associadas à pobreza, com uma estrutura de casas que ―enfeiavam‖ a entrada da 

cidade. Contudo, verificamos que o processo de reestruturação urbana da cidade 

atendeu a uma parcela da cidade, o que pode caracterizar algum tipo de êxito por 

parte dos gestores e empreendedores. Ou seja, dentro do processo de 

reestruturação urbana de Altamira, os padrões estéticos puderam ser alcançados do 

ponto de vista das exigências de mercado: as antigas palafitas que ocupavam o 

local foram completamente remodeladas, sendo substituídas pelo parque e pelo 

complexo museológico (figura 4) que foram construídos no local. 

 

Figura 4: Casa Regional de Memória situada às margens do Rio Xingu 

 
Fonte: Clelton da Conceição (2016). 
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Assim, a cidade de Altamira se integrou a um grande número de cidades que 

passaram por uma significativa reformulação em seus complexos arquitetônicos, as 

suas praças ganharam novas formas e, com isso, condicionamentos a uma 

mudança de público que passou a frequentar estes locais. 

 

4. Reassentados ou Isolados? 

A nova demanda que a cidade apresentou aos gestores resultou na criação 

dos novos bairros em Altamira, um processo que poderia ser amplamente inclusivo, 

não fosse a ausência de várias políticas públicas nestes locais. Os RUCs, que foram 

criados para solucionar uma demanda habitacional pública, tornaram-se o alvo de 

uma das maiores críticas aos gestores da região, por parte de diversos outros atores 

e sujeitos. 

Desde que foram pensados para solucionar o problema habitacional, os 

novos bairros já carregavam polêmicas sobre serem ou não a solução para a 

moradia local. No entanto, durante o processo de apresentação da proposta aos 

moradores, surgiram novos questionamentos, tais como a evidente distância dos 

reassentamentos para o centro da cidade, aonde vários de seus moradores 

desempenham funções e atividades. 

No caso de Altamira, a área central continua sendo aquela de 
concentração das atividades do terciário, onde grande parte dos 
chefes de família área interferida desenvolviam suas atividades 
enquanto assalariados. Desse modo, se entende que a instalação 
inicial dessas pessoas junto ao leito do Igarapé permitia alguns 
benefícios do ponto de vista da acessibilidade o que não se repete 
com as novas residências situadas nos RUCs (NETO, 2015). 
 

O outro processo que se destacou consistiu na ausência de políticas públicas 

que atendessem à demanda dos moradores dos próprios RUCs, algo que não fora 

inserido em uma pauta de discussão entre os gestores e a população local durante a 

apresentação do projeto, devido ao fato de que, em seu esboço, os bairros 

receberiam postos de saúde e policiamento, o que não aconteceu. 

Neste contexto, os bairros criados para solucionarem os problemas de 

habitação em Altamira se assemelham a outros casos no Brasil, que, na realidade, 

não possuem a função a qual foram atribuídos. Esses bairros geralmente se 

localizam em áreas destinadas à expansão urbana, que, porém, estão em sua 
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maioriaa uma distância significativa do centro das cidades. Outra questão consiste 

na infraestrutura das moradias, com diversos problemas (a exemplo: rachaduras, 

infiltrações, entre outros). 

As casas, fruto de grandes expectativas por parte da população atendida, 

tornam-se um gargalo a longo prazo, principalmente pela falta de atendimento 

adequado por parte do poder público, tal como policiamento nos bairros. Dessa 

forma, acarretam outras questões problemáticas, como a intensificação da 

incidência de crimes nos arredores. Nota-se, assim, que, de modo recorrente, uma 

política pública de infraestrutura energética não atende às demandas emergenciais 

da população local, ao contrário, reforça os problemas já existentes, além de criar 

outros novos. 

 

5.Considerações finais: para não concluir 

O processo de inclusão na cidade é sempre pensado para poucos e dentro 

dele dificilmente estão os que realmente sofrem com as questões mais urgentes da 

cidade, sendo a população mais pobre excluída e isolada, em situação de ter que se 

adequar à produção de espaço existente. 

A retirada dos moradores do Igarapé Altamira faz parte desse pensamento 

sistêmico excludente desde o processo de realocação à nova função que o local de 

origem dessas pessoas passou a exercer dentro da cidade, consistindo em fins de 

lazer, puramente. 

Há nessas cidades um processo de retirada daquilo que não é aceito dentro 

de padrões estéticos, sendo reproduzido socialmente a partir do senso comum a 

ideia de que a pobreza pode ser ―apagada‖. O processo de retirada dos moradores 

das margens do bairro Igarapé-Altamira revela esse processo: o de uma nova 

visualização da cidade, o ―renascer do belo‖, já que o padrão anterior ―enfeiava‖ 

esse local. Ao considerarmos a distância para onde foram realocados, observamos o 

excludente processo de requalificação urbana em Altamira. 

Assim, questionamos: Realmente era um novo local de morada ou apenas 

mais uma forma de mostrar que a cidade não é um direito de todos? 
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ESPECIALIZAÇÃO DO LUGAR NA NAVEGAÇÃO DO RIO SOLIMÕES 

– O CASO DAS LANCHAS AJATO 

 

Kristian Oliveira de Queiroz, Universidade do Estado do Amazonas, kssqueiroz@gmail.com 

 
RESUMO 
O objetivo deste artigo é analisar a atuação das lanchas Ajato como um produto do impacto 
da especialização do lugar na navegação do rio Solimões. A hipótese de que isto 
providenciou uma modernização e um aprimoramento da circulação fluvial na região, o que 
corrobora para a integração territorial deste subespaço, orientou esta pesquisa. A 
metodologia deste estudo fundamentou-se na pesquisa bibliográfica, entrevistas e no 
trabalho de campo em toda a extensão do rio Solimões para o levantamento de dados 
primários e secundários assim como o uso de informações institucionais. Este artigo 
possibilita a compreensão de que as lanchas Ajato no rio Solimões representam um produto 
da especialização do lugar no transporte fluvial, isto ocorreu em razão deste rio exigir 
condições de navegação que atendam sua natureza particular. Conclui-se que a 
especialização destes objetos se realiza a partir do uso de estruturas e técnicas de 
navegação que permitem a aceleração proporcionando benefícios e vantagens operacionais 
úteis à circulação e à fluidez territorial no rio Solimões. 
Palavras-chave: Transporte fluvial. Especialização do lugar. Rio Solimões. 
 

ABSTRACT 
The objective of this article is to analyze the performance of the Ajato speedboats as a 
product of the impact of the specialization of the place in the navigation of the river Solimões. 
The hypothesis that this provided a modernization and improvement of river circulation in the 
region, which corroborates for the territorial integration of this subspace, guided this 
research. The methodology of this study was based on bibliographical research, interviews 
and fieldwork throughout the Solimões River for the survey of primary and secondary data as 
well as the use of institutional information. This article makes it possible to understand that 
the Ajato speedboats on the Solimões river represent a product of the specialization of the 
place in the river transport, because this river requires navigation conditions that meet its 
particular nature. It is concluded that the specialization of these objects is made from the 
from the use of navigational structures and techniques that allow the acceleration providing 
benefits and operational advantages useful to the circulation and territorial fluidity in the 
Solimões river. 
Key words: River transport. Specialization of the place. Solimões River. 
 

1. Introdução 

Na Amazônia do rio Solimões as densidades técnica e informacional do 

território são rarefeitas, seus fixos especializados na navegação são limitados. Logo, 

as embarcações que circulam no rio devem estar preparadas ou adaptadas a 

operarem em suas águas. 

mailto:kssqueiroz@gmail.com
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  Além dos empecilhos naturais que providenciam as longas distâncias entre as 

cidades e a navegação complexa, problemas relacionados à carência de 

infraestruturas, à atuação das instituições e à administração naval representam 

verdadeiros obstáculos ao transporte fluvial regional de passageiros (ANTAQ, 2013). 

Entretanto, a intensidade de fluxos estabelecidos e a busca de lucros neste setor 

possibilitaram a evolução de embarcações que oferecem aceleração e velocidade 

como diferencial em relação aos tradicionais barcos da navegação regional. Isto 

propiciou não apenas a diminuição da duração das viagens intermunicipais, mas a 

maior acessibilidade das populações ribeirinhas tanto do rio Solimões como de seus 

afluentes.  

As Lanchas ―Ajato‖ ou ―expressos‖ são embarcações versáteis e velozes que 

configuram o resultado de uma modernização do transporte aquaviário, adequando 

ao que Harvey (2005, p.47) discute como a ―anulação do espaço pelo tempo‖ (Figura 

1). Qualificações provenientes de valorizações de especificidades navais que 

buscam respeitar a navegabilidade nos rios amazônidas, adequando à tecnologia 

contemporânea disponível com a experiência dos tripulantes na leitura dos caminhos 

no Solimões. 

A ―Empresa Ajato Ltda‖ opera estas embarcações sob o a gestão do seu 

proprietário, o Sr. Aguiar, o idealizador do design bem como construtor das primeiras 

lanchas Ajato que batizou de ―modelo Manauara‖. Primordialmente, ele chamava de 

―Barcos Rápidos‖ para estas embarcações alternativas de transporte de passageiros 

na Amazônia. Começou atuando nesta ―proposta pessoal‖ de transporte fluvial no 

entorno de Manaus em 1993, as linhas para o rio Solimões iniciaram em janeiro de 

2000. Atualmente, uma lancha Ajato custa entre 800 mil a 7 milhões de reais. Das 

10 lanchas da ―Família Ajato‖ sediada em Manaus atuantes no rio Solimões, 

Madeira, Juruá e Amazonas a mais antiga possui 17 anos e a mais nova 2 meses187.  

 

                                                           
187

 Entrevista concedida pelo Sr. Aguiar. Proprietário da Empresa AJATO Ltda. Manaus, 28 dez 2016. 
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Figura 1 – As lanchas Ajato do Solimões  

Fonte: Acervo do autor, 2017. 

 

O objetivo deste artigo é analisar a atuação das lanchas Ajato como um 

produto do impacto da especialização do lugar na navegação do rio Solimões. A 

hipótese de que isto providenciou uma modernização do transporte fluvial e um 

aprimoramento da circulação na região, o que corrobora para a integração territorial 

deste subespaço, orientou esta pesquisa.  

Este artigo possibilita a compreensão de que as lanchas Ajato no rio Solimões 

representam um produto da especialização do lugar no transporte fluvial, em razão 

do rio Solimões exigir e impor condições de navegação que respeitem sua natureza 

particular. Isto ocorre devido ao arranjo e adaptação das estruturas destas 

embarcações e das técnicas de navegação que permitem o uso da aceleração no 

transporte fluvial amazonense, o que proporciona benefícios e vantagens 

operacionais úteis à circulação e à fluidez territorial (ARROYO e CRUZ, 2015) no rio 

Solimões.  
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2. Metodologia e Materiais 

Esta pesquisa percorreu os 1.620 km de extensão do rio Solimões entre as 

cidades de Manaus, capital do estado do Amazonas de onde se originam os fluxos 

principais das lanchas Ajato para o rio Solimões, e Tabatinga, na Tríplice Fronteira 

do território brasileiro com a Colômbia e Peru (Figura 2).  

 

 
Figura 2 – Área de estudo - o Rio Solimões 

Fonte: Confecção própria com base de dados do IBGE/2013. 

 

Este trecho do rio Amazonas, o Solimões, não possui balizamento e 

sinalização, sem portos organizados e com baixa fiscalização, suscetíveis ao regime 

dos rios com período das cheias e secas que exigem da tripulação experiência e 

leitura das condições físicas amazônidas. 

O levantamento bibliográfico e documental subsidiou o levantamento de 

dados secundários; o trabalho de campo realizado em todo o trajeto das lanchas no 

rio Solimões de Manaus a Tabatinga teve como objetivo direcionar entrevistas com a 

tripulação das lanchas e passageiros de comunidades ribeirinhas bem como 

advindos das principais cidades da região e do país que constituem a clientela das 

lanchas Ajato. Foram direcionadas visitas institucionais à Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAQ) e à sede da empresa Ajato em Manaus e aos 
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entrepostos fluviais de Tefé, Tabatinga, Santo Antônio do Iça e Coari, o que 

providenciou as bases do levantamento de dados primários.  

3. Resultados da Pesquisa 

3.1 Um breve panorama da navegação no Solimões no Amazonas 

O território do estado do Amazonas é o maior da federação brasileira; no 

entanto, grande parte deste é constituído por Áreas Protegidas compostas pelas 

Unidades de Conservação e Territórios Indígenas com intuito de proteger e 

conservar seus recursos naturais e humanos delimitados pela Constituição Federal 

de 1988.  

Este ―estado-floresta‖ (QUEIROZ, 2012) é desenhado por um ordenamento 

territorial que muitas vezes provoca a restrição da circulação e do desenvolvimento 

via o uso dito sustentável de suas potencialidades intrínsecas (COSTA, 2008) 

gerando uma contenção territorial (HAESBAERT, 2010). Desta forma, a importância 

do rio e do transporte fluvial é fundamental neste subespaço sem estradas e trilhos, 

com poucos aeroportos e terminais fluviais de embarque e desembarque de 

passageiros e cargas.  

O estado do Amazonas conta com 198 embarcações em 64 linhas de 

navegação (ANTAQ, 2013, p.90). Grande parte destes barcos é de madeira (61,6%), 

de aço (15,7%), alumínio (13,6%) e fibra (9,1%) (IDEM, 2013, p.92). 

Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas circulam em 85% das principais rotas 

fluviais do estado188 (ANTAQ, 2013). A ANTAQ afirma que o trabalho de cálculo da 

frota na região é complexo, poucas instituições prezam em fazê-lo pela dificuldade 

de cadastramento de empresas e armadores189 que estão em atividade190.   

Dentre os tipos de embarcações que navegam no rio Solimões encontram-se: 

i) o Navio-Motor (N/M), embarcação tradicional conhecida também como ―Recreio‖ 

tem como principal característica o transporte misto de passageiros e cargas; ii) a 

Lancha/Motor (L/M), conhecidas como ―expressos‖ ou ―Ajato‖ difundido pela rapidez 

                                                           
188

 Disponível em: www.sindarma.org.br/transporte_ver/detalhe/passageiros; acesso em: 15 dez 
2016. 
189

 Armador é a pessoa física ou jurídica que equipa, mantém e explora comercialmente a 
embarcação mercantil, podendo ser ou não proprietário dela. (CNT, 2013, p. 272). 
190

 Entrevista concedida pelo Sr. Wilson Teodoro. Técnico de Regulação da ANTAQ. Manaus, 28 dez 
2016. 

http://www.sindarma.org.br/transporte_ver/detalhe/passageiros
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nas grandes distâncias amazônicas, prioriza o transporte de passageiros, porém 

leva pequenos volumes de mercadorias por um custo mais elevado que suas 

concorrentes;  iii) o Ferry-Boat (F/B) é um tipo de embarcação com calado menor 

como de uma balsa; iv) as balsas são embarcações que levam veículos e 

mercadorias diversas e mais pesadas; v) os navios cargueiros são presentes no 

Solimões operando a partir do Terminal de Uso Privativo (TUP) de Coari levando a 

produção de hidrocarbonetos da Província Petrolífera de Urucu; vi) e finalmente, 

destaca-se as pequenas catraias, são canoas com motores de popa tipo rabeta, 

levam grande parte da produção agrícola de subsistência dos caboclos, base da 

economia do interior do Amazonas (Figura 3). Os botes de alumínio com motor de 

popa são as ―voadeiras‖.  

O roubo de cargas, a ineficiência nos portos e a carência de terminais são os 

maiores problemas segundo os proprietários de embarcações (CNT, 2013, p.151). 

Pereira (2014) discute que a ―navegação interior teve importância econômica 

discreta e foi incapaz de gerar núcleos de desenvolvimento, em grande parte pelo 

total descaso sobre o assunto, tanto do governo federal e estaduais quanto do setor 

privado‖ (PEREIRA, 2014, p.73/74). Isto exibe um cenário que revela a necessidade 

de ajustes provenientes de políticas públicas e fiscalização de normas que não são 

respeitadas. 
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Figura 3 – Principais embarcações do rio Solimões 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 
 

 

No entanto, em razão da acessibilidade e dependência do transporte fluvial de 

passageiros para se locomover na região do rio Solimões, a rota Manaus-Tabatinga 

possui o maior índice de ―satisfação positiva‖ na Amazônia com nota 7,5 (CNT, 

2013). Desta forma, fluxos são estabelecidos providenciando a manutenção e 

valorização das rotas que compõem a navegação de passageiros nesta extensa 

parcela da formação socioespacial brasileira. Estes fluxos valorizados pela demanda 

existente atraem investimentos daqueles que buscam aumentar a eficiência em 

razão do lucro, modernizando as rotas e, consequentemente, os próprios fluxos. 

3.2  A especialização do lugar e a navegação no Solimões 

O rio Solimões é uma fração do maior rio do mundo em volume d‘água, o rio 

Amazonas, o Solimões representa o segundo trecho do Amazonas após o Marañon 

peruano, possui toda sua extensão inserida em território amazonense, 

aproximadamente 1.620 km de extensão navegáveis, com largura de até 20 km em 

alguns trechos no período da cheia191; sua profundidade varia de 8 a 20 metros na 

                                                           
191

 Disponível em: http://www.transportes.gov.br; acessado em: 3/1/2017.  

http://www.transportes.gov.br/
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estação da cheia do rio e de 3 a 10 metros na estação seca; não possui balizamento 

na maior parte de seu curso e suas cartas náuticas são limitadas (MACHADO, 2014, 

p.42). Seus contornos e caminhos mudam periodicamente devido ser um rio com 

leito geologicamente recente. Estas características provocam uma especialização da 

navegação, as embarcações dependem da habilidade e experiência de sua 

tripulação (NOGUEIRA, 1995), ou seja, que conheçam os segredos e os atalhos do 

percurso.  

Apesar de rio Solimões ser considerado uma hidrovia, não conta com as 

especificações desta, tais como: portos estruturados, balizamento, sinalização e 

fiscalização. É reconhecido por muitos técnicos fluviais como uma ―via navegável‖192. 

Entretanto, as características naturais do rio lhe proporcionam navegabilidade. 

Dentre os diversos riscos para a navegação elencam-se: i) os bancos de areia 

submersos e de suas praias; ii) o fenômeno das terras caídas que desmorona os 

barrancos de suas margens formando ondas, ―banzeiros‖, que afundam até mesmo 

balsas de transporte de veículos; iii) o ―rebojo‖, redemoinhos formados na 

confluência de velocidades distintas de suas águas que podem atrasar as viagens e 

mesmo afundar pequenos barcos; iv) os diversos caminhos que se apresentam à 

frente das embarcações devido à formação de inúmeras ilhas (paranás) no decorrer 

de sua extensão representando verdadeiros labirintos para os que não conhecem 

suas entradas principais; v) os materiais despojados naturalmente na superfície de 

suas águas como troncos de árvores que frequentemente quebram as hélices das 

embarcações; vi) os perigos gerados pela atividade ilegal humana como os piratas 

dos rios conhecidos como ―ratos d‘água‖ que se apresentam mais frequentes nas 

proximidades da tríplice fronteira em Tabatinga, sequestram e matam pessoas para 

roubar mercadorias; vii) soma-se ao cenário do Alto Solimões a presença do 

narcotráfico que em suas ações ilegais aumentam a instabilidade da região. 

Dessa forma, a navegação no Solimões se condiciona a operacionalidades 

que contemplem as dificuldades impostas pela natureza do rio. A circulação fluvial 

nesta região obedece à configuração territorial particular e desenvolve-se a partir de 

uma especialização imposta pelo lugar. Neste sentido, admite-se que as lanchas de 

                                                           
192

 Entrevista concedida pelo Sr. William Aquino. Geógrafo e Funcionário do Terminal Hidroviário de 
Tabatinga. Tabatinga, 29 out 2016. 
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transporte fluvial no Solimões representam um produto da especialização do lugar e 

de uma modernização do transporte fluvial via a adaptação às condições de 

navegabilidade, pois obedecem aos imperativos físicos e naturais que oferecem 

resistências à circulação.  

Entre os vetores das lanchas Ajato que a caracterizam como produto de uma 

especialização que permite uma melhor navegação no Solimões destaca-se: i) a alta 

potência dos motores que diminuem a duração das viagens nas longas distâncias 

entre as cidades em relação aos outros segmentos de transporte fluvial; ii) o 

pequeno calado que possibilita menor arrasto na superfície, melhorando o 

desempenho também frente a profundidade  variável do rio, principalmente nos 

períodos de seca; iii) a melhor manobrabilidade permitindo desviar rapidamente de 

troncos de árvores e detritos flutuantes na superfície; iv) o melhor equipamento de 

comunicação, a radiofonia aprimorada em caso de perigos diversos (incidentes, 

pirataria, naufrágio, etc.); v) aos modernos equipamentos de iluminação 

representados por potentes holofotes que mitigam a falta de balizadores da hidrovia 

na escuridão das viagens noturnas; vi) os equipamentos de GPS para localização 

via satélite e ecobatímetro para gerenciamento da profundidade do rio, assim como 

do sistema de monitoramento dos motores e da tripulação como o uso de câmeras e 

pronto socorro; vi ) a presença de profissionais especializados à natureza desta 

navegação amazônida como técnicos e enfermeiros.  

Estas características e qualificações permitem vantagens quando 

comparados aos segmentos concorrentes das lanchas. A aceleração permite que 

uma lancha efetue um percurso Tefé-Manaus em 12 horas, enquanto que um Navio-

motor ou Recreio realiza o mesmo trecho em 36 horas. O atendimento nas poltronas 

das lanchas substitui as filas do almoço formadas por aqueles que viajam de rede 

nos Recreios. As mercadorias e encomendas são alocadas entre os passageiros 

nos Navios-motores, no entanto, nas lanchas estas ficam separadas dos 

passageiros possibilitando maior conforto e comodidade. 

Desta forma, estas embarcações se configuram como produtos da 

modernização do transporte fluvial que atendem aos objetivos da circulação 

amazônida; comuns em lugares do mundo que se ajustam para sanar a demanda e 
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o consumo da circulação como os Bateau-mouche especializados ao rio Sena em 

Paris e os barcos de transporte urbano especializados aos canais de Amsterdam na 

Holanda.  

Rotas distintas e diferentes tipos de lanchas estabelecem uma rede ligando a 

determinados nodais de embarque e desembarque de passageiros. Armadores de 

antigos barcos de madeira dos fluxos intermunicipais de média distância no rio 

Solimões e afluentes que partem de cidades intermediárias como Tefé, Coari e 

Tabatinga substituíram as embarcações por lanchas que buscam reproduzir em 

menor escala o modelo Manauara das grandes lanchas Ajato criado pelo Sr. Aguiar 

(Figura 4).  

 
Figura 4 – Principais embarcações do rio Solimões 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 

 

Ressalta-se que estas lanchas com rotas secundárias no rio Solimões 

efetuam um importante papel de comunicação e integração daqueles moradores 

ribeirinhos que não possuem acesso aos Correios levando cartas, encomendas e 

mensagens; além disso, atendem flutuantes e lugares nas margens dos rios Juruá, 

Japurá, Uarini, Tefé e Solimões que outras embarcações que perfazem o mesmo 

trecho teriam dificuldade para realizar sem atrapalhar a viagem.  
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Enfatiza-se que as lanchas Ajato no Amazonas representam o único tipo de 

embarcações do transporte fluvial no Solimões que atende a todas as cidades do 

percurso somada a versatilidade e velocidade destas permitem que sejam as 

embarcações mais integradoras e modernas do Solimões.    

Nestes dias de globalização há de se refletir sobre o acesso às redes, às 

tecnologias e às informações que permitem as modernizações em espaços opacos 

como o Solimões, direcionando uma integração parcial, limitada e relativizada 

(QUEIROZ, 2017). Damiani (2006, p.137) discute que o ―processo modernizador não 

se realiza da mesma forma em todos os lugares‖. Para Silveira (1999, p.434) muitos 

conhecem mais o nome, ―modernização‖, do que seu significado. A geógrafa afirma 

que ―o processo de modernização significa, entre outras coisas, uma cristalização do 

capital em técnicas novas‖ (SILVEIRA, 1999, p.328); enfatiza que ―o processo pelo 

qual um território incorpora dados centrais do período histórico vigente que importam 

em transformações nos objetos, nas ações, enfim no modo de produção‖ chama-se 

modernização (Idem, p.22). 

Desta forma, evidencia-se que as lanchas em questão configuram-se como 

objetos modernos nos rios amazônicos, região detentora de uma modernização 

incompleta (SANTOS, 1994) e de fluxos hidroviários de frequência significativa. Na 

ausência de estradas e rodovias, os rios da maior bacia hidrográfica do mundo 

permitem a circulação de pessoas, mercadorias, idéias e capitais.  

A especialização do lugar providencia a especialização dos fluxos, logo a 

modernização dos lugares pode se realizar, concomitantemente, com a 

modernização destes fluxos. Concorda-se com Huertas (2007, p.251) quando este 

afirma que as consequências das inovações tecnológicas mais influentes na 

navegação regional amazônida são respectivamente: o aumento da velocidade, com 

a gradativa troca de embarcações de madeira por embarcações de ferro ou aço, 

assim como a inserção e uso de motores mais potentes que propicia o aumento da 

capacidade de carga e a redução do custo de produção.  

Uma modernização territorial vinculada a uma especialização do lugar que se 

realize em sintonia aos condicionantes naturais de uma região como o relevo, 

hidrografia, clima e vegetação e à sua respectiva divisão territorial do trabalho, 
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muitas vezes foge de um padrão do processo modernizador hegemônico que utiliza 

as técnicas contemporâneas para contemplar as necessidades da circulação e da 

dinamicidade dos fluxos.  

A modernização dos fluxos é consequência de uma produtividade espacial 

aprimorada, resultado da especialização do lugar e das novas necessidades 

impostas pelo avanço da técnica e da rapidez inerentes à globalização 

contemporânea (Figura 5).  

 

 

Figura 5 – Área de atuação dos fluxos das lanchas Ajato no Amazonas 
Fonte: Confecção própria com base de dados do IBGE/2013. 

 

Frente à carência de infraestruturas ou fixos especializados no Solimões que 

subsidiem a navegação, as lanchas efetuam um papel importante na produção de 

―fluxos virtuosos para a integração‖ (QUEIROZ, 2017). 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste artigo foi analisar as lanchas Ajato como um produto da 

especialização do lugar na navegação do Solimões. Diferentes tipos de lanchas 

seguiram os padrões do modelo manauara desenvolvido pelo Sr. Aguiar inserindo 

velocidade, mas não reproduzindo fielmente o uso de equipamentos modernos. No 
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entanto, a inserção da aceleração promoveu a modernização do desempenho do 

transporte fluvial frente aos antigos e tradicionais recreios. Todo o Solimões foi 

contemplado com a inserção destas lanchas permitindo a melhoria na circulação. 

Evidenciou-se que estas embarcações são objetos fluviais aperfeiçoados para 

a circulação regional no rio Solimões, representando um instrumento de 

modernização do transporte fluvial frente aos tradicionais barcos desta região 

periférica brasileira. 

Observou-se isto a partir do uso por estas embarcações de vetores que 

proporcionam vencer os obstáculos e empecilhos das longas e complexas viagens 

no extenso rio Solimões. Tais aprimoramentos se apresentam, principalmente, no 

pequeno calado e alta potência que lhe permite manobrabilidade e versatilidade na 

navegação e os equipamentos ou instrumentos que asseguram o monitoramento 

das viagens das lanchas.  

Isto providencia um desempenho diferenciado quando comparado à 

concorrência neste setor da circulação regional. A diminuição do tempo das viagens 

em razão do uso da aceleração e a busca por uma padronização das técnicas e do 

design das embarcações providenciam um entendimento com as normas e regras 

da racionalidade hegemônica contemporânea que preza a rapidez e a verticalidade 

nas relações. A aplicação de conhecimentos técnicos tanto advindos de concepções 

navais externas quanto da valorização do conhecimento caboclo baseado na 

experiência dos comandantes é útil à navegabilidade.  

Conclui-se que as lanchas Ajato inseriram técnicas advindas de espaços 

luminosos em objetos que atuam em espaços opacos. Desta forma, os fixos 

pretéritos não aptos para atender os fluxos modernos produzem uma dialética do 

espaço onde o antigo encontra o novo e o rápido se fricciona com o lento, 

coexistindo no espaço de todos. O espaço de todos ou banal parece esperar a 

melhor maneira e o melhor momento de impor sua resistência ao avanço das novas 

funcionalidades de um novo sistema de objetos que buscam inserir um padrão 

espacial de uma racionalidade externa; diferente ao local; vinculada à rapidez e à 

aceleração inerentes ao capitalismo contemporâneo, a globalização, que se adentra 

de forma inexorável na Amazônia do Solimões. 
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RESUMO 
O artigo promove uma discussão sobre a conservação sociocultural do manguezal na 
beirada da cidade de Alcântara-MA. Esse ecossistema riquíssimo em biodiversidade, 
proporciona aos moradores um meio de subsistência e economia. Por ser um berçário de 
várias espécies marinhas, precisa ser conservado. Para isso, ocorreu a oficina de 
manguezal por meio do projeto ―Trilhando pela paisagem cultural de Alcântara‖, que está 
sendo desenvolvido pelo curso de geografia da Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA), através do programa de extensão (PROEXAE), A oficina manguezal foi a primeira 
de outras cinco oficinas que serão ministradas no decorrer do projeto, teve como objetivo 
avaliar o conhecimento do ecossistema manguezal e sensibilizar a comunidade 
alcantarense por meio da explanação do assunto abordado. Foi utilizada uma metodologia 
participativa com a abordagem da pesquisa-ação. Observou-se durante a realização da 
oficina, uma empolgação por parte dos participantes em relação ao assunto abordado, 
houve uma contribuição dos mesmos, tanto na dinâmica quanto no desenvolvimento do 
mapa temático. Na parte prática, notou-se um sentimento de pertencimento do mangue por 
parte das pessoas participantes da oficina. 
Palavras-chave: Manguezal; Conservação; Beirada de Alcântara; Pesquisa-ação   
 
ABSTRACT 
The article promotes a discussion on cultural conservation of mangrove forest on the edge of 
the town of Alcantara-MA. This ecosystem rich in biodiversity provides residents a livelihood 
and economy. For being a nursery for many marine species, needs to be maintained. For 
this, the mangrove workshop through the project "Treading the cultural landscape of 
Alcantara", which is being developed by the course of geography of the Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA), through the extension program (PROEXAE), workshop 
mangrove forest was the first of five workshops will be taught over the course of the project, 
aimed to assess the knowledge of the mangrove ecosystem and sensitize the community 
alcantarense through the explanation of the subject. A participatory methodology was used 
with the action research approach. It was noted during the workshop, an excitement on the 
part of the participants in relation to the subject, there was a contribution from them, both in 
the dynamics and the development of thematic map. In the practical part, noticed a feeling of 
belonging the mangroves by persons participating in the workshop. 
Keywords: Mangrove; Conservation; Edge of Alcantara; Action research 
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1. Introdução  

O tombamento da cidade Alcântara ocorreu no ano de 1948 (BRASIL, 2005) 

com a delimitação da área do sítio histórico, que considerou não somente os bens 

de natureza urbana, arquitetônica e arqueológica. No ano de 1997 foi dividida em 

áreas de uso, que neste estudo compreende a Zona de Preservação Rigorosa (ZPR) 

segundo a Lei municipal nº 224/1997 – aquela em que os elementos da paisagem 

construída ou natural abrigam ambiências significativas da cidade. 

A sede do município é margeada por uma grande formação de falésias, que é 

denominada de Beirada de Alcântara, onde tem a predominância do ecossistema 

Manguezal.   

Segundo o Novo Código Florestal (2012), do artigo 3º inciso XIII o Manguezal:   

É o ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, 
sujeitos à ação das marés, que se formam por vasas 
lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, 
predominantemente, a vegetação natural conhecida 
como mangue, que sofre influência fluviomarinha, típica 
de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão 
descontínua ao longo da costa brasileira, entre os 
Estados do Amapá e de Santa Catarina. 
 

O ecossistema manguezal ocorre na transição dos ambientes terrestre e 

marinho. Tendo em sua formação predominantemente vasa e lama (CORREIA; 

SOVIERZOSKI, 2005). Desde a pré-história, tem um papel importante para o homem 

devido possuir vários recursos alimentares (ALVES, 2001). 

Os manguezais são ecossistemas que consistem em ambientes alagados e 

reúne uma diversidade vegetal resistente a salinidade das águas presentes. Os 

estudos voltados para o mesmo são escassos, considerando a importância que eles 

desempenham em muitas regiões tanto de forma socioeconômica, quanto ecológica. 

O seu papel de proteger a costa, de conter sedimentos oriundos das bacias 

hidrográficas e de ser habitat de inúmeras espécies biológicas o caracteriza como 

um verdadeiro berçário do mar.   

Os benefícios naturais que são proporcionados espontaneamente pelo 

Manguezal, têm sido convenientemente desprezados, devido à necessidade ou 
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obsessão por lucros rápidos e desenvolvimento econômico, assim, o resultado tem 

sido uma impressionante degradação da riqueza permanente do mangue. 

A vegetação do manguezal está sujeita há uma série de fatores antagônicos 

que explicam o número reduzido de espécies vegetais no ambiente, tais como os 

aumentos das taxas de salinidade e desequilíbrio dos solos lamacentos. 

O ecossistema manguezal, conforme (Maia, et al 2006) possui grande 

importância no que tange a estabilização da geomorfologia costeira, bem como na 

conservação de sua biodiversidade. Para (Correia e Sovierzoski 2005) os 

manguezais, também possuem grande importância para o equilíbrio ecológico que 

ocorre na cadeia alimentar das regiões costeiras, no que tange sua manutenção e 

sustento.  

O litoral maranhense encontra-se extensas áreas continuas de manguezais 

brasileiros. ―É na Amazônia Costeira que se estende a maior área contínua de 

manguezais do mundo, com cerca de 8.900 km2, sendo que o litoral do estado do 

Maranhão, sozinho, compreende 50% do total dessa área‖ (Correia e Sovierzoski 

2005). 

Este ecossistema apesar de sua beleza e importância ambiental sofre 

agressões que o prejudicam, segundo (Krug et al 2007) ocorrem muitos impactos 

nos manguezais devido à vários motivos, a saber: pelo aumento populacional na 

costa, e com isso o também aumento do desmatamento e modificações no mangue 

para expansão urbana, bem como instalações industriais e portuárias, além do 

lançamento de esgotos e lixo, que como destaca (Almeida et al 2001) podem causar 

diversos problemas, como a poluição e contaminação das águas, contaminação de 

animais aquáticos, morte de animais aquáticos, morte da vegetação de mangue e 

redução da quantidade de oxigênio da água. 

O biossistema apresenta uma flora e fauna diversificada fazendo parte de seu 

processo dinâmico. Como salienta (Alves et al 2001). 

As plantas que vivem em ambientes salobros (halófitas) 
possuem dois sistemas de controle da concentração de 
sal em seus tecidos (osmorregulação), os quais procuram 
expulsar este produto para o exterior. Formadoras de um 
complexo florestal sobre um substrato geralmente 
lamacento (inconsolidado) e pobre em oxigênio, estas 
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plantas ainda apresentam adaptações aos fatores 
ambientais, tais como: raízes aéreas como as escoras 
epneumatóforos com presença de lenticelas (células 
especiais para captar o ar) e o enraizamento em forma de 
roda (rodel) para uma melhor fixação (PEREIRA FILHO & 
ALVES,1999 apud ALVES et al, 2001, p. 13)  
 

O Manguezal da beirada de Alcântara encontra-se na APA (Área de Proteção 

Ambiental) das reentrâncias maranhenses, que se localiza no litoral Norte/Nordeste 

do Estado do Maranhão, entre a embocadura da Baía de São Marcos, no município 

de Alcântara, e a Foz do Rio Gurupi, em Carutapera (MARANHÃO, 1991). 

A preocupação com a conservação ambiental desta APA, tem sido objeto de 

estudos no intuito de minimizar a problemática existente no que se refere a 

valorização do patrimônio socioambiental que é o ambiente manguezal. 

O manguezal de Alcântara é constituído pelos três tipos de mangue: Mangue 

branco, é uma árvore pioneira nativa e típica do manguezal brasileiro, encontrada no 

interior do mangue e na transição para a floresta de restinga. Mangue preto, 

apresenta estruturas de respiração chamadas de pneumatóforos, que são raízes 

que crescem num sistema radicular e que depois sobem, ficando acima do solo, 

auxiliando, assim, a respiração da árvore. Além disso, o mangue-preto tem 

estruturas especializadas denominadas "glândulas de sal", que são assim chamadas 

pelo fato de excretar o sal que é absorvido pela planta. E o Mangue vermelho, 

também conhecido como sapateiro, é uma espécie típica de manguezal. O nome da 

árvore é assim dado pois, quando sua casca é raspada, apresenta uma coloração 

avermelhada típica da espécie. 

Assim, este trabalho tem por objetivo ampliar os conhecimentos sobre a 

Beirada de Alcântara, os usos dos recursos naturais do Manguezal ali existente e o 

modo de vida da comunidade tradicional desta área. 

Neste sentido, foi observado o desenvolvimento da Oficina de Manguezal que 

é parte integrante do Projeto de Extensão ―Trilhando pela Paisagem Cultural de 

Alcântara‖. 

 

   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sucess%C3%A3o_ecol%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Restinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manguezal
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2- Metodologia e materiais 

Como fundamento metodológico para as observações do desenvolvimento da 

oficina foi utilizado abordagem da pesquisa-ação de Thiollent (2004) onde as ações 

são analisadas durante o desenvolvimento das mesmas e em conjunto com os 

sujeitos/atores da pesquisa. 

A oficina ocorreu no dia 24 de março de 2018 na cidade de Alcântara, no 

Manguezal da Beirada da cidade, que começa no Porto do Jacaré e se desenvolve 

até o Porto do Puca, com a predominância desse ecossistema cujo recursos 

naturais são utilizados pelos moradores do local tanto para sua subsistência quanto 

para distribuição dos mesmos. Por meio de atividades participativas levou o público 

a expressar o que o mangue representava para eles, buscou-se sensibilizar os 

participantes por meio da explanação do assunto abordado. 

  Para a realização da mesma, foram efetuados levantamentos bibliográficos de 

artigos, resumos, relatórios, livros e sites para composição da oficina que teve 

momentos teóricos com participação dos inscritos, a palestra ministrada pela Prof. 

Drª Ana Rosa Marques e em seguida contou com recurso audiovisual para transmitir 

o filme ―Mundo Mangue‖ produzido pelo jornalista Claúdio Farias, que proporcionou 

reflexões sobre a importância do Manguezal para a dinâmica costeira de Alcântara. 

Houve também a intervenção artística proporcionada pelo artista Educador Claúdio 

Costa na construção espontânea e coletiva de um mapa geopoético sobre a beirada 

de Alcântara, utizando um tecido tingido com tinta extraída do mangue. 

3- Resultados da pesquisa 

O público era composto por 30 participantes, entre estudantes do IFMA, 

moradores e pescadores, e por meio dessa inclusão, foi possível a troca de saberes 

e instruções sobre o mangue. 

Após a apresentação do filme foram elaborados pelos participantes targetas 

onde escreveram o que eles mais gostaram das imagens que assistiram (Foto 1). 

Pode-se constatar que os participantes da oficina apesar de não possuírem um 

vasto conhecimento científico sobre o ecossistema, demostraram ter domínio sobre 
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o mesmo, através das experiências vivenciadas no cotidiano, por meio do manejo de 

subsistência e comercial. 

Foto 1. Resultado da dinâmica inclusiva 

 

Fonte: Arouche 2018 

Destaca-se entre os participantes da oficina, o técnico em meio ambiente e 

pescador Antônio José (Litrinho) que explicou aos presentes sobre os tipos de 

mangue mediante a observação feita em campo (Foto 2). Ele relatou, que há anos 

atrás o manguezal era na verdade área de praia, o mangue tomou de conta da 

mesma, atualmente existe uma pequena porção de praia, que provavelmente irá 

desaparecer. 

Foto 2. Explicação sobre os mangues  

 

 Fonte: Pinheiro 2018 
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  Observou-se um grande interesse dos participantes no desenvolvimento do 

mapa geopoético da beirada, todos os presentes colaboraram para a construção e 

montagem das informações contidas no mesmo. Verificou-se uma receptividade por 

parte dos participantes em relação a valorização do patrimônio socioambiental que é 

o ambiente manguezal. (Foto 3 e 4) 

Foto 3. Elaboração do mapa geopoético da beirada 

 

Fonte: Arouche 2018 

Foto 4: Mapa elaborado na oficina juntamente com o artista 

 

Fonte: Arouche 2018 
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Para os participantes, o manguezal faz parte da sua história, pois eles 

começaram a entender que o ecossistema precisa ser conservado por eles e não 

deve ser abandonado. Para os mesmos, o manguezal representa o sustento que 

pode ser retratado através da música, poemas e ser exprimido por todo tipo de arte. 

4- Considerações finais 

Observou-se durante a realização da oficina, uma empolgação por parte dos 

participantes em relação ao assunto abordado, houve uma contribuição dos 

mesmos, tanto na dinâmica quanto no desenvolvimento do mapa temático. Na parte 

prática, notou-se um sentimento de pertencimento do mangue por parte das pessoas 

presentes na oficina. A sustentabilidade precisa ser construída com as pessoas, 

para que não ocorra impactos no ambiente e no lazer dos moradores, para isso a 

oficia teve como intuito de promover uma cooperação dos cidadãos na valorização 

da paisagem ambiental e cultural. Em suma, o ecossistema não é apenas um meio 

de subsistência, é também um meio de lazer, um laboratório a céu aberto que por 

meio da trilha ecológica existente no manguezal, possibilita uma interação com o 

ambiente natural e um meio de utilização dessa área, com práticas visando o 

turismo sustentável para o município de Alcântara. 
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RESUMO 
O presente estudo busca analisar a produção avícola, a sua relação com a produção de 
milho e as ―crises de abastecimento‖ que ocorreram nos últimos anos, em especial em 2008, 
2012 e 2016, na mesorregião Oeste do estado de Santa Catarina. Com a intenção de 
compreender a dinâmica produtiva nessa região, mobilizaremos a categoria de análise uso 
do território. Essa categoria foi proposta por Milton Santos com a finalidade de realizar 
estudos baseados em abordagens territoriais em que o espaço é considerado como uma 
instância social e, por isso, foi mobilizada nesta pesquisa. O texto foi organizado na seguinte 
estrutura: i) apontamentos introdutórios em conjunto com a metodologia empregada; ii) a 
produção avícola e as ―crises‖ de abastecimento; iii) a produção de milho regional; iv) 
geopolítica do lugar: pensando o futuro; e v) considerações finais. Foram realizadas análises 
com base em autores que estudaram a região, relatórios de empresas privadas e órgãos 
governamentais e banco de dados públicos. Os mapas que compõem o artigo expressam o 
resultado de nossa pesquisa. Por meio deles, é possível encontramos uma contradição 
entre a forte presença do circuito espacial avícola, que necessita de cereais (especialmente 
o milho) para abastecer as suas fábricas de ração, e a gradual redução das áreas de cultivo 
desse cereal no espaço agrícola regional. Abordamos, ainda, a presença de atores regionais 
não hegemônicos (sindicatos e cooperativas) que atuam preocupados com as questões do 
campo e buscam estimular, e mesmo organizar uma produção agropecuária baseada no 
território, com vistas a mitigar e superar os problemas dos espaços rurais engendrados pelo 
uso corporativo do território. 
 
ABSTRACT 
The present study seeks to analyze the poultry production, its relation with maize production 
and the "supply crises" that have occurred in recent years, especially in 2008, 2012 and 
2016, in the western mesoregion of the state of Santa Catarina. With the intention of 
understanding the productive dynamics in this region, we will mobilize the analysis category 
of use of territory. This category was proposed by Milton Santos with the purpose of carrying 
out studies based on territorial approaches in which space is considered as a social instance 
and, therefore, was mobilized in this research. The text was organized as follows: i) 
introductory notes together with the methodology used; ii) poultry production and ―supply 
crises"; (iii) the regional production of maize; iv) geopolitics of the place: thinking about the 
future; and v) final considerations. The analyses were performed based on authors who 
studied the region, reports of private companies and government agencies and public 
databases. The maps that make up the article express the result of our research. Through 
them, it is possible to find a contradiction between the strong presence of the poultry space 
circuit, which requires cereals (especially maize) to supply the ration factories, and the 
gradual reduction of this cereal cultivation areas in the regional agricultural space. We also 
deal with the presence of non-hegemonic actors (unions and cooperatives) that work in the 
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region concerned with the "field issues" and that seek to stimulate, and organize, an 
agricultural production based on the regional territory, with the objective of mitigating and 
overcoming the problems in the rural spaces engendered by the corporate use the territory. 
 
 

1. Introdução  

A Mesorregião Oeste Catarinense, formada por 118 municípios, possui sua 

base econômica na agropecuária, e a sua capacidade industrial instalada está 

diretamente ligada à agroindústria. Nessa região, encontra-se um dos maiores 

circuitos de carnes e derivados da América Latina (PERTILE, 2007). Em decorrência 

disso, se faz necessário que a produção de grãos, entre eles, o milho, insumo para 

fábricas de ração, acompanhe no mesmo ritmo essa indústria de alta performance. 

Com a intenção de compreender a dinâmica produtiva ocorrida na referida 

mesorregião, a partir da ideia de uso do território (SANTOS, 1996) analisaremos o 

circuito espacial produtivo de carnes-grãos, a produção de milho regional e as crises 

de abastecimento.  

Durante o desenvolvimento e fixação das agroindústrias do circuito carne-

grãos no Oeste Catarinense, houve diversos investimentos e modificações no 

território e na economia da região, como afirma Pertile (2010). A fim de contribuir 

com o conhecimento geográfico dessa temática, que envolve os circuitos espaciais 

produtivos, o uso hegemônico do território, as crises engendradas por esse modelo 

de exploração dos recursos, e as reações e organização da sociedade civil, é que 

empreendemos esta pesquisa193‖. 

O presente estudo possui orientação documental, com dados obtidos em sites 

governamentais de gestão, de pesquisa, bibliotecas, e bases de dados (como  IBGE, 

EPAGRI, IPEA), bem como em jornais, relatórios e mapas. Para confecção de base 

cartográfica, utilizamos o software ArcGISTM.. As pesquisas para constituir o atlas 

estão sendo realizadas em três níveis espaciais, sendo eles: regional, microrregional 

e intramunicipal, correlacionando o local-global em determinados temas. Neste 

artigo, apresentaremos, como partes fundamentais da análise, mapas temáticos que 

                                                           
193

 Ressaltamos que este trabalho é uma fração dos resultados de um projeto de pesquisa maior 
ainda em curso, intitulado Atlas Socioespacial da Mesorregião Oeste Catarinense, o qual tem por 
finalidade colaborar na construção do conhecimento geográfico regional, detalhando e interpretando 
sua estruturação socioespacial e, em seu final, concebendo-se um atlas socioespacial para a 
mesorregião.  
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integram a coleção do projeto, como o das unidades de abate e processamento de 

carnes, dos rebanhos de galináceos e da área de produção de milho na mesorregião 

oeste catarinense. 

Destaca-se que o milho, para esta região, possui grande importância 

econômica, pois é o principal insumo usado na fabricação da ração usada para o 

abastecimento de inúmeros aviários distribuídos no campo (MARTINS, 2007). 

Contudo, as chamadas ―crises de abastecimento‖ estão se tornando recorrentes nos 

últimos anos.  Entre 2012 e 2013, a crise do milho gerou inúmeras perdas 

financeiras e de rebanhos para a indústria e produtores; já em 2016, novos 

episódios de escassez e aumento dos preços foram registrados. 

2. A produção avícola no Oeste Catarinense e as “crises de abastecimento” 

A produção de carne de frango no Oeste Catarinense possui grande 

contribuição na economia regional. A partir dos anos  1960, este setor intensificou 

sua atuação na região ao substituir o modo de produzir de subsistência por atividade 

produtiva intensiva em técnica. O desenvolvimento de algumas empresas, como a 

Sadia e a Perdigão (ambas, hoje  BRF), e as novas alternativas de transporte e 

escoamento da produção, como por vias aéreas – o  que possibilitou a integração ao 

mercado nacional – foram fatores importantes nesse processo. A presença de 

frigoríficos é marcante historicamente na porção ocidental de Santa Catarina, sendo 

os principais Perdigão S/A, fundada em 1934, Sadia Avícola (1944), Pamplona S/A 

(1948), Chapecó Alimentos (1952), Seara Alimentos (1956) e Coopercentral Aurora 

Alimentos (1969) (ESPÍNDOLA, 1999).  

Tanto em Santa Catarina, quanto especificamente na mesorregião analisada, 

as exportações de origem avícola são muito significativas, pois o aparelho produtivo 

é bastante voltado ao mercado externo. Sendo o exterior o principal destino da 

produção, os maiores fluxos seguem para Japão, Países Baixos, Reino Unido, 

Arábia Saudita e Cingapura. No ano de 2000, o estado de Santa Catarina exportou 

397 mil toneladas de carne de frango; em 2016, o estado exportava mais de um 

milhão de toneladas194.  

                                                           
194

 MDIC/Aliceweb, s/d apud (EPAGRI, 2017, p.137). 
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Para que a qualidade do produto seja comprovada e para atingir novos 

mercados consumidores, a articulação necessária se dá através de redes técnicas a 

partir do uso de técnicas avançadas. Podemos citar, como exemplo, o uso das 

tecnologias de rastreamento de produtos, que atendem às exigências do atual 

período, em que há uma dissociação cada vez maior dos lugares de produção e de 

consumo, o que impõe essa necessidade técnica na organização, uso e regulação 

da atividade produtiva no território.  

Ademais, muitas das vagas de trabalho no Oeste Catarinense estão ligadas 

ao circuito espacial produtivo de carnes-grãos (avícola), principalmente na produção 

de alimentos e no processamento destes. O mapa exibido a seguir (Figura 1) nos 

permite analisar a dimensão deste circuito espacial produtivo. São 13 unidades 

produtivas de abate e processamento de aves instaladas na área analisada. 

Observa-se também como os rebanhos de aves, que geram renda no campo, estão 

concentrados, especialmente na porção centro-meridional da mesorregião de 

Chapecó a Capinzal-Ouro, e destes a Videira-Rio das Antas, além de alguns 

municípios a oeste (Serra Alta, Sul Brasil, Palmitos, Iporã do Oeste e Itapiranga). 

Apesar de todo o espaço regional cooperar no processo produtivo, a densidade dos 

rebanhos é maior nos municípios que abrigam as unidades industriais e em seu 

entorno. Por serem indústrias intensivas em matéria prima, a necessidade de 

localizar os aviários próximos às unidades de abate e processamento torna-se um 

imperativo para o setor. 
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Ainda tratando da concentração dos rebanhos e da especialização regional, 

na Tabela 1 podemos analisar que, dentre os 295 municípios catarinenses, os dez 

maiores produtores de frango encontram-se na mesorregião Oeste Catarinense. 

Dessa forma, é possível depreender a importância do circuito avícola na região e da 

região para esse circuito. 

Tabela 1 - Principais municípios produtores de frangos  

em Santa Catarina (2016) 

Município Número de aves (milhões)* % 

Videira 35,97 4,01 
Ipumirim 26,22 2,92 
Concórdia 20,88 2,33 
Ouro 18,55 2,07 
Arabutã 17,70 1,97 
Xaxim 17,13 1,91 
Itapiranga 16,04 1,79 
Palmitos 15,79 1,76 
Itá 15,20 1,69 
Tangará 14,42 1,61 
Demais municípios 698,93 77,94 

Total 896,81 100,00 

*Os dados incluem os frangos abatidos em Santa Catarina (97,31%) e aqueles abatidos em outras 

UFs (2,69%), bem como as diversas categorias de galinhas destinadas ao abate no período 

(bisavós, avós, matrizes, poedeiras comerciais e frangos de corte). 

Fonte: CIDASC, in EPAGRI (2017). 

A presença desse conjunto de empresas e de produtores rurais gera uma 

crescente demanda de insumos pela indústria. O milho, principal componente da 

ração destinada às aves, é um desses insumos. Contudo, a produção estadual do 

cereal não é suficiente para atender às demandas do setor. A sistemática redução 

da área de plantio, associada a eventos de ordem financeira e da demanda dos 

mercados globais, provocou nos últimos anos ―crises de abastecimento‖ muito 

severas no estado.  

Durante os anos de 2008, 2012 e 2016, o estado de Santa Catarina conheceu 

cenários de escassez no fornecimento do grão engendradas por eventos externos, 

principalmente a alta demanda e a elevação dos preços no mercado internacional, e 

por fatores internos, como variações climáticas que afetaram consideravelmente 

diferentes culturas agrícolas no Oeste Catarinense, progressiva redução das áreas 

de plantio em substituição a culturas mais rentáveis (principalmente a soja) e 
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demanda muito maior do que a disponibilidade do cereal. A indústria agroalimentar, 

nesse contexto, necessita realizar a importação sistemática de milho de outros 

estados da federação, como Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, e até mesmo de países vizinhos, como Paraguai e Argentina, 

encarecendo ainda mais o produto devido aos custos de transporte.  

Em decorrência desses eventos, avicultores, suinocultores e a indústria 

agroalimentar, especialmente as menores que não possuíam capacidade de 

armazenagem, passaram por dificuldades. Durante esses períodos, manchetes 

como ―Crise na Avicultura‖, ―Alta dos insumos ameaça agroindústria‖, ―Com setor 

avícola em crise, preço da carne de frango começa a subir‖, ―Pequeno produtor pode 

ficar sem renda‖ e ―Agroindústrias pedem ajuda no transporte de milho‖ tornaram-se 

comuns na imprensa.195 

Na ―Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina‖, podemos observar que 

atualmente a situação não é diferente dos anos anteriores, em que a demanda por 

milho era superior à quantidade produzida. Como anota esta pesquisa, ―[...] 

atualmente, Santa Catarina é deficitário no balanço de oferta e demanda de milho. 

No ano de 2016, a demanda total do grão totalizou 6,6 milhões de toneladas, 

enquanto a oferta fechou em 3,3 milhões de toneladas.‖ (EPAGRI, 2017, p. 86). Em 

parâmetros nacionais, na safra 2017/2018, há uma possível redução na produção, 

podendo  chegar a 3,31%, se comparada à safra anterior.  

A partir da Figura 2, podemos analisar a relação entre a oferta de milho e os 

preços médios a nível nacional entre os anos 2005 e 2017 e compreender que, nos 

anos de ―crise de abastecimento‖, os preços se elevaram consideravelmente. 

Percebe-se que há uma variação de preços inversamente proporcional à oferta de 

milho.   

Com a intenção de compreender melhor a produção regional desse cereal, vamos 

tratar dessa questão no próximo subtítulo. 

 

                                                           
195

 Vide, a título de exemplo, as reportagens de Pereira (2012), Debona (2016), Canal Rural (2016).  
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Figura 2 – Estoque e preço médio nacional do milho – 2005 a 2017. 

Fonte: Conab; Cepea (2017 apud EPAGRI, 2017, p. 84). 

 

3- A produção de milho regional 
 

A maior parte dos municípios que mais produzem milho em Santa Catarina 

está localizada no oeste, com destaque para Chapecó, Abelardo Luz, Seara e 

Concórdia. Através da análise da Figura 3 , podemos perceber como a diminuição 

que ocorreu em dez anos da área plantada do cereal, na mais importante região 

produtiva agrícola do estado, pode ser considerada um dos fatores que restringiu a 

oferta do grão, engendrando as ―crises de abastecimento‖ dos últimos anos.   

Podemos associar a queda da área de cultivo a alguns eventos: 

a) Variações climáticas que provocaram perda de lavouras e queda da 

produtividade; 

b) Substituição das áreas de cultivo de milho por plantações com preço mais 

estável e rentável, como a soja; 
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c) Avanço das áreas de pastagem e da silvicultura, especialmente na 

microrregião do extremo Oeste Catarinense, o que estaria levando a 

outros usos da terra196  

Ainda é interessante notar que, apesar da queda da área destinada à 

produção de milho, a quantidade produzida, mesmo que insuficiente para atender às 

demandas do estado, mantém-se estável. Isso se explica devido aos ganhos de 

produtividade a partir da implantação de ―pacotes tecnológicos‖ nos municípios onde 

a produção tem se realizado por meio da agricultura empresarial mediada e 

integrada às cooperativas. Em Abelardo Luz, por exemplo, a produtividade passa de 

6.750 quilogramas por hectare em 2004 para 12 mil quilogramas por hectare em 

2014 (IBGE-SIDRA, 2018). Isso se dá devido ao avanço da agricultura empresarial 

em áreas da agricultura familiar, por intermédio de muitos mecanismos, como a 

compra de terra e o arrendamento. 

O uso do território, entendido aqui como o dinamismo da economia e da 

sociedade (SANTOS, 1996), realizado pelas empresas tem levado ao campo uma 

lógica de exploração em que apenas as demandas de mercado interessam. Uma 

lógica estabelecida por atores que podem executar um programa quase sempre 

orientado para o lucro e para atender aos interesses das  trading companies, criando 

situações de escassez que ameaçam o funcionamento do próprio aparelho produtivo 

hegemônico, nesse caso, a indústria de abate e processamento de aves, 

historicamente instalada na região. 

Contudo, diversos atores regionais têm pensado projetos para o campo. 

Esses atores já acumulam experiências significativas de desenvolvimento rural e 

regional e a expansão de seus programas pode ser uma alternativa interessante 

para regiões agrícolas como o oeste catarinense 

                                                           
196

 Aguardamos, ainda, dados do censo agro 2017 para confirmarmos essa hipótese. 
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4. Geopolítica do Lugar: pensando o futuro 

Questões relacionadas ao campo sempre ocuparam a pauta de discussões 

de diversos atores na região oeste de Santa Catarina. Atualmente, atores regionais 

ligados ao empresariado, ou à classe trabalhadora, colocam em pauta uma série de 

projetos.  

 Frente às sucessivas ―crises de abastecimento‖ do milho e às distâncias que 

separam as fábricas/abatedouros dos portos, as companhias do setor têm apoiado e 

defendido um ambicioso projeto logístico: a ―Ferrovia da Integração‖. Trata-se do 

projeto da construção de uma linha ferroviária para estabelecer a conexão em rede 

da região Oeste do estado com o litoral e ainda ligar a região aos terminais de Rio 

Grande (RS) e de Panorama (SP) e, consequentemente, às áreas produtoras de 

milho do Centro-Oeste197. 

 Por outro lado, visando a manutenção de efetivos populacionais rurais, 

organismos governamentais, como a Epagri (Empresa de Pesquisa e Extensão 

Rural de Santa Catarina), têm empreendido programas para viabilizar a 

permanência das famílias no campo. Entre esses programas, o desenvolvimento de 

agroindústrias familiares, organizadas em forma de cooperativas, que mobilizam o 

saber regional para fabricação de alimentos, tem se mostrado como uma 

possibilidade de valorização do território (DORIGON, 2015).  A Fetraf-Sul 

(Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul do Brasil ) e os 

seus sindicatos também mobilizaram seus associados para a construção de 

alternativas: em Chapecó, por exemplo, a Cooperfamiliar, que é uma cooperativa de 

agricultores familiares, centraliza a pequena produção e participa dos programas de 

compras institucionais, especialmente aqueles ligados à merenda escolar. Junto a 

esses organismos, a Cresol atua como braço financeiro, viabilizando linhas de 

                                                           
197

 ―A discussão está contemplada no PAC 2, no seu 8º balanço, o projeto está em licitação. Em 10 
de maio de 2013, foi lançado o edital de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da 
Ferrovia do Frango [...]neste mesmo dia, o Ministro dos Transportes, Cesar Borges, salientou a 
importância de outra ferrovia que irá passar pelo Oeste, a Norte-Sul conhecida como Ferrovia do 
Milho, que é a Ligação de Panorama(SP), Chapecó (SC) e Rio Grande (RS), buscando a integração 
nacional, do Sudeste com a região Sul. O vice-presidente da Coopercentral Aurora Alimentos, Neivor 
Canton, aponta que as agroindústrias do Oeste catarinense estão longe dos grandes centros de 
consumo e distantes das áreas produtoras de cereais, e com as ferrovias os custos irão diminuir‖ 
(ZANELLA, 2014). 
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crédito do Pronaf e implantando programas que visam diversificar a produção no 

interior das pequenas propriedades, atuando no desenvolvimento rural. 

 Atores históricos como MST, por meio de seus assentamentos, também 

desenvolvem projetos na região. Cooperativas criadas nos anos 1990 para 

industrialização dos produtos dos assentamentos compram matéria prima de 

assentados e pequenos produtores. Essas cooperativas ligadas à marca Terra Viva 

industrializam e distribuem nos mercados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e 

Rio Grande do Sul os chamados ―Produtos da Reforma Agrária‖. 

 

5. Considerações Finais  

A partir de nossos estudos, podemos concluir que as áreas destinadas à 

produção de milho no oeste catarinense têm diminuído a cada ano, por conseguinte, 

a demanda se torna maior que a produção, sendo necessário buscar o cereal em 

outros estados, o que aumenta os custos finais dos produtos e ameaça a 

permanência do aparelho produtivo do setor avícola instalado.   

Como vimos, a mesorregião Oeste Catarinense destaca-se no circuito 

espacial de carnes, principalmente avícola e suínos, o que demanda muito milho 

para a fabricação de ração animal. Porém, nos últimos anos, muitos agricultores 

estão transitando do plantio de milho para a soja, pois o valor comercial da soja está 

mais alto e desta forma os lucros são maiores. A ação, nesse caso, é orientada pelo 

uso corporativo do território (Cf. SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

Uma das etapas futuras no prosseguimento desta pesquisa – e que corroborá 

com os objetivos do projeto maior ao qual ela está vinculada – consiste em constituir 

uma cartografia dos agentes não hegemônicos, pois  ―[...] o território usado incorpora 

não só os agentes hegemônicos em sua concepção [...] mas também os agentes 

hegemonizados que ao longo da história são identificados como os ―vencidos‖ e, por 

isso, não têm sua história e seu espaço garantidos e respeitados‖ (CATAIA, 2010). 

Nesse sentido, produzir conhecimento dos projetos de atores regionais não 

hegemônicos, como os sindicatos e cooperativas da agricultura familiar que 

descrevemos, são os próximos passos da pesquisa. Acreditamos, portanto, que a 

produção de uma cartografia guiada pela abordagem territorial possa nos auxiliar no 
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conhecimento da espessura do território usado, orientando a política de ação social. 

 

9. Referências  

CANAL RURAL. Crise do milho põe em risco 60% dos empregos em município do 
oeste catarinense. Disponível em: http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-
noticias/crise-milho-poe-risco-dos-empregos-municipio-oeste-catarinense-62483. 
Acesso em: 16/03/2018.  
 
CATAIA, M. Uso do território e federação: novos agentes e novos lugares. Diálogos 
possíveis e participação política. Scripta Nova, Barcelona, v. XIV, n. 331 (16), ago. 
2010.  
 
DEBONA, Darci. Falta de milho atinge agroindústrias do Oeste de Santa Catarina. 
Diário Catarinense, 28/05/2016. Disponível em: 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/05/falta-de-milho-atinge-
agroindustrias-do-oeste-de-santa-catarina-5811996.html. Acesso em: 16/03/2018. 
 
DORIGON, Clovis. Le passage du modèle de l‘agriculture familiale à un modèle 
coopératif familial autour des produits coloniaux au sud du Brésil, Bulletin de 
l‟association de géographes français, 92-3 - 2015, 353-363. 
 
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA 
CATARINA (EPAGRI). Síntese anual da agricultura de Santa Catarina 2016/2017. 
Florianópolis: Epagri/Cepa. Disponível em: 
<http://docweb.epagri.sc.gov.br/website_cepa/publicacoes/Sintese-Anual-da-
Agricultura-SC_2016_17.pdf>. Acesso em: 30 jan 2018. 
 
ESPÍNDOLA, C. J. As agroindústrias no Brasil: o caso Sadia. Chapecó: Grifos, 
1999. 
 
IBGE/SIDRA. Pesquisa Agrícola Municipal. Disponível em 
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas Acesso em: fev. 2018. 
 
MARTINS, F. M. Coeficientes técnicos e custos agregados na cadeia produtiva 
do frango no oeste catarinense. Franco Müller Martins, Dirceu João Duarte 
Talamini, Marcos Venícios Novaes de Souza – Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 
2007. 
 
PEREIRA, M. Crise na avicultura de SC. Click RBS, 20/08/2012. Disponível em:  
http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2012/08/20/crise-na-avicultura-de-
sc/?topo=67,2,18,,,67. Acesso em: 16/03/2018. 
 
PERTILE, N. Espaço, técnica e tempo em Chapecó/SC. In: SCHEIBE, Luiz F.; 
DORFMAN, Adriana (Org.). Ensaios a partir de “A Natureza do Espaço”. 
Florianópolis: Boiteux, 2007, p. 153-178. 

http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/crise-milho-poe-risco-dos-empregos-municipio-oeste-catarinense-62483
http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/crise-milho-poe-risco-dos-empregos-municipio-oeste-catarinense-62483
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/05/falta-de-milho-atinge-agroindustrias-do-oeste-de-santa-catarina-5811996.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/05/falta-de-milho-atinge-agroindustrias-do-oeste-de-santa-catarina-5811996.html
http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2012/08/20/crise-na-avicultura-de-sc/?topo=67,2,18,,,67
http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2012/08/20/crise-na-avicultura-de-sc/?topo=67,2,18,,,67


 
 

2213 
 

 
______. O estado e a formação do espaço agroindustrial catarinense. In: XVI 
Encontro Nacional de Geógrafos, 2010, Porto Alegre. Anais... AGB, 2010. 
 
SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. 
 
ZANELLA, A. P. A Implantação de um Macrosistema técnico: discurso s e 
implicações territoriais da Ferrovia da Integração (Leste - Oeste Catarinense). In: VII 
Congresso Brasileiro de Geógrafos, 2014, Vitória-ES. Anais... AGB, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2214 
 

TERRITÓRIO, ECONOMIA E A PGPM-BIO: ESTUDO DA NOVA 

TERRITORIALIZAÇÃO DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU  

 

Sávio José Dias Rodrigues, UFMA, saviodiasbr@gmail.com 

RESUMO 
Analisar as novas territorialidades das quebradeiras de coco babaçu a partir da 
implantação da PGPM-BIO na microrregião do Médio Mearim-MA, sobretudo, no município 
de Lago do Junco. A produção da vida das quebradeiras e do grupo social e, 
consequentemente, do território, está atrelada à forma de produção desses grupos. Em 
2009 foi lançado a Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da 
Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), subsidiando o extrativismo de vários produtos, inclusive 
do babaçu. A subvenção paga aos produtores extrativistas e às cooperativas serve como 
um incremento da renda das famílias de quebradeiras de coco babaçu. Esse incremento 
tem consequências na economia dos grupos camponeses mudando sua forma de se 
relacionar com a natureza e produzindo uma nova territorialidade, ligada a um cotidiano 
mediado pela política pública. A ideia expressa de produção do território como parte da 
própria produção da vida, em que a reprodução dos grupos sociais, seu cotidiano, suas 
práticas sociais, são inteiramente ligadas a produção do seu território, está relacionada 
aqui a implantação de uma política pública, em que cotidiano e processo produtivo e 
econômico se modificam e vinculando sérias transformações na organização das 
quebradeiras de coco babaçu. As mudanças implicaram um remanejamento no papel 
exercido pelas cooperativas e associações que atuam a partir das demandas das 
quebradeiras. Outro elemento importante é a ideia que vem se construindo junto a essas 
organizações e seus sujeitos, em que preço mínimo (praticado pela política pública) e 
preço justo (contraponto criado no seio do grupo social) embatem no sentido de criar 
novas demandas às lutas dos movimentos das quebradeiras. 
Palavras-chave: Território. PGPM-Bio. Quebradeiras de coco babaçu. 
 
ABSTRACT 
Analyze the nova territorialities of the coconut groves of babaçu from the implantation of 
PGPM-BIO in the micro-region of Médio Mearim-MA, above all, not in the municipality of 
Lago do Junco. The production of the life of the breakers and of the social group and, 
consequently, of the territory, is linked to the form of production of these groups. In 2009, the 
Minimum Price Guarantee Policy for Socio-biodiversity Products (PGPM-Bio) was launched, 
subsidizing the extraction of various products, including babassu. The subsidy paid to 
extractive producers and cooperatives serves as an increase in the income of families of 
babassu coconut breakers. This increase has consequences on the economy of peasant 
groups, changing their way of relating to nature and producing a new territoriality, linked to a 
daily life mediated by public policy. The express idea of production of the territory as part of 
the production of life itself, in which the reproduction of social groups, their daily life, and their 
social practices, are entirely linked to the production of their territory. that daily and 
productive and economic process change and linking serious transformations in the 
organization of babaçu coconut breakers. The changes implied a reorganization in the role 
played by the cooperatives and associations that act from the demands of the breakers. 
Another important element is the idea that has been built alongside these organizations and 
their subjects, in which a minimum price (practiced by public policy) and a fair price 
(counterpoint created within the social group) militate in order to create new demands on the 
struggles of movements of the breakers. 
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1. Introdução  

A história dos grupos de quebradeiras de coco babaçu está vinculada a sua 

própria identidade. Ser quebradeira de coco é parte do processo de se reproduzir 

socialmente, o eixo da produção da vida. Dele deriva outros elementos, desde os 

religiosos até os econômicos. Assim, o ser quebradeira de coco babaçu não é 

apenas uma identidade produtiva que se refere a uma atividade de subsistência, 

mas sim, muito mais amplo, tendo relação com a produção da vida e seus múltiplos 

aspectos. É a partir dessa premissa que fazemos as reflexões constantes nesse 

texto, analisando o que a implantação de uma política pública pode comprometer em 

relação a produção da vida com a produção econômica. Dessa maneira, temos 

como objetivo aqui, analisar o impacto nas práticas territoriais das quebradeiras de 

coco babaçu a partir da implantação da Política de Garantia de Preço Mínimo 

(PGPM-BIO) na microrregião do Médio Mearim. 

O trabalho de pesquisa envolveu tanto a perspectiva dos grupos de 

quebradeiras de coco babaçu em relação à política pública, como também, o que 

consta nos relatórios oficiais para a transformação da vida desses grupos. Além 

disso, as transformações nas sociabilidades das quebradeiras e a produção do seu 

território foi foco da pesquisa. Assim, realizamos revisão bibliográfica, em que o 

aporte histórico e geográfico dos grupos camponeses, montaram um quadro teórico-

metodológico que remonta as obras de Orlando Valverde (1957), Octávio Guilherme 

Velho (1979), Caio Prado Jr. (1963), Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2002, 2005, 

2006, 2007, 2011), José de Souza Martins (1975, 1983, 1991, 

1996, 1997, 2009), Alberto Passos Guimarães (1977), Maristela de Paula Andrade 

(1981, 1983, 1995, 2008), Alfredo Wagner Berno de Almeida (1976), Manuel Correia 

de Andrade (1968, 1994, 2002), Roberta Figueiredo (2005, 2008), Josoaldo Lima  

(2004), dentre outros. 

Além dessa busca bibliográfica, a coleta de dados e informações acerca do 

PGPM-Bio junto Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e  trabalhos de 

campo em comunidades atendidas pela PGPM-Bio. Nesse caso, escolhemos o 

povoado de Ludovico, no município de Lago do Junco. 



 
 

2216 
 

A partir do quadro teórico associado aos trabalhos de campo, foi possível 

perceber uma relação entre memória, construção da identidade camponesa de 

quebradeira de coco e, sobretudo, de um território, como no que Milton Santos 

anunciou do território usado. Assim, vamos começar com uma breve reflexão sobre 

esses termos da pesquisa, essenciais para entender o que pretendemos ao analisar 

os grupos camponeses em questão. 

 

2. O território das quebradeiras de coco babaçu 

A história do campesinato maranhense tem uma vasta literatura que tenta 

analisar sua diversidade e a ocupação do espaço do Estado. A organização do 

campesinato no médio Mearim veio em conjunto com uma série de conflitos que se 

não vieram emparelhados, ocorrendo ao mesmo tempo nos povoados dos 

municípios da região, vieram seguidamente. A organização veio como fruto da 

necessidade não só dos conflitos em si, mas também da necessidade criada pela 

posse adquirida da terra, em que organização da produção, protagonismo das 

mulheres, identidade dos grupos camponeses e valorização da produção estavam 

num mesmo pacote de reivindicações. 

Os vários conflitos na região construíram demandas diversificadas, onde 

sindicatos, associações, cooperativas foram sendo criadas para organização de 

diversos seguimentos, muitas vezes sem distinção, mas em muitos casos, 

concebendo diferenças de lugar ou até de gênero. 

Os grupos de quebradeiras de coco babaçu são grupos camponeses 

presentes principalmente no Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí. Foram tidos por 

Manuel Correia de Andrade como a civilização do Babaçu, na formação do território 

maranhense, decorrente principalmente do contato do que ele chamou de Caboclo 

maranhense e migrante nordestino. As quebradeiras de coco babaçu tem o mote da 

economia familiar baseado na quebra do babaçu, retirada da amêndoa e venda em 

comércios locais. 

Assim como no trabalho de Orlando Valverde, podemos descrever a 

economia das quebradeiras de coco babaçu como dentro da produção de um 

espaço social. A ideia de um espaço produzido por uma dinâmica social específica 
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ganha corpo e é muito bem representado quando pensamos o espaço das 

comunidades tradicionais, especialmente, o espaço das quebradeiras de coco 

babaçu. 

Dois elementos devem ser visualizados na análise desse espaço produzido 

no âmbito do grupo social. O primeiro se refere a própria produção da vida, onde as 

quebradeiras de coco babaçu reproduzem-se como tal no seu espaço social. O 

segundo está relacionado com a dinâmica de produção desse espaço, por exemplo, 

no caso das quebradeiras de coco babaçu, as conquistas das cooperativas, 

associações, a organização da produção, as políticas públicas em geral. 

Temos um pressuposto, indicado por Milton Santos, de que o espaço 

geográfico é o próprio território usado. Então, a produção do espaço geográfico pelo 

grupo social é o uso do território. Assim, entendemos que a identidade espacial 

produz territórios ligados a cada grupo específico. Sua produção teórica, de que o 

meio natural está dando lugar a um meio cada vez mais artificializado, 

sucessivamente instrumentalizado pela sociedade. Para ele, o que estaríamos 

vivendo, diante dessa instrumentalização é o que ele denomina de meio técnico-

científico-informacional. Neste, os objetos mais evidentes são elaborados com o 

aparato da ciência, e se servem a uma técnica informacional, lhes conferindo alto 

teor de intencionalidade que serve às diversas modalidades e etapas de produção. A 

relação entre técnica e ciência é uma de suas características, esta união se dá com 

vistas ao mercado que se torna global. 

Ao mesmo tempo, o território é produzido no conjunto dinâmico de 

reprodução do grupo social, suas nuances, conflitos, economia, religiosidade. Um 

dos meandros que devem ser percebidos no seio da organização e economia das 

quebradeiras de coco babaçu para se entender seu território tem sido o alcance das 

políticas públicas. Na verdade, entendemos que essas políticas são parte da 

produção dos territórios, tanto no âmbito da conquista, conflito, reivindicação, como 

na sua própria implantação. 

Manuel Correia de Andrade se referiu a essa multiplicidade de camponeses 

que lidam com a coleta, quebra, e beneficiamento do babaçu como sendo a 

Civilização do Babaçu. Essa oleaginosa assume um protagonismo em relação à 
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renda familiar dos grupos camponeses no Estado. Os grupos de quebradeiras 

aproveitam economicamente o coco babaçu e retiram muitos elementos da sua vida 

cotidiana da palmeira do babaçu, como por exemplo, o tronco e a palha para 

construção de moradias; a amêndoa para fabricação de óleo; o carvão feito com a 

casca do coco; e até uma massa branca que se retira do coco, o mesocarpo que 

serve para se fazer farinha, mingau ou temperar comida. 

Porém, os grupos que tem na coleta e beneficiamento advindos da palmeira e 

do coco babaçu enfrentam na estrutura fundiária viciada, sérios problemas para a 

permanência da sua atividade/identidade. Como podemos constatar com a tabela a 

seguir: 

Tabela 1- Estrutura fundiária no Estado do Maranhão 

 
1995 2006 1995 2006 

Menos de 10 ha 73,9 47,39 3,1 1,37 

10 a menos de 100 ha 16,12 23,7 19,14 20,07 

100 a menos de 1000 ha 5,65 7,77 41,41 42,35 

1000 ha e mais 0,46 0,6 36,35 36,22 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 

 

Como marca do estado, a estrutura fundiária do estado vem se 

caracterizando como concentrada e atua como agente de fragilidade para a 

economia das quebradeiras de coco babaçu, sobretudo, pela diminuição das áreas 

livres para a coleta do coco. Nisso, de um lado, as áreas são privatizadas por 

latifundiários que limitam a coleta do coco. No censo agropecuário de 2006, os 

dados mostram que mais de 71% dos estabelecimentos agropecuários com menos 

de 100 ha detinham menos de 21% da área total, enquanto apenas 0,6% dos 

estabelecimentos com mais de 1.000 há detinham mais de 36,2% da área no estado 

(IBGE - Censo Agropecuário, 2006). Esses dados revelam uma intensa 

concentração de terras no estado. A privatização das terras comunais, a política 

agropecuária implantada, sobretudo, com a lei de terras Sarney198 que legitimou a 

grilagem de terras por parte de grandes pecuaristas e latifundiários, bem como as 

atuais políticas de apropriação do território por parte dos pecuaristas, do 

                                                           
198

 Lei nº 2.979, de 17 de julho de 1969. 
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agronegócio da soja, cana-de-açúcar e dos grandes empreendimentos, como de 

plantação de eucalipto e siderúrgicos, tem atuado sobremaneira para que as áreas 

de coleta se tornem escassas.  

A coleta do coco se dá no que os grupos camponeses designam de soltas, 

onde as palmeiras de babaçu permanecem em pé e dividem o espaço com o gado. 

Na maior parte das vezes, essa coleta não acontece em terras próprias das famílias 

das quebradeiras de coco. A coleta feita nessas áreas é comprometida pela 

privatização das terras de uso comum. A permanência de áreas não cercadas e de 

uso comum dos camponeses era e é uma prática comum de grupos camponeses 

em quase todas as regiões do Maranhão. 

A lei Sarney de Terras foi um marco no que diz respeito a privatização desses 

espaços. A partir da década de 1960-1970, as terras de uso comum sofreram 

pressão para se adequar no sistema de controle privado das terras. As comunidades 

que não se adequaram tiveram suas terras usurpadas pelos latifundiários. A Lei 

permitia que grandes empresários adquirissem grandes porções de terras no estado, 

passando por cima da ocupação anterior do território de comunidades tradicionais, 

quilombolas, camponesas, indígenas, etc. Com isso, a coleta do babaçu ficou sob o 

controle dos novos donos das terras, a construção de cercas impedindo o acesso, 

sob as mais diversas alegações, como por exemplo, de que a casca do coco 

quebrado feria as patas do gado ou mesmo apenas para atestar poder. Quando o 

latifundiário permitia, a quebradeira de coco babaçu ficava obrigada a vender a 

amêndoa para o latifundiário, esse monopólio da compra era feito com o controle do 

preço. 

Esses processos contribuíram para o crescente empobrecimento dos grupos 

de quebradeiras de coco babaçu no estado do Maranhão, tendo sua economia, sua 

estrutura familiar e suas práticas sociais fragilizadas. No final da década de 1980 e 

início da década de 1990, com o apoio dos sindicatos rurais, associações de mães, 

trabalhadoras rurais e da Igreja Católica, várias associações e cooperativas foram 

criadas para apoiar os camponeses. A organização da produção e a quebra do 

monopólio da compra por parte dos proprietários foi alguns dos eixos de resistência, 

o que se conseguiu com a consolidação, na região da COPPAESP (Cooperativa de 
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Pequenos Produtores Agroextrativistas de Esperantinópolis) e COPPALJ 

(Cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco). A 

primeira cooperativa tem realizado trabalhos na organização da produção do 

mesocarpo do babaçu. 

Sua produção consiste na retirada do mesocarpo do babaçu que é 

conseguido junto às quebradeiras e suas organizações locais nas comunidades, a 

cantina. Essas ramificações da cooperativa na comunidade servem para interligar a 

produção das quebradeiras com a sede produtiva da cooperativa. Esse sistema 

também serve para a COOPPALJ, que têm ao todo 7 cantinas nas comunidades que 

compram a amêndoa (A COOPPAESP compra o babaçu inteiro) e vendem produtos 

de mercearia em geral. 

Essas cooperativas significaram um ganho para os camponeses, já que eles 

tiveram um maior controle dos preços de seus produtos, fazendo com que o preço 

do kg de amêndoa aumentasse nas regiões onde as cooperativas estão, mas 

também, elas mesmas comprando por um preço acima do praticado no mercado 

regional. Porém, ainda assim, a oscilação dos preços de mercado do óleo têm 

consequências negativas para as famílias de quebradeiras. Preços que vão desde 

centavos a pouco mais de um real são insuficientes para a garantia do sustento de 

famílias que sobrevivem dessa prática no Estado. 

A organização das mulheres fez parte desse processo, sobretudo, em torno 

das associações de mulheres. A Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais - 

AMTR de Lago do Junco foi uma das organizações que surgiram logo com os 

conflitos ocorridos na região do município de Lago do Junco, por volta de 1988 e 

1989. Na história que tem a organização do campesinato do médio Mearim, talvez a 

criação da AMTR de Lago do Junco teve um significado tanto simbólico como 

prático. Simbólico, pois, além de ter elevado a categoria da mulher para um patamar 

muito mais importante, do ponto de vista da luta. Dentro dos sindicatos ela tinha 

pouca participação, sendo inclusive excluídas do quadro de sócios. Elas eram 

consideradas como ―dependentes‖ dos seus maridos dentro dos sindicatos. Uma 

das informantes afirma em entrevista concedida em uma de nossas visitas de 

campo: ―E nessa época também, as mulheres não eram sócias, eram todas 
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dependentes. Só os homens poderiam ser sócios, as mulheres não‖. Com o conflito 

e com a organização das mulheres no conflito, fator essencial para a continuação da 

luta é que houve uma abertura maior para as mulheres dentro do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco – STTR. Outra significação 

simbólica é a questão do conseguir avançar com a luta, já que com os conflitos de 

Lago do Junco mediados por uma organização forte, outras localidades no município 

e em outros municípios conseguiram se organizar e assim lutar pelo acesso aos 

meios de sua sobrevivência, aqui, especificamente o babaçual e a terra. 

A partir da necessidade de se criar condições de sobrevivência na região é 

que uma série de organizações se formou, agremiando os grupos camponeses. 

Nisso, desde clubes de mães, sindicatos e associações foram exemplos. A 

necessidade de acesso ao babaçual fez com que pequenos grupos se organizassem 

ainda mais e buscassem seus direitos na região. Um exemplo notável é o do acesso 

ao babaçual na comunidade de Ludovico. Quando os fazendeiros começaram a 

derrubada de palmeiras o clube de mães da comunidade se organizou e partiu para 

o embate: 

[...] aí chegou a derruba de palmeira, na nossa região. Como nós 
tinha um clube de mães, que nós era muita mãe, e era assim um 
pouco mais elevado e aí nós começamos a pensar que nós não 
queria que derrubasse as palmeira, porque era a vida do pessoal, 
mesmo com a maior dificuldade que nós tinha, carecia da falta de 
acesso, da falta de tudo (Informante 2, Entrevista concedida em 
2016). 
 

Essas que pareceram formas de organização mais rudimentares, na verdade 

foram os gérmenes da organização do campesinato no Médio Mearim. Dentro da 

necessidade criada pelo bloqueio do acesso ao babaçual, e nisso é inerente à luta 

de classes, onde de um lado as quebradeiras que tinham no coco o único sustento e 

do outro os fazendeiros da região que por interesses próprios, fechavam o acesso. 

Então a organização do campesinato se fez diante de uma luta de classes na região, 

criada evidentemente por interesses opostos, que variavam da necessidade de 

sobrevivência e do lado oposto, do objetivo de acumulação. 
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3. O PGPM e a nova economia das quebradeiras de coco babaçu  na 

construção do território 

A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) remonta a década de 

1930, que supostamente visa proteger a rentabilidade do produtor em tempos de 

excedente agrícola. Por muito tempo, no Brasil, essa política esteve vinculada à 

grande produção. Apesar de percebermos várias fases do uso de instrumentos 

governamentais na fixação de um preço que desonere o produtor das oscilações do 

mercado, somente na década de 1960 é que podemos dizer de uma 

regulamentação efetiva dessa politica. O Decreto 57.391/66 e o Decreto Lei 79/66 

fazem parte dessa regulamentação. Eles fizeram parte da propulsão da expansão da 

fronteira agropecuária de grãos no Centro Oeste, se articulando com o 

POLOCENTRO e PRODECER. A política em questão estava fortemente vinculada à 

grande produção, sobretudo de grãos, como o milho e a soja. 

Em 2008, a Política de Garantia de Preço Mínimo, com a Lei nº 8.427/2008, 

passou a permitir a subvenção para produtos extrativos. No mesmo ano é elaborada 

pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) estudos sobre a implantação 

da política de biodiversidade e o mapa com os primeiros valores destinados a 

estabelecer o preço mínimo de cada produto da biodiversidade. São 15 produtos 

subvencionados pela CONAB. Dentre eles, o coco babaçu, que é chamada também 

de ―castanha de babaçu‖. O PGPM-BIO (Política de Garantia do Preço Mínimo para 

Produtos da Sociobiodiversidade) passa a contemplar: o açaí, a andiroba, o babaçu, 

o baru, a borracha extrativista, o cacau extrativo, a castanha-do-brasil, a carnaúba, a 

juçara, a macaúba, a mangaba, o pequi, a piaçava, o pinhão e o umbu são os 

produtos cobertos pela PGPM-BIO. Ela tem a intenção sustentar os preços da 

biodiversidade brasileira consolidando um novo modelo de desenvolvimento 

sustentável199 no país. A iniciativa da política se inseriu na estratégia de articular as 

políticas de promoção do desenvolvimento sustentável e geração de renda. 

                                                           
199

 Segundo Gilberto Montibeller Filho, o termo Desenvolvimento Sustentável tem influência 
anglosaxônica, tendo sido utilizado pela International Union for Conservation Nature - IUCN. Ele tem 
sido utilizado com o sentido dado pelo relatório Brundtland, de 1987, da Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento que diz ser o desenvolvimento que responde às necessidades do 
presente, não comprometendo às gerações futuras de satisfazer suas necessidades (MONTIBELLER 
FILHO, 1993). 
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O PGPM-Bio prevê ao extrativista o recebimento de um bônus caso efetue a 

venda de seu produto por um preço abaixo do chamado preço mínimo, que é fixado 

por tabela estabelecida pelo Governo Federal. O órgão encarregado da elaboração 

e operacionalização dos Preços Mínimos é a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB). 

Essa política atua por duas vias: 1) pela compra direta com contratos diretos; 

2) a partir de linhas de crédito. A partir de 2009 é lançado a Política de Garantia de 

Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio). 

A subvenção paga aos produtores extrativistas e às cooperativas serve como 

um incremento da renda das famílias de quebradeiras de coco babaçu. Esse 

incremento tem consequências na economia dos grupos camponeses, assim como 

na forma de organização destas, em que a atuação das associações tem servido 

para o acesso das quebradeiras ao programa. Associações como a Associação em 

Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (ASSEMA, os Sindicatos de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR‘s), dentre outras entidades tem 

atuado a partir da realização de oficinas e formações. Também atuando de maneira 

a politizar o seu acesso, com a inserção no debate de ingresso no programa de 

temas como a preservação da mata de palmeiras de babaçu, o acesso e a lei do 

―babaçu livre‖200, e o chamado ―empoderamento econômico da mulher‖ e das 

famílias de quebradeiras de coco. 

Em 2009 foi lançada uma portaria que cedeu 10 milhões para o pagamento 

de subvenção direta para os produtos da biodiversidade. No ano seguinte, são 

destinados 24 milhões para garantir a execução do pagamento subvencionado para 

as safras de 2010/2011. No ano de 2011, destinou-se 5 milhões na execução da 

política, e em 2012 mais 15 milhões e 2013 um aporte de 20 milhões. 

Os dados obtidos do período de implantação da política apresentam uma 

variação bastante significativa tanto nos valores por quilo das safras quanto no valor 

destinado ao fortalecimento da política do PGPM anualmente. A partir de 2009, os 

preços repassados de Outubro de 2008 a junho de 2012, o preço do quilo do babaçu 

                                                           
200

 Vários municípios adotaram leis municipais de acesso livre aos babaçuais, que ficaram sendo 
denominadas de Leis do Babaçu Livre. Dentre os municípios que tem sua lei já aprovada: Lago do 
Junco, Lago dos Rodrigues, Esperantinópolis, São Luiz Gonzaga do Maranhão e Imperatriz. Desde 
1996 que tramitava um projeto de lei destinado a cobrir o território nacional (Projeto de Lei nº 1.428) 
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se manteve no preço de R$ 1,46. De julho/2012 a junho/2013 o preço da safra 

estava em R$1,80. Em julho de 2013 a junho de 2016 a safra estava a R$ 2,49. 

Atualmente, o preço do quilo por safra de 2016/2017 é R$ 2,87. Ou seja, a política 

de subvenção vem a obter bastante importância no processo de investimento em 

recursos naturais e preservação dos mesmos. Segundo informações do site da 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), o 

Estado do Maranhão vem tomando frente do acesso a essa política do PGPM. 

Significa dizer que, 1.966 extrativistas receberam a subvenção no ano de 2016, ou 

seja, 84,2% dos acessos ao programa por meio da extração do coco babaçu. Um 

total de R$ 964,2 mil que corresponde a 70,4% dos recursos destinados a execução 

do PGPM-Bio concentram-se no Maranhão. 

Apesar da subvenção, que poderia, a priori nos fazer pensar que a atividade 

da extração vegetal do babaçu seria fortalecida, o que pode-se perceber com os 

dados é que a produção diminuiu gradativamente. 

 

Tabela 2: Produção de Amêndoa de Babaçu 

Brasil, Unidade da 
Federação e 
Município 

Ano x Tipo de produto extrativo 

1990 2000 2010 2015 

Brasil 188.718 116.889 106.055 77.955 

Maranhão 132.577 108.043 99.460 73.640 

  Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 

 

Houve um decréscimo entre os anos de 1990 e 2015 de aproximadamente 

50% na produção de amêndoas, principal produto do babaçu. 

Um dos questionamentos que fica é: a política PGPM-BIO poderia fazer com 

que um dos principais elementos que fragilizavam a atividade das quebradeiras de 

coco babaçu fosse ano após ano resolvida, que era o preço baixo dos produtos do 

babaçu e baixa rentabilidade dessa atividade, que afastava cada vez mais 

quebradeiras dessa atividade, não permitindo também a reprodução da família na 

quebra do coco babaçu. 

Nos trabalhos de campo, um dos elementos nas entrevistas que foram 

relatados, tanto por dirigentes das cooperativas como também por quebradeiras de 
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coco babaçu é a produção. No que tange a alguns dirigentes, a PGPM-BIO tem 

servido como fator de atração para a juventude das comunidades. De maneira 

contrária, as quebradeiras de coco falam o contrário, que por mais que a PGPM atue 

como instrumento de valorização do produto do babaçu, há uma evasão cada vez 

maior da juventude.  

Trata-se de um problema de identidade que há muito tempo tem sido relatado 

pelas quebradeiras de coco como sendo um empecilho para a permanência da 

atividade tradicional, em pesquisa anterior, já foi trazido isso como um problema das 

comunidades, especialmente Ludovico (RODRIGUES, 2007). Enquanto, antes da 

organização das quebradeiras de coco babaçu, a presença do atravessador era um 

dos principais problemas, e dessa maneira, a construção de uma identidade 

camponesa de quebradeira de coco se fragilizava. Essa identidade era fragilizada 

tanto por processos de ordem econômica, em que ser quebradeira de coco estava 

associado a ser pobre ou estar numa atividade subalterna, mas também de ordem 

moral e racial. Ser quebradeira era também associado a ser subalterno em muitos 

aspectos sociais, como se existisse uma hierarquia social em que a quebradeira de 

coco estava na base.  

Nos trabalhos de campo, as entrevistas mostraram que a fragilidade estava 

associada ao que podemos dizer de uma contradição das novas comunidades 

rurais. Aparelhos urbanos contrastando com a economia tradicional das 

quebradeiras de coco. Ao mesmo tempo em que algumas das quebradeiras falavam 

que a quebra servia muitas vezes para compra de utensílios, para bens de uso não 

prioritário. Esse fato é novo para as comunidades, já que a economia das 

quebradeiras de coco pairou por um bom tempo como sendo o centro da economia 

familiar, servindo para compra de bens prioritários, alimentos, etc. De um lado, 

podemos entender que essa transformação da economia do babaçu em algumas 

comunidades se dá pela inserção das famílias em outras atividades, que v]ao desde 

a própria migração, comércio, serviços. Parece-nos que a economia rural tem 

passado por transformações bem marcantes do ponto de vista da demarcação das 

atividades que podem ser associadas ao espaço rural, e isso fica bem evidente 

quando se observa algumas comunidades, sobretudo, nesse caso de quebradeiras 
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de coco babaçu. Obviamente, temos claro que é um caso a parte de muitas 

comunidades de quebradeiras de coco babaçu. Muitas delas não têm mais na 

quebra do coco babaçu como economia central pelo simples fato de que as 

palmeiras de babaçu não produzem a contento ou mesmo porque elas foram 

desmatadas para dar lugar ao pasto ou outros produtos, como a silvicultura de 

eucalipto. Em recente trabalho de dissertação, Adielson Botelho (2017) expressa 

esse elemento para tratar das quebradeiras de coco babaçu no Leste do Estado do 

Maranhão. Segundo ele, os preços que chegam a R$ 3,00 o quilo de amêndoa 

conseguem ser acima da média de muitas comunidades no estado pela escassez  

do produto na região, que se deve a expansão do eucalipto. 

Outro elemento importante a se notar nas comunidades, é que, apesar dos 

relatos de muitas quebradeiras, a dinâmica da Cantina se modificou. A Cantina é o 

elo a Cooperativa (aqui nos referimos especialmente às cantinas ligadas à 

COPPALJ), e as famílias na comunidade. Ela é uma espécie de comércio na 

comunidade que compra a amêndoa e vende vários tipos de produtos, desde 

alimentos a até produtos de uso não prioritários. Para os cooperativados, os 

produtos são vendidos a preços inferiores. A pessoa da comunidade se associa a 

cantina como forma de se associar a cooperativa, dessa maneira ela consegue os 

benefícios. Ao mesmo tempo em que ela tem produtos a preços inferiores, a cantina 

repassa à família o que é denominado de sobra ao final de cada ano. A sobra, na 

economia solidária, se refere ao lucro obtido pela cooperativa no decorrer do ano. A 

cantina de Ludovico, por exemplo, segundo o gerente da cantina ou cantineiro teve 

um maior acesso de jovens que formaram famílias quiseram se associar. 

 

Considerações finais 

A implantação do PGPM acontece com alguns pressupostos, que podem ser 

enumerados a partir dos documentos da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB): 

- A Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociodiversidade 

tem como um de seus objetivos o desenvolvimento sustentável baseado em moldes 

de justiça social e econômica; 
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- O modelo de desenvolvimento sustentável tem como norte, a preservação de 

bens naturais ligados ao extrativismo; 

- Aumento da renda de produtores extrativistas, a partir da fixação de preços 

mínimos que com a subvenção dada pelo governo federal a esses produtores, 

incrementa a renda familiar 

A partir disso, podemos entender que tanto a ideia de preservação ambiental 

de bens naturais que são utilizados por grupos extrativos, como o aumento da renda 

familiar são parte desse modelo de desenvolvimento sustentável. Iremos refletir 

alguns dos empecilhos da implantação da PGPM-BIO a partir disso: 

A não renovação das gerações das famílias extrativistas, nesse caso, 

especificamente de quebradeiras de coco babaçu. Os jovens têm optado por outras 

atividades, não reproduzindo a atividade. Essas novas atividades como parte da 

economia familiar, secundarizam, de alguma maneira, em algumas comunidades a 

quebra do coco como atividade central para a economia familiar; 

Comunidades que ainda não passaram pelo processo de valorização 

econômica de outras atividades, que ainda permanecem com a quebra do coco 

babaçu como central no sustento da família, também não tem associações 

fortalecidas e nem cooperativas de produção, o que também incide no acesso à 

PGPM-BIO; 

A burocracia imposta às cooperativas de produção como a COPPALJ tem 

acarretado em mudanças significativas desses instrumentos da economia solidária, 

em que há o afastamento cada vez maior do funcionamento e estrutura dessas 

organizações das quebradeiras de coco; 

Quando do acesso individual, as quebradeiras de coco babaçu muitas vezes 

tem dificuldade de acesso ao programa por puro desconhecimento, tendo que, 

muitas vezes, haver a participação de atravessadores do programa que cobram por 

seus serviços; 

A burocracia do programa para o acesso individual tem dentro de si, por 

exemplo, que as quebradeiras de coco façam o manuseio de técnicas de 

informática. Nas comunidades, muitas vezes, nem acesso a telefonia celular há. 

Assim, manusear e-mail, técnicas diversas de informática é bem complicado; 
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A produção das quebradeiras, apesar de no período de acesso ao programa 

pela COPPALJ ter tido um acréscimo significativo, ainda está aquém do esperado 

pelos dirigentes, que alegam que a produção dos municípios de Lago do Junco e 

Lago dos Rodrigues, por exemplo, ainda é capitaneada por atravessadores, fazendo 

com que as quebradeiras de coco tenham perdas grandes na venda dos seus 

produtos; 
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RESUMO 
A unidade da Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa do Estado do 
Paraná – CPC/PR, que possui sua organização baseada em Redes de Agroindústrias, no 
Município de Porto Barreiro, sofre com a impossibilidade de comercializar seus produtos, em 
especial a Polpa de Maracujá, visto que a legislação vigente, permite a comercialização com 
outros Estados da Federação, apenas com o Selo de Inspeção Federal – SIF, o que 
inviabiliza a produção da Agroindústria. Pensando nisso, o presente trabalho buscou elencar 
possíveis alternativas de comercialização, de forma legalizada, para a Polpa de Maracujá 
produzida por essa unidade. 
Palavras Chave: Agroindústria, Agricultura Familiar, Cooperativismo.  
 
RESUMEN 
La unidad de la Cooperativa Mixta de Producción y Comercialización Campesina del Estado 
de Paraná - CPC/PR, que posee su organización basada en Redes de Agroindustrias, en el 
Municipio de Porto Barreiro, sufre con la imposibilidad de comercializar sus productos, en 
especial la Polpa de Maracuyá , ya que la legislación vigente, permite la comercialización 
con otros Estados de la Federación, sólo con el Sello de Inspección Federal - SIF, lo que 
inviabiliza la producción de la Agroindustria. Pensando en ello, el presente trabajo buscó 
enumerar posibles alternativas de comercialización, de forma legalizada, para la Polpa de 
Maracuyá producida por esa unidad. 
Palavras clave: Agronegócio, Agricultura Familiar, Cooperatividad  

 

1. Introdução  

No momento histórico atual, no centro dos debates acadêmicos, certamente 

se encontram discussões sobre a nova organização do Rural Brasileiro. Todo esse 

debate é apresentado como o resultado de uma grande problemática histórica: a 

reestruturação de Pequenos Agricultores para sobrevivência no campo. 

Certamente, esta reorganização desta ordem social, denominada aqui como 

―Pequeno Agricultor‖, passa por um Desenvolvimento a partir de seu território, ou 

seja, com uma visão holística, de forma horizontal, e não vertical, fazendo com que 

os atores sociais envolvidos sintam-se parte do processo de construção do novo 

território (SANTOS, 2006). 
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Estas novas relações de construção do novo rural brasileiro, no que tange os 

Pequenos Agricultores, certamente passa pelo Cooperativismo. Não é possível que 

uma única Unidade de Produção Familiar, de forma isolada, consiga competir dentro 

da Cadeia Agroalimentar neste Sistema Econômico. Por isso, segundo Mior (2010), 

havendo esse recorte do Desenvolvimento Rural, a partir de um Sistema 

Cooperativista, organizado em redes, com enfoque horizontal, é possível apontar 

uma alternativa para os Pequenos Agricultores. 

Neste contexto, segundo Caldart (2012), Agroindústria é um sistema 

organizacional, que visa a transformação de um produto agrícola, para que, 

posteriormente, possa ser armazenado e consumido. É neste meio, que segundo o 

autor, ocorre a utilização de insumos e processos, que alteram, minimamente ou 

não, com o objetivo de atender determinados objetivos, sejam de armazenamento, 

ou outros. 

É neste contexto que o presente trabalho está inserido, tendo como objetivo, 

analisar  uma das Agroindústrias da Cooperativa Mista de Produção e 

Comercialização Camponesa do Estado do Paraná  - CPC – PR, localizada no 

município de Porto Barreiro. 

Esta Agroindústria, sendo uma ferramenta importante do Movimento dos 

Pequenos Agricultores – MPA, está organizada em Cooperativas presentes nos três 

Estados do Sul. No Paraná, a CPC está presente em 13 municípios e nestes, a 

cooperativa cumpre uma importante função junto dos pequenos agricultores: 

organizar, agregar valor e comercializar a produção de pequenos agricultores (MPA, 

2010). 

Os produtos são diversificados e, com a marca ―Do Campesinato‖, abrangem 

desde derivados de milho, como farinha, quirera, fubá e canjica, feijão, café, açúcar 

mascavo, arroz, panificados, hortaliças e doces de frutas. Contudo, a unidade de 

Porto Barreiro agroindustrializa apenas derivados de milho, arroz, feijão, panificados, 

doces de frutas e hortaliças. 

A comercialização ocorre através de programas institucionais como o PAA, 

PNAE e feiras. Contudo, um grande desafio enfrentado por essa organização são os 

entraves legais para aquisição de selos de inspeção, o que impossibilita a 
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comercialização da polpa de Maracujá em outros Estados. Como a Agroindústria 

produz polpa de Maracujá, segundo a legislação, não apenas a inspeção mas 

também a classificação de produtos de origem vegetal e seus derivados, que 

resultem em valor econômico, são de responsabilidade da Inspeção Federal 

(BRASIL, 2000). 

Para tanto, essa inspeção deverá ser feita pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, ou pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, podendo os produtos serem comercializados nacional ou 

internacionalmente (BRASIL, 2000). 

Apesar de possibilitar o comércio em todo o território, a legislação federal 

torna-se um ―divisor de águas‖ para agroindústrias de pequeno porte devido a altos 

custos de implantação. Esses custos vão desde equipamentos e infra estrutura até 

logística, cabendo inclusive críticas no que tange o desenvolvimento regional através 

de Agroindústrias Familiares. 

Nesse sentido, o presente trabalho traz e avalia alternativas de 

comercialização, de forma legal, à CPC, viabilizando a cadeia produtiva e 

beneficiando as famílias de pequenos agricultores bem como apontando outros 

problemas que essa Agroindústria enfrenta. 

 
2. Caracterização da Região onde está inserida 

 
O território da Cantuquiriguaçu é formado por 21 municípios, com uma área 

de 13.947,73 km² segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

Social – IPARDES (2007). A principal economia do território é exclusivamente 

baseada na agricultura, onde os sistemas agrários se dividem em subsistemas, 

desde pecuária leiteira até o plantio de grãos, principalmente a soja. Sendo que a 

pecuária leiteira se destaca entre as demais atividades agrícolas desenvolvidas, 

pois, cerca de 15 mil famílias de produtores rurais apresenta como principal fonte de 

renda e sustento da região. 

A Cantuquiriguaçu foi fundada em 1984 e desde sua fundação ela tenta uma 

maior parceria dos municípios para que ganhem mais representatividades política 

para requerer recursos perante os Governos Federal, e Estadual. Os municípios tem 
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uma história conexa, pois é fruto de um processo mais atual de ocupação, o 

município mais antigo é Laranjeiras do Sul, com 68 anos de emancipação política 

(IPARDES, 2007). 

Ao ser criada, essa região tinha sede em Curitiba e tinha o propósito de 

representar cada município judicial e extrajudicialmente de forma coletiva, buscando 

promover a integração e otimizando projetos que melhorassem as condições 

socioeconômicas regionais. No ano de 2003, a fim de otimizar os trabalhos e de 

manter uma relação mais próxima com os moradores e associados, a sede da 

associação foi transferida para Laranjeiras do Sul e, neste mesmo ano foi criado o 

plano diretor da Cantu e a criação do Conselho de Desenvolvimento do Território da 

Cantuquiriguaçu (CONDETEC, 2004). 

Segundo dados do Coodetec (2004), atualmente a Cantu, como é conecida, 

está composta de 232 mil habitantes, de 21 municípios, dos quais, 107 mil, habitam 

na área rural, o que corresponde a 46,22% do total. Possui 21.184 agricultores 

familiares, 4.264 famílias assentadas, 4 comunidades quilombolas e 1 terras 

indígenas. Seu IDH médio é 0,72. Sendo que o município de Laranjeiras do Sul, com 

30.738 habitantes, é o mais populoso, e Diamante do Sul, com 659 habitantes, o 

menos populoso. 

Por fim, o Diagnóstico Sócio Econômico, realizado pelo Conselho de 

Desenvolvimento do Território Cantuquiriguaçu, também revelou que 26.159 famílias 

moradoras do território são classificadas como pobres (41,87% das famílias) 

recebiam meio salário mínimo per capita mensal (R$ 72,50) em julho de 2000. A 

pobreza absoluta agrega-se aos indicadores de inadequação habitacional, 31,71% 

dos domicílios rurais não tinham acesso à água encanada; 72,25% dos domicílios 

urbanos e 91,66% dos rurais encontravam-se inadequados com relação ao destino 

do esgoto sanitário; 94,16% do lixo rural não eram coletados e 13,85% dos 

domicílios não tinham acesso à energia elétrica (CONDETEC, 2004). 
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3. Desenvolvimento 
 

3.1 Histórico da CPC- PR 
 

A CPC-PR foi fundada em 26 de março de 2008, por um grupo de lideranças 

paranaenses. A CPC-PR tem como objetivo a produção, industrialização e 

comercialização da produção dos associados, envolvendo toda e qualquer produção 

agropecuária, agroflorestal e agroenergética, primária, beneficiada, semielaborada 

ou industrializada, bem como a comercialização de insumos e a prestação de 

serviços em geral em todos os âmbitos. No atual momento a CPC-PR, está em sua 

fase de implementação, ainda não tem sua sede totalmente acabada. 

 
3.2 A Missão da Cooperativa 
 

Esta cooperativa tem o foco no desenvolvimento de sistemas camponeses de 

produção, respeitando a lógica da produção diversificada de alimentos com respeito 

a natureza, podendo ser combinada com a produção de energia. Todos os seus 

esforços devem ser no sentido de reforçar a lógica produtiva da família camponesa, 

para isso, deve orientar a diversificação da produção, a construção de uma rota de 

insumos de combate e estruturar agroindústrias voltadas a atender as necessidade 

das famílias camponesas e transformar a mais ampla diversidade de matérias 

primas e agregar valor à diversidade da produção camponesa. 

Para dar conta destas necessidades as agroindústrias devem ser: 

descentralizadas, multifuncionais, multimatérias primas, de pequeno e médio porte, 

cooperativadas e utilizar mão de obra familiar. Desta forma elas estarão próximas 

das famílias camponesas, facilitando a participação destas nos espaços de tomada 

de decisão e possibilitando a transformação de grande número de matérias primas. 

Assim como na propriedade camponesa, também nas agroindústrias, na 

gestão da cooperativa e nos processos de comercialização, quanto maior o número 

de produtos maior a diversidade, maior a segurança de sobrevivência em situações 

de crise. Esta diversidade assegura que embora alguns produtos possam estar em 

baixa, outros estejam em alta, garantindo assim, pela diversificação, uma 

estabilidade na renda. 
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Outro fator importante é o acesso ao mercado. A estratégia de 

comercialização deve buscar vários espaços, não pode-se apostar todas as forças 

em um único mercado. Por isso deve-se sempre buscar o mercado informal, os 

programas governamentais como o PAA, as feiras, os grupos de consumidores e até 

mesmo o mercado formal. Desta forma, a cooperativa tem a necessidade de se 

estruturar uma rede de agroindústrias capazes de transformar um amplo leque de 

matérias primas e colocar uma ampla variação de produtos no mercado e utilizando 

uma mesma marca. 

 

3.3 Proposta de Produção da CPC – PR 
 

Logo que foi fundada a cooperativa tinha-se a intenção de organizar algumas 

agroindústrias. A primeira delas seria a Mini Usina de Óleo Vegetal. Conforme a 

cooperativa camponesa tomava forma, precisou-se organizar a transformação e a 

comercialização de diversas matérias primas, como forma de fomentar o 

desenvolvimento dos sistemas camponeses de produção. 

Sistemas Camponeses de Produção:‖ São sistemas de produção altamente 

diversificados, tendo como base social as famílias das comunidades camponesas, 

que integram produção animal e vegetal (agrícola e florestal), que priorizam a 

produção para o auto consumo e para o mercado local, que preservam os recursos 

ambientais estratégicos como: água e biodiversidade, combinam plantios anuais 

com plantios perenes, utilizam ao máximo insumos de origem local, utilizam os 

subprodutos de uma produção para a outra e pela diversificação buscam a 

sustentabilidade geral do sistema, buscam a autonomia genética e tecnológica e 

integram novos conhecimentos e novas técnicas ao conhecimento já existente, sem 

deixar que eles desintegrem o sistema. (MPA, 2007). 

Tendo em vista que não se tinha condições de implantação de várias 

agroindústrias, foi se desenvolvendo a ideia de uma rede de agroindústrias através 

de terceirização de serviços, comodatos e implantadas pela cooperativa. 
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3.4 A Marca “DO CAMPESINATO” 
 

Um dos encaminhamentos do Seminário Nacional de Produção foi a questão 

do registro de uma marca para nossa produção. O MPA do RS iniciou este processo 

com a marca ―PRODUTO CAMPONÊS‖, mas esta patente foi contestada por uma 

empresa que já a utilizava. Num segundo passo se tentou a marca ―DO 

CAMPESINATO‖, esta sim, foi registrada através da Cooperativa Mista de Produção 

e Comercialização Camponesa do Rio Grande do Sul – CPC do Rio Grande do Sul e 

será utilizada pelo MPA em todo o país, através de cooperativas do MPA. Aqui no 

Paraná está sendo utilizado esta marca em todos os produtos. 

 
3.5 Parcerias 
 
3.5.1 Prefeitura Municipal de Porto Barreiro 

 

Desde que iniciaram-se as discussões sobre a produção de energia e 

alimentos, onde foi elaborado um projeto para a implantação de uma pequena 

unidade para a produção de Biodiesel, (projeto o que não foi aprovado), a Prefeitura 

Municipal de Porto Barreiro passou a dar uma ajuda. Este apoio se materializou na 

cedência de um pequeno terreno para instalar a unidade. Também foi formalizado 

um convênio, através da APPA e do MPA,), através do qual garantiu-se dois 

técnicos e alguns materiais para implementar um programa de agroecologia no 

município. Este convênio se manteve nos anos seguintes em formato reduzido. 

Durante este período, vários projetos para trabalhos na área de Produção de Leite a 

Pasto e Ervas Medicinais foram apresentados. No passo seguinte a Prefeitura cedeu 

a CPC uma área de terras em torno de 7 há, neste centro ficará a sede da 

Cooperativa. 

 
3.5.2 Universidade Estadual do Centro do Paraná – UNICENTRO 

 
A parceria com a UNICENTRO iniciou-se em um seminário sobre 

Biocombustíveis que o MPA realizou em parceria com MDA, PETROBRAS e 

CONDETEC, mas logo se ampliou através dos programas: Profissional Cidadão e 

Universidade Sem Fronteiras. Através deste último foi apresentado um projeto 
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através do qual a UNICENTRO organizou uma equipe de apoio em gestão, 

marketing e acesso a mercado. 

 
3.5.3 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Paraná – SETI 
 
A SETI criou o programa Universidade sem fronteiras e através dele foi onde 

se garantiu o financiamento da equipe da UNICENTRO, que passou 12 meses 

auxiliando a cooperativa no design de embalagens, desenvolvendo planilhas para 

auxiliar na gestão e pesquisa de mercado. 

 

3.5.4 Conselho de Desenvolvimento do Território da Cantuquiriguaçu – 

CONDETEC 

O Conselho de desenvolvimento do Território da Cantuquiriguaçu – 

CONDETEC, tem sido um espaço de debates e articulações de projetos para 

o desenvolvimento da região. A proposta produtiva tem circulado neste 

espaço e a partir daí tem buscado apoio. Uma das conquistas concretas foi o 

recurso para a construção de um galpão no terreno em Porto Barreiro, com 

recursos oriundos do PRONAT, aprovados pelo CONDETEC e pelo CEDRAF. 

Outro recurso foi no âmbito da Assistência Técnica Territorial. 

 

3.5.5 Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB 

A) Formação de Estoque 

O projeto de Formação de Estoques é de extrema importância, porque 

ele funciona como capital de giro, permite que a Cooperativa adquira a 

produção das famílias camponesas e pague em seguida o que dá uma maior 

prazo para devolver o dinheiro para a CONAB, o que permite ir  

comercializando aos poucos, sem que as famílias camponesas tenham que 

esperar para receber. 

 

 

 

B) Doação Simultânea 
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O projeto de Compra antecipada especial com doação simultânea também é 

estratégico para a afirmação da cooperativa, pois os alimentos a serem entregues 

pelo projeto já estão vendidos antes mesmo de serem produzidos. Assim, garante 

um fluxo de caixa e dá uma certa segurança. É importante enquanto vamos 

entregando a alimentação referente ao projeto já irmos buscando outras 

possibilidades de mercado, de modo a não ficarmos dependentes do programa, mas 

com certeza ele cumpre um papel fundamental no início das atividades produtivas. 

4. Selos de Inspeção: Alternativas Existentes 

4.1 Programa Selo Alimentos do Paraná 

O Selo Alimentos do Paraná é um prestígio à qualidade na gestão 

empresarial e de processo de produção. As empresas do Paraná que conquistam 

oficialmente esse reconhecimento seguem a legislação sanitária e têm como 

premissas a segurança e a qualidade dos alimentos e o respeito ao consumidor. 

Podem participar do Programa Selo Alimentos do Paraná: 

 Indústrias 

 Agroindústrias 

 Distribuidores de micro e pequeno porte dos segmentos de alimentos 

e bebidas. 

 Cozinhas / Restaurantes Industriais. 

 

4.1.1 Vantagens desse programa: 

 As empresas investirão somente 20% do valor total do Programa. O 

Sebrae, por meio do Sebraetec, investirá 80%; 

 Comprovação de atendimento da legislação sanitária, usando a 

legislação vigente; 

 Possibilidade de expansão de mercados; 

 Metodologia aplicada em empresas de grande porte, sendo usada 

para as pequenas; 

 Participação em campanhas de marketing realizadas pela 

Comissão Gestora; 

 Promoção por meio de materiais específicos elaborados para a 
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divulgação em sites, rótulos, cartazes e outros; 

 

 Participação nas rodadas de negócio promovidas pela Comissão 

Gestora. 

 

4.2 Programa Paraná Centro de Produtos Alimentícios Artesanais – 

PROCENTRO 

Esse programa é desenvolvido pelo Governo Estadual em parceria 

como o SEBRAE, e tem por objetivo fomentar a agroindustrialização de 

produtos alimentícios artesanais. 

Para que as Agroindústrias possam adentrar nesse programa, é 

necessário uma legislação municipal especial para o PROCENTRO. Feito 

isso, os agricultores e agroindústrias poderão comercializar em feiras, 

mercados municipais, programas governamentais e em municípios que já 

possuem empreendimentos com o Selo do PROCENTRO. 

Como a agroindústria se encontra numa região pouco privilegiada, e  

pela sua capacidade de produção, a comercialização apenas no município 

ficaria inviável. Nesse sentido, a comercialização com outros municípios vem 

como eixo que pode impulsionar a geração de renda das famílias. 

A inspeção para as agroindústrias que fazem parte desse programa 

fica a cargo dos Agentes de Inspeção Municipal. Contudo, a legislação 

vigente do município de Porto Barreiro ainda não faz menção à legalização do 

PROCENTRO, sendo necessário haver uma movimentação em prol dessa 

legalização. 

As vantagens desse programa em relação ao Sistema de Inspeção 

Federal é justamente a diminuição de custos de implantação, já que a 

formulação de leis fica a dever dos municípios. Além disso, a saída de 

mercadoria para além das fronteiras dos municípios permite que as 

agroindústrias se desenvolvam e se expandem agregando mais famílias e 

desenvolvendo a região. 
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Contudo, observamos a necessidade de fortalecer esse Programa nos 

municípios de nossa região. Como está em fase de implantação, ainda são poucos 

os municípios que aderiram e avançaram no processo. Para a nossa região, os 

municípios de Palmital, Boa Ventura de São Roque e Guarapuava estão em 

processo de funcionamento das agroindústrias. 

 

5. Metodologia 

 Para a realização deste estudo de caso, adotou-se uma abordagem 

qualitativa, utilizando ferramentas de pesquisa exploratória. Em outras palavras, com 

o uso destas ferramentas, buscou-se descobrir ideias e soluções para o problema 

proposto. 

 Os caminhos traçados objetivaram ter um conhecimento do todo, através de 

levantamento bibliográfico, bem como, entrevistas semi estruturadas, com 

agricultores cooperados à CPC-PR. 

 Nas entrevistas, buscou-se identificar os principais gargalos enfrentados pelas 

famílias Cooperadas à CPC. Dentre eles, buscamos analisar os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais, para que fosse possível realizar um elo com o 

Desenvolvimento Rural a partir de uma visão holística local. 

 

6. Considerações finais 

Criada e pensada através de pequenos agricultores, a CPC – PR encontra 

inúmeros problemas e desafios que devem ser superados. Como ela é estruturada 

através de Agroindústrias, a cooperativa enfrenta problemas que vão desde a 

produção de matéria prima, passando por elevados custos na cadeia produtiva, 

ociosidade das estruturas, formas de comercialização e até mesmo problemas com 

a centralização da gestão. 

Além desses problemas, a CPC – PR enfrenta outros problemas tão 

pertinentes quanto aos problemas de gestão. Um desses problemas diz respeito à 

participação dos jovens na Cooperativa. Segundo o conselho diretor da Cooperativa, 

poucos jovens (menos de 10%) possuem participação ativa. Isso vem a ser um 

problema de extrema importância, visto que os jovens significam, em sua essência, 
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a continuidade da cooperativa. Além disso, são mais sujeitos aderidos no 

processo e, consequentemente, mais ideias e mais ação para enfrentar os 

problemas. 

Outro grande problema enfrentado pela CPC – PR, é o uso de 

Agrotóxicos, por parte dos cooperados, impedindo que Agroindustrializem 

produtos diferenciados, de forma orgânica, e de maior qualidade. Nesse 

contexto, mais de 70% dos produtores produzem de forma convencional, 

impedindo de agregarem valor aos produtos orgânicos ou agroecológicos e 

ainda, contribuindo para os problemas de saúde pública. 

Dessa forma é possívelobservar o contexto, de forma geral, em que se 

insere a CPC-PR. Uma cooperativa organizada em Redes de Agroindústrias, 

dependente de programas governamentais, e com isso, dependente de fontes 

de financiamento público, o que pode acarretar em inúmeros problemas. 

Observamos também, a problemtática causada pela ausência de selos 

de inspeção, o que impede a comercialização de polpa de frutas. Conturo, 

apontou-se algumas alternativas, que se bem analisadas, podem contribuir 

para a erradicação deste entrave. 
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RESUMO 
Este trabalho visa refletir sobre o papel do estabelecimento de redes sociais de cooperação 
territorial de apoio mútuo, visando a emancipação socioeconômica e a soberania territorial 
dos sujeitos sociais praticantes da economia de subsistência no Bico do Papagaio, mediante 
os processos hegemônicos fortalecidos pela dinâmica da globalização que vem provocando 
há décadas uma série de problemáticas a estes sujeitos, os quais tem no território a garantia 
da sobrevivência, soberania alimentar e autonomia. É uma pesquisa de doutorado em 
andamento em geografia na Universidade Federal de Rondônia-UNIR. A metodologia 
utilizada é o estudo de caso, com aporte das técnicas de observação, entrevistas e pesquisa 
documental. Os resultados a priori indicam que por volta da década de 1980 inúmeros 
sujeitos sociais com o apoio de instituições ligadas a Igreja Católica iniciaram um processo 
de cooperação mútua interestadual envolvendo o sudeste do Pará, o extremo norte do 
Tocantins e o oeste do Maranhão, com o objetivo de fortalecimento das pautas e projetos 
mútuos e promover um fortalecimento destes no que concerne a dinâmicas territoriais nesta 
mesorregião. 
Palavras-chave: Redes, Movimentos Sociais, Território, Bico do Papagaio 

 
ABSTRACT 
This paper aims at reflecting on the role of the establishment of mutual support territorial 
cooperation networks, aiming at the socioeconomic emancipation and territorial sovereignty 
of the social subjects practicing subsistence economy in the Papagaio Bico, through the 
hegemonic processes strengthened by the dynamics of globalization that has been 
provoking for decades a series of problems for these subjects, which have in the territory the 
guarantee of survival, food sovereignty and autonomy. It is a doctoral research in progress in 
geography at the Federal University of Rondônia-UNIR. The methodology used is the case 
study, with the contribution of observation techniques, interviews and documentary research. 
The results a priori indicate that by the 1980s numerous social subjects with the support of 
institutions linked to the Catholic Church began a process of interstate mutual cooperation 
involving the southeast of Pará, the extreme north of Tocantins and the west of Maranhão, 
with the objective of strengthening the mutual guidelines and projects and to promote a 
strengthening of these in relation to territorial dynamics in this mesoregion. 
Key word: Networks, Social Movements, Territory, Bico do Papagaio 
 

1.INTRODUÇÃO 

Este trabalho é um esboço da tese que estamos desenvolvendo junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Geografia na Universidade Federal de Rondônia-

UNIR, intitulado: territorialidades transfronteiriça de poder no Bico do Papagaio: 

mailto:luciano_to@hotmail.com
mailto:maurojfc@gmail.com
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Pará, Tocantins e Maranhão, na temporalidade de 1970 a 2016. Visamos nesta tese 

apresentar as inter-relações de territorialidades de poder no Bico do Papagaio, 

mediante uma abordagem da ciência geográfica pertinentes a território e 

territorialidade, historicizando as relações de poder nas esferas, socioambiental, 

política e econômica e inter-relacionar os conflitos na temporalidade de 1970 a 2016 

e as possíveis territorialidades de domínio e estratégias de poder coletivas dos 

quilombolas e Sem-Terra nesta mesorregião. 

Pretendemos comprovar que as territorialidades de poder no Bico do 

Papagaio, são resultantes do processo histórico estabelecido pelas redes sociais e, 

econômicas que trazem intrínsecas o meio ambiente e a política; que na atualidade 

este processo está em curso que vem a contribuir para o avanço da pesquisa que 

permeiam estas territorialidades transfronteiriça entre o Maranhão, Tocantins e o 

Pará. 

O Bico do Papagaio é uma mesorregião brasileira criada em função do 

Decreto nº 6.047 de 22 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional-PNDR. Esta mesorregião tem seu território constituído 

pelo extremo norte de Tocantins, oeste do Maranhão, sul e sudeste do estado do 

Pará.  São no total 66 municípios, sendo 25 no norte de Tocantins, 25 no sul e 

sudeste do estado do Pará, e 16 no sudoeste do Maranhão. A denominação provém 

da forma configurada no norte de estado de Tocantins semelhante a um ―bico de 

papagaio‖, com a confluência dos rios Araguaia e Tocantins, o que constitui uma 

tríplice fronteira entre estes estados. 

Esta mesorregião é uma área de confluências entre os biomas brasileiros do 

Cerrado e Floresta Amazônica com a mata de cocais, um espaço transicional entre 

ambos os biomas, com expressiva presença de babaçuais. Esta possui inúmeras 

territorialidades, com estratégias coletivas, em vários casos, conflitantes em relação 

ao uso do território, resultantes de um processo histórico onde foram entrando em 

cena inúmeros atores sociais que no espaço e em sua temporalidade estabeleceram 

as suas redes e relações de poder; destacam-se os Timbiras, os quilombolas, os 

ribeirinhos, pescadores, extrativistas (castanheiros e quebradeiras de coco), 
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garimpeiros, pecuaristas, a mineração e à hidroeletricidade, estes três últimos 

citados apresentam maior visibilidade devido à vontade política atrelada à economia.  

 

2.METODOLOGIA 

Neste trabalho estamos seguindo o método estudo de caso. Segundo Yin 

(2011) é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos, 

conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas acrescenta 

duas fontes de evidências: observação direta e série sistemática de entrevistas.  É, 

de acordo com o autor, uma forma de realizar pesquisa investigativa de 

acontecimentos atuais adentro da sua conjuntura real, onde as fronteiras dentre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente situadas.  

O caso em análise são as inter-relações de territorialidades de poder. Este se 

passa na mesorregião do Bico do Papagaio. Os atores sociais envolvidos são os 

quilombolas das comunidades, Ilha de São Vicente, Prachata, Carapiché e Siriaco e 

os Sem – Terra. Os entrevistados serão os mais experientes de cada comunidade, 

representantes das associações dos respectivos territórios, as lideranças 

quilombolas do Bico do Papagaio e os representantes das organizações não 

governamentais que atuam juntamente com os mesmos, na temporalidade de 1970 

a 2016.  

Em relação aos instrumentos de coleta de dados utilizar-se-á a pesquisa 

documental, materiais visuais, além das técnicas de observação e entrevistas.  

Em relação a técnica de observação, Richardson (1989) indica que é um 

instrumental que pode ajudar a obter informações a respeito de fenômenos novos e 

inexplorados, contribuindo assim, na elucidação de novos problemas no decorrer da 

pesquisa. Em relação ao tipo de observação, estamos utilizando a observação não 

participante, onde estamos atuando como espectador atento‖.  No que concerne a 

entrevista, estamos utilizando a entrevista não estruturada, ou em profundidade, 

seguindo o direcionamento Richardson (1989).  

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Rondônia-UNIR, via Plataforma Brasil N. 2.307.436.  
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Já realizamos dois roteiros de trabalho de campo e pretendemos realizar mais 

um devido à dificuldade em entrevistar alguns sujeitos da pesquisa em função de 

suas viagens a atividades à frente de movimentos sociais. Estamos no momento 

transcrevendo os áudios das entrevistas gravadas e elaborando a parte teórica da 

tese. 

 

3.A MESORREGIÃO BICO DO PAPAGAIO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O LÓCUS 

DE PESQUISA 

Ao revisarmos a historicidade desta mesorregião, constatamos que sua 

ocupação remete ao grupo indígena Timbira, pertencente à família Jê. Atualmente 

existem dez territórios indígenas, quatro territórios quilombolas reconhecidos e um 

total de cerca de 500 assentamentos oriundos da política de reforma agrária. 

Até meados dos anos de 1900, o território era considerado de difícil acesso 

em virtude de não possuir estradas, sendo os rios Araguaia e Tocantins os únicos 

meios de circulação mais ―rápidos‖ na época, quando comparadas às trilhas, 

utilizada para viagens a pé, ou em animais, como burros, cavalos e jumentos. 

Até esse período não havia por parte da maioria dos habitantes da região 

preocupação em documentar suas posses, visto que a terra não tinha valor 

econômico considerável, era sinônimo de sobrevivência, considerada abundante e 

pouco habitada, utilizada para realização de pequenas roças para suprir as 

necessidades das famílias locais, com vendas de excedentes em Marabá-PA, 

Imperatriz-MA e algumas outras cidades localizadas nas margens de rios 

navegáveis. 

Havia predomínio de uma agricultura ―tradicional‖ de subsistência regional, 

com produção de arroz, feijão, mandioca, milho, batata doce, banana e produção de 

farinha e charque, com aporte do extrativismo, principalmente do coco babaçu e da 

castanha do Brasil, no lado paraense, exploração do mogno no extremo norte de 

Goiás, hoje Tocantins e na porção maranhense, predomínio da pecuária extensiva 

incipiente, em pastagens nativas, além de inúmeros garimpos espalhados pelos três 

estados com exploração de ouro, diamante e cristais. Conforme indicam Velho 

(1981), Emmi (1987) e Hébette (2004). 
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As comunicações se fizeram pelos rios na bacia do Tocantins-Araguaia. No 

entanto, com as políticas públicas voltadas à integração nacional novas rodovias 

atravessam esta mesorregião, nos anos de 1960 a implantação da BR-010 Belém-

Brasília.  

No entanto, com as políticas públicas direcionadas seguiu uma lógica de 

internacionalização, com a construção de rodovias como a BR-230 ou 

Transamazônica inaugurada no ano de 1972, e a BR-010 ou Belém-Brasília, 

inaugurada no ano de 1960, ocorreram modificações significativamente no Bico do 

Papagaio, ao passo que os tempos considerados lentos, seja por barcos ou lombo 

de animais, foram sucumbidos por caminhões, ônibus e trens. Conforme indicou 

Oliveira (1988) e Becker (2004). 

A circulação de pessoas e mercadorias via rodovias foi aos poucos tornando 

a região atrativa. Centenas de milhares de migrantes seguiram rumo ao norte do 

estado de Goiás e sudeste do Pará em busca de terras para habitarem.  

Fica explicito que a expansão destas territorialidades nas últimas décadas 

ocorreu em função dos incentivos do Estado, atrelados a interesses internacionais, 

com destaque para a produção de commodities201.   

Historicamente a região é marcada pelos conflitos pela terra e pelos 

assassinatos de trabalhadores rurais, padres, políticos, advogados, sindicalistas que 

organizam a luta.  

A presença dos atores sociais que disputam territórios no Bico do Papagaio é 

anterior aos anos de 1960, com maior expressividade a partir dos anos de 1980, em 

função da construção de uma organização sindical regional e posteriormente devido 

a chegada do MST, modificando a luta pela terra, ao inserir o acampamento como 

elemento no processo de luta por Reforma Agrária. Há também, no território, a 

presença de assentados e acampados, estes em geral não tiveram acesso à terra, 

ou em algum momento da história regional perderam suas posses.  

O Bico do Papagaio, desde a Guerrilha do Araguaia, entre os fins da década 

de 1960 e início dos anos de 1970, a qual envolveu os municípios de São Geraldo 
                                                           
201

 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A mundialização da agricultura brasileira. XII Colóquio 

Internacional de Geocrítica. Bogotá. Universidad Nacional de Colômbia. 2012. 
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do Araguaia-PA, Marabá-PA e Xambioá-TO vem sendo palco de inúmeros tipos de 

violências, sendo os atores sociais de economia ―tradicional‖ os penalizados com 

maior frequência nesses processos de dinâmicas territoriais.  

Esses acontecimentos consolidavam no Bico do Papagaio a passagem de 

uma economia basicamente de subsistência regional para uma de mercado com 

uma interface nacional e internacional. Com a introdução da mineração, 

agropecuária e hidroelétricidade como principais elementos de desterritorialização e 

conflitos. 

O Bico do Papagaio muda de lógica econômica e sua composição territorial 

se torna mais complexa, com a chegada de inúmeros sujeitos sociais, como no caso 

dos migrantes sem terras e empresários. As interferências deixam de ser regionais e 

passam a ser internacionais, com fortes incentivos para a produção de commodities, 

como a carne via pecuária, mineração e geração de energia hidroelétrica. 

 

4.A BASE TÓRICA DA PESQUISA NO PRISMA DA CIÊNCIA GEOGRÁFICA 

Definimos a priori que a elucidação do proposto neste estudo seria 

problematizando segundo uma base teórica constituída pelos conceitos de rede, 

território e movimentos sociais. Estamos cientes que a opção por uma base teórico-

metodológica resultara na produção de um trabalho com um viés teórico 

correspondente a esta. 

Portanto, ao averiguarmos a discussão teórica a respeito de redes, nos 

deparamos com importantes considerações, como as do sociólogo espanhol Manuel 

Castells (1999) e dos geógrafos brasileiros Roberto Lobato Corrêa (1997), Milton 

Santos (1996) e Rogério Haesbaert da Costa (2011). 

Dentre as perspectivas teóricas-metodológicas apresentadas a respeito do 

conceito de redes, optamos por trabalhar com a interpretação de Santos (1996). 

No que se refere a perspectiva de território, definimos a qual é vista nas suas 

diversas dimensões: política, economia, cultura e também natureza, imbricados 

relacionalmente pela historicidade e conflitualidade inerente a toda esfera do corpo 

social. Nesta perspectiva, temos como aporte teórico-metodológico Raffestin (1993) 
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e Saquet (1993, 1994, 2000, 2011, 2015) e Rogério Haesbaert da Costa (1995, 

1997). 

 Há atualmente, na geografia brasileira, a existência de pelo menos três 

tendências teórico-metodológica empregadas nas análises geográficas acerca dos 

movimentos sociais. Esta constatação foi verificada por Santos (2006). A primeira 

seria a geografia da organização dos movimentos sociais (aborda mais 

descritivamente as formas de organização dos movimentos e sua ―configuração 

espacial‖ (mapeamento das estruturas dos movimentos, os movimentos são 

apresentados no que tange a sua estrutura organizativa e às agendas 

mobilizadoras, mas estas são realçadas em sua interlocução com o Estado). 

A segunda a geografia das lutas sociais (tendência que não se remete 

diretamente às organizações sociais que ―personificam‖ os movimentos sociais, mas 

sim, trabalha as formas de ―materialização‖ das lutas e dos conflitos sociais no 

espaço),  e por fim, a geo-grafias dos movimentos sociais ( tendência que se 

caracteriza por um duplo percurso analítico: i) de um lado surgem esforços para a 

proposição de categorias analíticas de leitura dos movimentos sociais a partir do 

arcabouço conceitual da geografia contemporânea; ii) de outro lado, também há 

esforços no sentido da proposição de movimento social mesmo enquanto categoria 

de pensamento na geografia, passa a ser ele mesmo, um instrumento analítico para 

de novas espacialidades e territorialidades, como portador de novas ordens 

espaciais latentes). 

No que se refere a três tendências apresentadas, o autor supracitado indica 

que a primeira (a geografia dos movimentos sociais) é fortemente influenciada pelos 

seguintes autores: Maria Terezinha de Soares Segada, Satiê Mizubuti e Júlia Adão 

Bernardes. A segunda tendência (geografia das lutas sociais), tem como referências, 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira e Marcelo José Lopes de Souza. A terceira e última 

tendência apresentada (a geo-grafias dos movimentos sociais), tem como 

referências os autores Bernardo Mançano Fernandes e Carlos Walter Porto 

Gonçalves. 

Neste estudo, adotamos a terceira perspectiva no que concerne aos estudos 

acerca dos movimentos sociais. Logo, a base teórica nesta discussão é a produção 
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de Bernando Mançano Fernandes, como consequência estamos adotando o 

conceito de movimento socioterritorial deste autor. Utilizado segundo Fernandes 

(2000) para designar os movimentos que tem o território como trunfo. Este conceito 

é amplo, envolve diferentes dimensões do espaço geográfico, como a social, 

política, econômica, dentre outras.   

Para o referido autor estudar o movimento social na condição de categoria 

geográfica é uma condição essencial para uma elaboração teórica. Ao passo que 

afirma que não é possível fazer uma leitura geográfica dos movimentos sociais 

utilizando somente categorias de outras áreas do conhecimento. Basta para isso, 

que os cientistas construam os respectivos referencias teóricos. Um desafio na 

geografia, na sua opinião. 

Ter o território como trunfo, na perspectiva de Castro (2013, p. 105), tem o 

significado de imputar a ele o sentido principal da luta. Nesta perspectiva, ―são 

territoriais aqueles movimentos cujos objetivos implicam a conquista e a 

reorganização dos usos do território, inserindo-lhes novos usos e funções‖. São 

considerados como exemplos, dentre outros, o MST e o movimento dos 

quilombolas.  

Fernandes (1999), reforça que, os movimentos territorializados ou 

movimentos socioterritorial são forjados pelos trabalhadores. O mesmo está 

organizado e atua em diferentes lugares ao mesmo tempo, tal fato se dá em função 

da sua forma de organização, esta permite especializar o processo de luta visando 

conquistar novas frações do território.  

Portanto, estamos deixando de lado uma abordagem sociológica do conceito 

de movimentos sociais e inserindo no nosso estudo, o conceito de movimento 

socioterritorial, na perspectiva geográfica de Fernandes (1999, 2000, 2005). O que 

interessa nessa perspectiva e /ou tendência, não é o espaço em si, mas o 

movimento do espaço e sua transformação em território. Interessa o espaço em sua 

totalidade, o espaço em movimento e o movimento no espaço e no território.  

Na análise geográfica, estamos preocupados em compreender os tipos de 

espaços e de territórios produzidos e conquistados pelos movimentos, a forma de 

organização dos movimentos, tendo como referencial o espaço, o território e o lugar 
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produzidos por suas ações em virtude das relações sociais, compreender os tipos de 

movimento socioterritorial e seus processos geográficos (isolados, territorializados 

ou espacializados). 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido este trabalho está em curso, conforme esclarecemos em outro 

momento, não possuímos ainda informações no que concerne aos resultados dos 

dados colhidos em virtude dos trabalhos de campo.  

No entanto, já realizamos boa parte da revisão teórica e documental que foi 

proposta. Até o momento, é possível afirmar que esta mesorregião possui um 

histórico de formação socioeconômica secular, que nos remete ao período do ―Brasil 

colônia‖, sendo que há inúmeros registros ao longo desse período até os dias atuais 

de inúmeros conflitos sociais em virtude de diversas disputas principalmente pelo 

acesso e controle da terra, enfim por melhores condições de vida. 

Por fim, a de se registrar que a constituição de redes de movimentos sociais 

nesta mesorregião é algo recente, tendo início logo após a Guerrilha do Araguaia, na 

década de 1970, com grande influência de setores da Igreja Católica, tendo como 

principais sujeitos o padre Josimo Tavares e o trabalhador rural e sindicalista Manoel 

Conceição, responsáveis por importantes articulações dos trabalhadores rurais 

objetivando garantir a posse de suas terras, frente ao avanço da grilagem, 

pistolagem e ações estatais que os ameaçavam. 
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Resumo 
O presente estudo refere-se à Educação Profissional e Tecnológica oferecida pelos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Busca evidenciar, por meio de 
análise empírica, o papel da educação e formação dos jovens assim como apresentar o 
embasamento legal e o compromisso de apoio dos Institutos aos processos de 
desenvolvimento local e regional. O interesse por realizar este estudo se deu pelo fato dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia terem suas vertentes voltadas para 
atuar em direção ao desenvolvimento da localidade e da região onde atuam, fornecendo 
educação e formação gratuita e de qualidade, que de certa forma, está contribuindo para a 
inclusão social por meio da educação profissional e tecnológica, como também, conforme a 
Lei nº 11892 de 29/12/2008 de Criação dos Institutos Federais, deixando claro a atuação 
dos Institutos enquanto rede social. Neste sentido, verifica-se que a educação profissional, 
tem possibilitado aos Institutos Federais estarem presente em maior quantidade de cidades, 
ampliando suas distribuições territoriais, buscando sintonia com as localidades, reafirmando 
a vontade de consolidar a educação profissional e tecnológica com o desenvolvimento local 
e regional.  
Palavras Chave: Educação e formação. Institutos Federais.  Desenvolvimento Local. 
 
Abstract: 
The present study refers to the Professional and Technological Education offered by the 
Federal Institutes of Education, Science and Technology. It seeks to evidence, through 
empirical analysis, the role of youth education and training as well as to present the legal 
basis and commitment of the Institutes to the local and regional development processes. The 
interest in carrying out this study was due to the fact that the Federal Institutes of Education, 
Science and Technology have their aspects aimed at working towards the development of 
the locality and the region where they work, providing free and quality education and training, 
which in a way , is contributing to social inclusion through professional and technological 
education, as well as, according to Law 11892 of 12/29/2008 on the Creation of Federal 
Institutes, making clear the performance of the Institutes as a social network. In this sense, it 
can be seen that professional education has enabled the Federal Institutes to be present in a 
greater number of cities, expanding their territorial distributions, seeking syntony with 
localities, reaffirming their desire to consolidate professional and technological education with 
local development and regional. 
Keywords: Education and training. Federal Institutes. Local Development. 
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1.  Introdução  

O desenvolvimento local pode ser verificado como um processo contínuo, 

onde a própria comunidade, ao estar atenta a seus problemas e aspirações, por 

meio de esforços sucessivos, busca em suas potencialidades, competências e 

habilidades, soluções locais dos problemas e anseios detectados. 

Entretanto, para que o desenvolvimento local aconteça, a educação e a 

formação são fatores importantíssimos. Para que haja desenvolvimento local, a 

comunidade terá que estar em constante formação, utilizando-se da educação 

formal que recebe nas escolas e a não formal, que adquire empiricamente, ou seja, 

do conhecimento vivido, encontrado na experiência acumulada de cada localidade. 

Neste contexto, o objetivo deste estudo é evidenciar, por meio de análise 

empírica, o papel da educação e formação dos jovens assim como apresentar o 

embasamento legal e o compromisso de apoio aos processos de desenvolvimento 

local e regional.  

Um dos preceitos básicos dos Institutos Federais, após sua reformulação em 

2008, é atuar no sentido do desenvolvimento local e regional, tendo como 

perspectiva a construção da cidadania, como também passam a atuar como uma 

rede social. A rede é constituída das relações sociais que estão presentes em uma 

determinada localidade, dando a oportunidade ao compartilhamento de ideias, 

levando à formação de uma cultura de participação, ao mesmo tempo em que, ao 

assimilar novos elementos, acaba por ter permanente renovação. Pode-se entender 

que esta rede estará em constante movimento, atuando regionalmente, porém com 

uma missão nacional. 

Para a efetivação deste estudo o método é indutivo e a metodologia utilizada 

foi pesquisa documental bibliográfica, com uma abrangência sistêmica, por meio de 

uma investigação realizada em artigos, livros, dissertações, teses, legislações e sites 

sobre o assunto. 

É importante refletir que a comunidade local pode ser percebida pelas suas 

características de cidadania, especialmente no que tange aos valores da democracia 

determinada pelo território, ou pelos valores cívicos conhecidos publicamente que 
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acabam por gerar uma cidadania ativa. O local passa a ser conhecido como lócus 

identitário, onde se cultivam tradições e se expressam a cultura da localidade. 

Nesta perspectiva, verifica-se que o desenvolvimento local se concebe a partir 

da cidadania, sendo para isso necessário compreender as potencialidades e os 

atributos cívicos (para a cidadania), tais como: participação local em atividades 

relacionadas à cultura, economia, política, religiosidade e sociabilidade da 

localidade.  

Assim, os Institutos Federais, em consonância com a Lei 11.892 de 

29.12.2008 da criação dos mesmos, antes de iniciar suas atividades nos municípios, 

realizam conversas com as comunidades e governantes, para que possam definir os 

cursos a serem ofertados, levando em consideração as necessidades do local. 

Esse diálogo com a realidade local tem como meta atender à demanda do 

lugar a fim de que se supra uma carência profissional da localidade e de seu 

entorno. A proposta de ação dos Institutos Federais está baseada no entendimento 

que é no local e regional que se concentra o universal, uma vez que a interferência 

do local altera a esfera global. 

 

2.  Educação e formação 

A educação e a formação andam de mãos dadas, principalmente no momento 

em que a sociedade se encontra, pois, frente a tantas mudanças há necessidade de 

educação e constante formação. 

A educação pode ser verificada como um processo que antecede a formação 

e deve ser assegurada pelo Estado, enquanto escolaridade obrigatória, que é base 

de todos os outros processos de ensino aprendizagem.  

De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, ―A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

No entanto, segundo Brandão (1995), existe mais de uma forma de se 

perceber a educação, ela se dá de acordo com o momento do dia e da vida, 

podemos ter a educação na escola, em casa, no trabalho em nossas ações do dia a 
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dia, já que ―para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias 

misturamos vida com educação‖ (BRANDÃO, 1995, p. 7). 

Amplia esta discussão, Ávila (2000), a educação e a formação encontram-se 

entrelaçadas, por meio da educação, a criança ou qualquer outro educando 

consegue desenvolver suas capacidades físicas, morais, intelectuais, como também 

social. É a forma de se passar de um estado básico para outro com maior 

aprimoramento. Já a formação ―se situa num patamar básico de busca, decifração, 

discernimento e incorporação de sentidos e valores de determinada realidade‖ 

(ÁVILA, 2000, p. 63).   

Ainda para o autor, a formação e a educação são fenômenos 

complementares, uma vez que a educação implica uma formação como fundamento, 

já a formação necessita de educação para a concretização da dinâmica de vida do 

ser humano. 

Reforça este pensamento Quoniam et al ( 2010, p. 153),quando afirma que ― a 

formação resulta da necessidade de ajustar o que se ensina e o que se aprende aos 

interesses pessoais e sobretudo às necessidades decorrentes da evolução 

tecnológica e do mundo do trabalho‖. 

O direito à educação é reconhecido como direito fundamental do homem, sem 

distinção de gênero, raça, idade, credo ou classe social, sendo um componente 

substancial de qualquer política de desenvolvimento.  

Portanto, o acesso à educação, além de ser requisito para o exercício pleno 

da cidadania, é condição mínima e indispensável de integração e empregabilidade 

na sociedade do conhecimento e da informação. 

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), em seu 

Artigo 1º, define: ―A educação abrange processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais‖ (BRASIL, 1996, p. 1).   Sobre esta ótica, podemos dizer que 

a educação e desenvolvimento devem caminhar juntos, uma vez que desenvolve o 

ser humano independente de ser uma educação formal ou não formal. 
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A educação de acordo com as ponderações de Borges (2011), não se deve 

mostrar somente como um processo de conteúdos sem conexões com a realidade e 

sim deverá fazer com que o aluno conheça mais a realidade em que se encontra, 

para assim conseguir transformá-la. Não pode simplesmente proporcionar 

conhecimentos de uma forma geral e sim agir na materialização desses 

conhecimentos, para que haja a promoção da melhoria da qualidade de vida das 

pessoas envolvidas. 

Para a autora, a escola não pode ser meramente um processo de aquisição 

de conteúdos e sim ter um papel importante no que diz respeito ao processo de 

articulação entre necessidades do desenvolvimento local e os conhecimentos 

repassados aos alunos, estes devem se configurar instrumentos de intervenção 

sobre uma dada realidade, permitindo que todos tenham iniciativas mais inteligentes 

e conscientes. 

Nesta perspectiva, verificamos a educação no contexto de desenvolvimento 

local: 

[...] o desenvolvimento local implica a formação e a educação da 
própria comunidade em matéria de cultura, capacidades, 
competências e habilidades que permitam a ela mesma, 
evidentemente, com a ajuda de todos os agentes e fatores externos, 
agenciar e gerenciar todo o processo de desenvolvimento da 
respectiva localidade, em vez de apenas participar de propostas ou 
iniciativas que venham de fora (BROSTOLIN, 2007, p. 108). 
 

Para que a comunidade aproveite o potencial local, pode desenvolver os 

conhecimentos existentes, isso ocorre por meio da busca de formação e educação 

no que concerne às competências e habilidades necessárias para o 

desenvolvimento de tal potencialidade. 

Neste diapasão, salienta Couto (2006), que a educação modifica a vida das 

pessoas, eleva a produtividade das empresas e faz com que a população se torne 

mais competitiva no cenário econômico, uma vez que acaba por elevar o grau de 

produtividade, proporcionando progresso tecnológico e competitividade para os 

mesmos. 

A educação tanto formal como informal pode contribuir imensamente para o 

desenvolvimento local, nas palavras de Borges (2011, p. 56), ―[...] a educação 
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fortalece e dissemina valores, princípios e normas de convivência construídas 

coletivamente e transmitidas pela situação cotidiana fortalecendo laços de pertença‖. 

Entende-se que para que haja desenvolvimento local, a comunidade terá que 

estar em constante formação, utilizando-se da educação formal que recebe nas 

escolas e a não formal, que adquire empiricamente, ou seja, do conhecimento 

vivido, encontrado na experiência acumulada de cada localidade. 

 

3. Os Institutos Federais e o apoio ao Desenvolvimento Local/ Regional 

Os Institutos Federais têm exercido o compromisso de apoiar processos de 

desenvolvimento local e regional desde quando foi reconhecido como 

estabelecimento de ensino industrial, sob nova organização escolar e administrativa, 

atribuída pela Lei nº 3552 de 1959 e pelo decreto nº 50 492 de 1961.  

O primeiro objetivo apresentado por essa lei foi: ―proporcionar base de cultura 

geral e iniciação técnica que permitam ao educando integrar-se na comunidade e 

participar do trabalho produtivo ou prosseguir seus estudos‖. Importante assinalar os 

termos do parágrafo único dessa lei a respeito da natureza do ensino proposto, que 

ainda vem sendo obedecido: O ensino ministrado nesses estabelecimentos se 

processará de forma a atender às diferenças individuais dos alunos, buscando 

orientá-los do melhor modo possível, dentro de seus interesses e aptidões. 

De fato, é no atendimento a esse parágrafo da lei, que os cursos de 

capacitação técnica dos institutos federais são sempre estruturados a partir das 

demandas locais. Procura-se respeitar, nesse aspecto, não só os interesses e 

aptidões dos alunos, como as potencialidades e especificidades locais e regionais. 

Portanto, a ação educativa e formadora dos institutos federais tem no seu cerne 

fundador a finalidade de servir de suporte ao processo de desenvolvimento já latente 

no local e região. 

Os institutos federais vislumbram a possibilidade de proporcionar uma 

sociedade condições para se chegar a uma sociedade desenvolvida. De acordo com 

Couto (2006), uma sociedade começa a ser desenvolvida, quando apresenta ―como 

indicadores chave, ampliação do tempo médio de vida, qualidade de vida sempre 
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crescentes e onde haja pleno aproveitamento de todas potencialidades locais‖. 

(COUTO, 2006, p.02). 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são instituições 

com um modelo inovador em termos de proposta político-pedagógica, cujo conceito 

utilizado pelo Ministério de Educação tem sido único (PACHECO, 2011). Eles 

exercem o papel de instituições certificadoras de competência profissional. 

A implantação dos Institutos Federais relaciona-se ao conjunto de políticas 

direcionadas a Educação Profissional e Tecnológica, pode-se afirmar que se 

caracteriza como um marco histórico do que foi a Educação Profissional no Brasil e 

das enormes possibilidades que se abrem para o futuro da formação do cidadão 

brasileiro, não somente no que diz respeito à sua formação acadêmica e cidadã para 

o mundo do trabalho. 

A Lei 11.892 de 29.12.2008 de implantação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, em seu Art. 6º, reafirmou o comprometimento que 

dos Institutos ainda mantêm com o desenvolvimento local e regional, que podem ser 

apreciados em suas finalidades: 

I - ofertar Educação Profissional e Tecnológica, em todos os seus 
níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas 
na atuação profissional nos diversos setores da economia, com 
ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 
nacional;  
II - desenvolver a Educação Profissional e Tecnológica como 
processo educativo e investigativo de geração e adaptação de 
soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 
peculiaridades regionais;  
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 
Educação Profissional e educação superior, otimizando a 
infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;  
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 
identificados com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal;  
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 
ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, 
estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 
investigação empírica;  
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do 
ensino de ciências nas instituições 38 públicas de ensino, oferecendo 
capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das 
redes públicas de ensino;  
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VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica;  
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico 
e tecnológico;  
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 
ambiente. (BRASIL, 2008) 
 

Os Institutos Federais têm como meta desenvolver uma formação cidadã, 

utilizando-se de adaptações, técnicas e tecnológicas que atendam às demandas 

regionais emergentes. Devem proporcionar uma integração entre a educação 

básica, profissional e superior, levando também à otimização das estruturas físicas e 

os recursos humanos. 

A Educação Profissional fornecida pelos mesmos, ao atender às demandas 

locais, é fator de desenvolvimento e fortalecimento de arranjos produtivos, sociais e 

culturais locais, estimulador de pesquisa e programas de extensão, como também 

se constituí em centro de referência de Educação, Ciências e Tecnologias. Objetiva 

a formação de cidadãos com visões críticas embasadas em teorias e experiências 

adquiridas durante os anos de formação.   

Ressalta Pacheco (2011), que o objetivo central dos Institutos Federais não 

está, simplesmente, em formar um profissional para atuar no mercado de trabalho, 

mas sim, formar um cidadão para o mercado de trabalho, derrubando as barreiras 

existentes entre ensino técnico e científico na articulação do trabalho, ciência e 

cultura.  Amplia este pensamento quando afirma que ―[...] Com os Institutos Federais 

iniciamos uma nova fase, abandonando o hábito de reproduzir modelos externos e 

ousando inovar a partir de nossas próprias características, experiências e 

necessidades‖ (PACHECO, 2011, p.15).  

É importante enfatizar que atualmente, as instituições que trabalham com a 

educação profissional e tecnológica têm a responsabilidade direta e indireta em 

relação ao desenvolvimento local, com vistas à sustentabilidade do local e da região.   

Os Institutos Federais têm plena autonomia em sua área de atuação no que 

se refere a criar e extinguir cursos, bem como para registrar diplomas dos cursos 

oferecidos, mediante a autorização do Conselho Superior. 
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Junto com a integração mundial e com o rompimento das fronteiras 

econômicas, nas ponderações de Girardo (2002, p.40), surge uma tendência de 

impulsionar e fortalecer o local e o regional e esta fragmentação do espaço nacional 

leva a uma independência cada vez maior das políticas e da economia local.  

Existe a valorização por parte dos governos democráticos, do município que 

aparece como meio mais próximo para desenvolver a cidadania e o local neste 

contexto, passa a ser verificado não só como espaço privilegiado na construção da 

cidadania social como também é percebido como um lugar de participação, de 

exercício de direitos.  Nesta perspectiva, os Institutos Federais se estabelecem como 

política pública para a educação profissional: 

[...] esse novo desenho construído traz como principal função a 
intervenção na realidade, na perspectiva de um país soberano e 
inclusivo, tendo como núcleo para a irradiação das ações o 
desenvolvimento local e regional. O papel que está previsto para s 
Institutos Federais é o de garantir a perenidade das ações que visem 
a incorporar, antes de tudo, setores sociais que historicamente foram 
aliados dos processos de desenvolvimento e modernização do Brasil, 
o que legitima e justifica a importância de sua natureza pública e 
afirma uma educação profissional e tecnológica como instrumento 
realmente vigoroso na construção e resgate da cidadania e da 
transformação social. (PACHECO, 2011, p. 14) 
 

Atuam a favor do desenvolvimento local e regional, prezam pela construção 

da cidadania e para a consecução deste objetivo, realizam um diálogo constante 

com as realidades locais, utilizando-se de audiências públicas antes da implantação 

de seus cursos. Esta ação se faz necessário para se conhecer a realidade que 

estarão atuando, pois, suas demandas educacionais devem partir das demandas 

locais. 

O lugar desempenha um papel importantíssimo na história, é o que é próximo, 

é onde ocorrem as experiências e vivências, constituindo as identidades e 

percepções de um povo. É no lugar que encontramos o registro da cultura e história, 

é daí que vem a importância do local como lócus de aprendizagem. Na visão de 

Santos (2008), é a partir do local, que se tecem os processos de transformações 

sociais. 

Compreendendo a importância do local, os Institutos Federais de acordo com 

Pacheco (2011), tem como proposta, durante suas intervenções, explorar as 
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potencialidades de desenvolvimento e a vocação produtiva do local e verificar a 

questão da geração e transferência de tecnologia e conhecimentos, com vistas à 

inserção de mão de obra qualificada no local. O autor aponta que para isso ocorrer é 

de suma importância que haja, constantemente, um monitoramento do perfil 

socioeconômico-político-cultural da região de atuação. 

Silva et al (2009) realizam alguns comentários e reflexões sobre a Lei 11.892 

de 29.12.2008 (Lei de criação dos Institutos Federais). Ao analisar a lei, salientam 

que os Institutos Federais vislumbram a promoção da justiça social, a equidade e o 

desenvolvimento sustentável, como também devem caminhar ao encontro de 

soluções técnicas de geração de novas tecnologias, na busca da constante inclusão 

social. É bom salientar que a perspectiva dos mesmos é formar e qualificar pessoas 

no local, a fim de atender e desenvolver as necessidades do lugar. 

Os municípios, segundo Baquero (2008), representam a esfera local no Brasil, 

apropriados para serem focados em políticas que envolvam processos de 

desenvolvimento endógeno, por se tratar da primeira instância política de decisão, 

para isto ―[...] constitui-se numa organização formal, com limites e população 

claramente definidos e representa a unidade de governo local no sistema político 

federativo brasileiro (BAQUERO, 2008, p. 179) ‖. 

 Além disso, na escala territorial local, o desenvolvimento pode ser 

impulsionado, em função dos tipos de experiência e envolvimento dos habitantes 

que vêm nele o seu mundo existencial, com quem tem necessidade de criar raízes 

para sua segurança (RELPH, 1979). É nesse sentido que Santos (2008, p. 158), 

entende o lugar vivido na escala local como uma forma de os indivíduos 

funcionalizarem o mundo, já que é por meio do lugar que o mundo é percebido 

empiricamente. O lugar é ―um centro de significados construído pela experiência‖ 

―[...] o lar, os lócus de reminiscências e o meio de ganhar a vida‖ (TUAN, 1980 

p.107). 

As reais oportunidades dos seres humanos presentes nos processos 

democráticos, para Couto (2006), possibilitam o desenvolvimento local, como 

processo intrínseco ao desenvolvimento de todas as potencialidades humanas e 

sociais de um território.  
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O território é produto do uso ou apropriação que se faz de um determinado 

espaço para determinados fins, assim atualmente são 38 Institutos Federais 

presentes em todos Estados do país, oferecendo cursos de qualificação, ensino 

médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas (MEC, 2018).  

Ainda conforme o MEC (2018), os Institutos Federais encontram-se 

presentes, por meio de seus Campi, em 568 municípios brasileiros, com 644 

unidades até 2016.  

 

Figura 1: Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica - Em unidades 

 

 

Fonte: MEC/Portal (2018)  

 

De acordo com a Lei de criação n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

verifica-se que os mesmos estão em seus respectivos espaços, colocando em 
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prática seus propósitos educacionais e de formação profissional a serviço do 

desenvolvimento local e regional. Para esse fim, percebe-se uma estratégia 

específica de apropriação do espaço na oferta dos serviços prestados, dependente 

da leitura e interpretação que a instituição faz de cada espaço produzido pelos 

Estados brasileiros em que estão instalados.  

 

Figura 2 – Locais de Instituições da Rede Federal 

 

Fonte: MEC/Portal (2018)  

 

Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente ―[...] o ator 

territorializa o espaço‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 143).  Quando alguém se apropria de 

um determinado espaço, quer seja eleconcreto ou abstrato, está territorializando o 

mesmo. Para esse fim, ele interpreta o espaço construído existente, por meio de sua 

cultura, valores e objetivos. O território está apoiado no espaço, são formas 

materiais, interpretadas pela subjetividade individual e coletiva. As formas podem 

permanecer as mesmas durante muitos anos, mas a sociedade está em constante 
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transformação, em função de novas territorializações, ―[...] a mesma paisagem, a 

mesma configuração territorial, nos oferecem, no transcurso histórico, espaços 

diferentes‖ (SANTOS, 1996, p. 77). 

Enfatiza ainda o autor que grandes mudanças ocorrem na atualidade, uma 

delas é a relevância do papel da ciência, da tecnologia e da informação, segundo o 

autor, estamos num momento em que o meio técnico-científico substitui o meio 

natural e por meio desses novos instrumentos os atores reinventam novas formas de 

uso do espaço, portanto o reterritorializam. 

Para Santos (1985), o mundo se encontra em uma nova fase histórica, 

passamos pela revolução da informação, os lugares podem ser ligados 

instantaneamente graças a informática. Para ele tanto o espaço geográfico como o 

sistema urbano estão atualmente hierarquizados por fluxos de informação. [...] A 

rede urbana se torna, assim, um fenômeno ainda mais complexo, definido por fluxos 

de informações hierarquizados e fluxos de matéria que, nas áreas mais 

desenvolvidas, não são hierarquizantes (SANTOS, 1985, p.18). 

Sendo assim, os novos territórios são construídos com base em ciência, 

tecnologia e informação, fazendo com que o trabalho se torne mais científico, 

resultando em territórios cada vez mais informatizados.  

O autor acredita que a análise da territorialização realizada pela prática dos 

atores no âmbito do cotidiano vivido, deve levar em conta a ideia de espaço banal 

defendido por François Perroux (1967), presente em Santos (2008, p.139) quando 

afirma que:  

[...] a ideia de espaço banal, mais do que nunca, deve ser levantada 
em oposição à noção que atualmente ganha terreno nas disciplinas 
territoriais: a noção de rede. As redes constituem uma realidade nova 
que, de alguma maneira, justifica a expressão verticalidade. Mas 
além das redes, antes das redes, apesar das redes, depois das 
redes, com as redes, há o espaço banal, o espaço de todos, todo o 
espaço, porque as redes constituem apenas uma parte do espaço e 
o espaço de alguns (PERROUX ,1967 apud SANTOS, 2008, p.139). 
 

No entanto, as práticas no mundo da ciência, técnica e informação, também 

são realizadas em rede e geram territórios em rede. Para Santos (2008), são os 

mesmos lugares que formam as redes e o espaço banal. Em cada situação, o lugar 
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exerce funções diferentes.  Esses acontecimentos simultâneos somente são 

possíveis em função da ciência que cria novas solidariedades: ―[...] a possibilidade 

de um acontecer solidário, malgrado todas as formas de diferença, entre pessoas, 

entre lugares‖ (SANTOS, 2008, p.139). 

A atualidade nos apresenta mudanças profundas, ―[...] devido ao processo 

das técnicas e das comunicações, a esse território se superpõe um território das 

redes, que num primeiro momento dá a impressão de ser uma realidade virtual‖ 

(LUCCI, 2002, pág.01). 

A autora afirma que o território em redes não deve ser percebido como um 

espaço virtual, pois as redes são realidades concretas, as mesmas são formadas 

por pontos interligados, cuja tendência é estar presente em toda a superficie 

terrestre, porém,  conforme cada continente terá uma determinada densidade.  As 

redes se constituem na base do mundo globalizado, por meio delas que caminham 

os fluxos de informações.  

A Lei de criação dos Institutos Federais deixa muito clara a sua atuação como 

rede social. A rede é constituída das relações sociais que estão presentes em uma 

determinada localidade, dando a oportunidade ao compartilhamento de ideias, 

levando à formação de uma cultura de participação, ao mesmo tempo em que, ao 

assimilar novos elementos, acaba por ter permanente renovação. Pode-se entender 

que esta rede estará em constante movimento, atuando regionalmente, porém com 

uma missão nacional. 

 

4.Considerações Finais 

Pensar o local nos leva a realizar algumas reflexões sobre território, em uma 

análise social, uma vez que o território somente poderá ser conceituado no momento 

em que faz uso dele, ou quando se pensa junto dos sujeitos que fazem uso dele. 

São esses sujeitos que permanentemente irão dialogar com esse território em uso. É 

nesse momento que se incluem os diálogos com a natureza, com o cultural, com a 

herança social e com a sociedade em seu movimento presente.  

Os Institutos Federais promovem nos locais em que pretendem implantar uma 

unidade, um diálogo com a comunidade, por meio de audiências públicas, 
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verificando a vocação do local, e assim os cursos ofertados pelos Campus dos 

Institutos Federais atendem à solicitação da comunidade e do município, passando 

assim a compreender e atuar nesse território. A proposta dos Institutos nesse 

sentido, é o compartilhamento real em uma rede multilateral e dinâmica, e que isso 

ocorre a partir de postura dialógica.  

Por meio da educação profissional e tecnológica oferecida, os Institutos 

Federais qualificam e requalificam de acordo com a realidade local, para municípios 

que antes não tinham acesso à educação profissional e tecnológica. Torna-se, 

portanto, um instrumento de mudança, sugerindo que no futuro, o estudante que 

optou por uma qualificação ou requalificação profissional, também adquira uma 

melhor qualidade de vida, o que refletirá em melhorias para o município. 
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RESUMO 
A Agricultura Familiar tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico e social das 
áreas rurais reconhecida pela sociedade e governos, como segmento estratégico para 
diversificação produtiva e segurança alimentar. Os diferenciais culturais, produtivos e 
econômicos deste público, tem obtido destaque também na formação de ações de 
cooperação, com resultados importantes para a construção do desenvolvimento rural 
sustentável. Este texto tem como foco a análise da conexão existente entre a Agricultura 
Familiar e o Cooperativismo Solidário, verificando as potencialidades das ações coletivas e 
os limites deste processo organizativo. O grupo de cooperativas pesquisadas é vinculado a 
União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária - UNICAFES, 
entidade representativa que aponta avanços positivos na organização socioeconômica deste 
segmento. Neste ensaio afirmam-se estes apontamentos, demarcando a necessidade de 
inovações comportamentais e institucionais para a maior participação dos atores na 
construção do desenvolvimento local e para melhor conexão entre as diversidades e 
potencialidades dos associados com as cooperativas. 
Palavras chave: Cooperativismo, Agricultura familiar, redes  
 
ABSTRACT  
Family Agriculture has been a key element for the economic and social development of rural 
areas, and is recognized by the Society and Governments as a strategic segment for the 
diversification of production and food security of mankind. The cultural, productive and 
economic differentials of this public have been highlighted in the formation of cooperation 
actions, with important results for the construction of sustainable rural development. This 
theoretical essay focuses on the analysis of the connection between Family Agriculture and 
Solidary Cooperativism, verifying the potentialities of collective actions and the limits of this 
organizational process. The group of cooperatives surveyed in this essay is linked to 
UNICAFES - National Union of Cooperatives of Family Agriculture and Solidarity Economy, a 
representative entity that points out positive advances in the socioeconomic organization of 
this segment. This essay affirms these notes, marking the need for behavioral and 
institutional innovations for the greater participation of the actors in the construction of local 
development and for a greater connection between the diversities and potentialities of the 
associates with the cooperatives. 
Key words: Cooperativism, Family farming, networks 

 

1. Introdução 

A Agricultura Familiar brasileira tem sido destacada como fator fundamental 

para o desenvolvimento econômico e social dos territórios rurais. Diversos estudos 

mailto:alcidirmz@yahoo.com.br
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(SCHNEIDER, 2003; BUAINAIN, 2006; FAO, 2014) que abordam os contextos e 

realidade da Agricultura Familiar tem demonstrado que esta possui adjetivos 

vinculados a diversidade cultural e a diversificação produtiva, fatos que permitem 

contribuir significativamente com a segurança alimentar, redução da pobreza no 

campo e  do desenvolvimento rural sustentável. Sendo fundamental, nesse processo 

verificar as conexões existentes entre os Agricultores Familiares e as Cooperativas 

Solidárias com objetivo de ampliar suas potencialidades social, econômica e política.  

Por ser classificada como peça fundamental para o desenvolvimento das 

áreas rurais é importante que a Agricultura Familiar também amplie sua organização, 

principalmente através da promoção de iniciativas coletivas, como estratégia para 

inserção nos mercados, tornando possível sua adaptação aos padrões competitivos 

atuais (BUAINAIN, 2006). Estudar a base teórica que fundamenta a conexão entre 

os Agricultores Familiares e as redes de cooperação é fundamental para melhorar 

as formas de organização, participação e governança destes empreendimentos uma 

vez que atualmente verifica-se que grande parte da Agricultura Familiar ainda não se 

encontra cooperativada.  

Neste texto analisaremos os desafios e potencialidades do processo 

organizativo da Agricultura Familiar, considerando a organização coletiva como peça 

fundamental.  A adoção de ações coletivas é entendida como um mecanismo que 

possibilita a inserção da Agricultura Familiar na produção, escoamento e acesso aos 

mercados. As ações coletivas implementadas até aqui têm demostrado que podem 

contribuem para que os produtores se adaptem aos novos padrões competitivos, 

sendo fundamental a consolidação de conexões estáveis e permanentes entre a 

Agricultura Familiar e suas Cooperativas. 

 

1.1 Reconhecimento dos diferenciais da Agricultura familiar 

A Agricultura Familiar é presente em todos os países, com reconhecimento 

mais expressivo em regiões com relevo acidentado que solicitam maior presença de 

mão de obra familiar e limitam a utilização de métodos de produção extensiva.. 

Devido às condições específicas  esse segmento pode ser considerado ator 

fundamental para a produção de alimentos saudável e para a soberania alimentar. 
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Este reconhecimento pode propiciar a geração de políticas públicas desenhadas 

para atender as especificidades do setor sendo necessário ampliar a visibilidade da 

importância para que a sociedade possa pressionar os governos a executarem 

políticas estruturantes. 

A denominação Agricultura Familiar é recente na literatura científica brasileira 

adquirindo força e notoriedade nos anos 1990, pela ação de movimentos sociais e 

também a partir da criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF). 

No Brasil a afirmação da agricultura familiar avançou com a luta das 

organizações populares pela construção de políticas, programas e Leis que 

melhorassem as condições de vida deste segmento, tal como a aprovação da Lei 

11.326/2006 - Lei da Agricultura Familiar, que caracteriza o empreendimento familiar 

rural, que estabelece critérios específicos de classificação do que pode ser 

considerado agricultura familiar.  

A Agricultura Familiar brasileira se destaca pela sua diversidade cultural e 

produtiva. Essa diversidade é resultado da formação histórica dos grupos, da 

herança cultural variada, da experiência profissional e particular dos produtores, 

além do acesso diferenciado à recursos naturais, capital humano e social, ao 

mercado e à inserção socioeconômica. Contudo, apesar de sua importância há 

estudos na literatura científica que indicam pressão da dinâmica dos grandes 

mercados em relação a Agricultura Familiar, sendo esta situação resultado de um 

histórico nacional que dificulta a atuação do produtor rural de menor porte e desenha 

um padrão de crescimento assimétrico na agricultura brasileira (BUAINAIN; 

GARCIA, 2013), a FAO (2014) aponta que a Agricultura Familiar é peça importante 

no desenvolvimento sustentável das próximas décadas. Os grandes desafios serão 

atender simultaneamente à maior demanda por alimentos em consequência do 

aumento da população e cuidar da preservação dos recursos naturais. Isso só será 

possível se houvesse ampliação dos processos de cooperação. 

Estudos de Batalha (2004); Buainain, Garcia (2013) evidenciam os reflexos 

das diferenças regionais e apontam que estratégias precisam ser pensadas para 

que haja geração de renda e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais. 
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Segundo Schneider (2010), as unidades de produção rural podem optar por cinco 

mecanismos para fortalecimento familiar: ampliar o portfólio de produtos; reduzir a 

dependência externa; reorganizar ações técnico-produtivas; Ampliar a pluriatividade 

e criação de empreendimentos cooperativos. 

Para Abramovay (1992, p. 19), ―é fundamentalmente sobre a base de 

unidades familiares de produção que se constitui a imensa prosperidade que 

marca a produção de alimentos e fibras nas nações mais desenvolvidas‖, sendo 

fundamental a valorização deste segmento social.  

No seu V Congresso a UNICAFES (2017) destaca as cooperativas como ator 

fundamental para o desenvolvimento rural, sendo fundamental isso ampliar a 

conexão entre os atores  organizações coletivas.  

 

1.2 Agricultura Familiar e desenvolvimento rural 

Segundo Veiga (2000), a definição de desenvolvimento  que predominou nas 

últimas décadas foi a de ―crescimento econômico‖, medido com base na renda per 

capita e na taxa de emprego. Na década de 1960 eram consideradas nações 

desenvolvidas aquelas que haviam enriquecido pela industrialização. Esse modelo 

foi adotado por vários países, mas o crescimento econômico gerado pela 

industrialização nos países menos desenvolvidos não se traduziu em maior acesso 

de populações pobres a bens materiais e culturais.  

A transição entre este modelo de desenvolvimento econômico para um 

modelo de crescimento integral que busque a redução da pobreza, só poderá 

ocorrer mediante uma combinação de mudanças nas políticas governamentais e por 

iniciativas da sociedade. Neste meio o ―desenvolvimento rural é um fenômeno 

intrinsecamente regional‖ marcado pela participação dos atores na construção deste 

processo (VEIGA, 1997). 

Amartya Sen (2004) propõe pensar o desenvolvimento como liberdade de 

acordo com o autor desenvolvimento consiste na eliminação de privações de 

liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 

ponderadamente sua condição de agente. O desenvolvimento não pode ser 

determinado apenas pela acumulação de riqueza e o crescimento do Produto 
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Interno Bruto de uma nação. A riqueza não pode ser vista como um fim, mas como 

um meio desejado de se ter mais liberdade.  

O desenvolvimento deve relacionar-se com a melhoria da qualidade de vida e 

das liberdades das pessoas. Assim, observa-se que a liberdade exerce dois papéis 

fundamentais: o da expansão da capacidade  das pessoas viverem a vida desejada 

e como determinante na iniciativa individual na eficácia social.  

Sen (2004) entende que a vida acontece no local e cada localidade tem uma 

forma diferente de manifestação de vida. Na abordagem orientada ao ator Long e 

Ploeg (1994) destacam que os atores são totalmente capazes de transformar a 

realidade, traçar suas estratégias e responder diferentemente às circunstâncias 

similares. Embora esta abordagem não exclua a ideia de estrutura não nega o 

significado das relações sociais de produção e nem dispensam o conceito de 

relação social de produção, mas apenas enfatizam que as relações sociais 

específicas são construídas, reproduzidas e transformadas. O ponto importante de 

referência é a elaboração, a negociação e a confrontação dos projetos dos atores 

(LONG e PLOEG, 1994). 

A abordagem orientada ao ator permite ver atrás dos mitos, dos modelos, das 

políticas de desenvolvimento e das instituições, explorar os valores locais e 

conhecimentos, descortinar os detalhes do ―vivido nos mundos da gente‖. Para Long 

(2001), esta perspectiva pode servir como um antídoto contra os excessos das 

explicações estruturalistas e como um novo modo de conceituar a vida social. 

Long e Ploeg (1994) igualmente criticam as intervenções planejadas, na 

medida em que estas não dão conta do conhecimento detalhado e do domínio das 

situações locais altamente diversas e heterogêneas. O empoderamento não 

depende de características das pessoas beneficiadas ou da intervenção de experts 

que objetivam desenvolver habilidades adequadas, mas depende, crucialmente, das 

redes e das capacidades estratégicas que inter-relacionam os projetos dos atores 

particulares com outros e da expansão do espaço de negociação (LONG, 1995). 

Na estrutura social é necessário seguir uma abordagem mais dinâmica para o 

entendimento das mudanças sociais, a qual saliente a interação e determinação 

mútua de fatores e relações internas e externas, e reconheça o papel principal 
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desempenhado pela ação e pela consciência humana. Os atores não são vistos 

como meras categorias sociais vazias, ou recipientes passivos de intervenção, mas 

como participantes ativos que processam informações e utilizam estratégias nas 

suas relações. Os atores são detentores de conhecimento e capazes. Eles procuram 

resolver problemas, aprender a intervir no fluxo de eventos sociais ao seu entorno e 

monitorar suas próprias ações (ZANCO, 2016). 

Abramovay (1996) afirma que a principal diretriz na busca do 

desenvolvimento rural deve ser o envolvimento dos atores e a consolidação da 

Agricultura Familiar, pois ela representa uma forma de ocupação geradora de renda 

e a possibilidade de fixação desses produtores no campo, contendo o êxodo rural. 

Nessa perspectiva, Bialoskorski Neto e Balieiro (2000) sustentam que o 

associativismo e o cooperativismo são ferramentas importantes capazes de viabilizar 

a permanência de pequenos produtores no campo e identificar instrumentos que 

possam promover o desenvolvimento nas dimensões econômica, social e humana. 

 

1.3 Organização coletiva da agricultura familiar 

O desenvolvimento econômico, como discutido sob a ótica de vários autores, 

advém, entre outros fatores, de um processo de geração e distribuição de renda, de 

forma justa e igualitária entre os indivíduos de uma população. Em outras palavras, 

o desenvolvimento não deve ser entendido apenas como desenvolvimento 

econômico, deve também considerar dimensões sociais de geração e distribuição de 

renda (BIALOSKORSKI NETO, 2004).  

A cooperação pode então ser entendida como um benefício aos indivíduos 

envolvidos, porém sabe-se que as ações coletivas também exigem esforços para 

que os resultados sejam positivos. De maneira geral é perceptível que a ação 

coletiva é um grande facilitador para a viabilidade da Agricultura Familiar, no entanto 

grande percentual deste segmento não se encontra organizado em cooperativas ou 

outros empreendimentos coletivos e os que se encontram cooperativados enfrentam 

dificuldades. Quando um grupo social, por um motivo qualquer, deixa de tomar parte 

diretamente nos sistemas sociais estabelecidos, pode fazê-lo de forma indireta, por 

meio de associações, que são agrupamentos sociais constituídos para mediar a 



 
 

2277 
 

participação entre este grupo social e a sociedade. As associações ―são 

grupamentos voluntários formados para agir sobre o sistema político, as relações de 

classe ou o sistema de ação histórica‖ (TOURAINE, 1973, p. 252). 

2. Metodologia e materiais 

A abordagem escolhida neste ensaio foi um levantamento bibliográfico sobre 

as diretrizes de participação social no Cooperativismo Solidário, sistematizando a 

forma como a UNICAFES concebe a conexão entre sócio - cooperativa, com 

sistematização de dados coletados no PECSOL, 2016 (Programa de Educação do 

Cooperativismo Solidário) sobre a situação da relação social das cooperativas e a 

forma como os sócios concebem e realizam seus processos participativos. 

Também realizamos debates com diretores da UNICAFES que coordenam 

redes de cooperativas nos diversos Estados do Brasil. Estes debates também foram 

feitos com assessores de redes que atuam na gestão destas iniciativas em 20 

Estados do Brasil (RS, SC, PR, MS, MT, GO, ES, RJ, MG, RO, TO, PA, AM, BA, AL, 

SE, PE, MA, CE, RN). 

As informações sobre a situação das cooperativas foram coletadas através de 

pesquisa on line enviada às cooperativas participantes do programa de Redes de 

Cooperação – Parceria UNICAFES e a Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES) para organização de centrais de cooperativas nas diversas regiões do 

Brasil, principalmente em territórios com menor desenvolvimento. 

 

3. Resultados da pesquisa 

A UNICAFES tem como princípio e diferencial organizativo, a constituição de 

cooperativas locais articuladas em redes e ou centrais regionais. Essa orientação 

está presente em todos os documentos institucionais. Em todas as ações formativas 

realizadas a organização por relações de proximidade e a articulação em redes 

territoriais são destacadas como diretrizes fundamentais para o processo de 

sustentabilidade das cooperativas e de participação social, no entanto, verifica-se 

que em todos os ramos cooperativos a diminuição expressiva da participação dos 

sócios, fatos que de alguma forma diminuíram o potencial de organização das 

cooperativas locais e das redes territoriais.  
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3.1 O perfil organizativo das cooperativas 

Antes avançar na análise da conexão sócio - cooperativas apresenta-se o 

perfil com dados médios das Cooperativas filiadas a UNICAFES Nacional. Estes 

dados mostram a situação organizacional das mesmas e influencia na gestão social, 

cultural, política e organizacional. Os números das cooperativas são fundamentais 

para compreensão dos desafios enfrentados cotidianamente pelas lideranças para 

manter e fortalecer as iniciativas locais de organização, gestão e comercialização. O 

perfil mostra uma intensa luta dos Agricultores Familiares para manter-se nos 

processos organizativos, demonstrando a potencialidade do segmento e também o 

engajamento político presente junto ao público associado, fato que pode ser 

considerado importante na relação sócio – cooperativa. 

Tabela I - Perfil das Cooperativas 

Indicadores Homens Mulheres Jovens 

Número de Sócios 68% 24% 8% 

Número de Sócios ativos 62% 36% 2% 

 Cadastrados Não cadastrados Situação irregular 

Vínculo com Economia Solidária  27% 73% 12% 

Vínculo com Agricultura Familiar 78% 22% 9% 

 Sim Não Outros 

Utilização de Software de Gestão 56% 34% 12% 

Realiza reuniões regulares do CA 67% 22% 11% 

Faturamento mensal Até 50 mil De 50 a 300 mil Mais de 300 mil 

 38% 54% 8% 

Sobras em 2014 Positivo Negativo Regular 

 78% 20% 2% 

 Possui  Não possui Terceirizados 

Funcionários liberadas para serviços 47% 53% 10% 

Direção liberada de forma integral 38% 43% 19% 

 Possui  Não possui Terceirizados 

Estrutura de logística 36% 11% 53% 

Estrutura de agroindustrial 22% 53% 25% 

 Possui  Não possui Já amortizados 

Empréstimos 38% 62% 52% 

Capitalização  43% 34% 23% 

FONTE: UNICAFES, 2016. 

Os dados acima demonstram um perfil de cooperativas com baixo nível de 

desenvolvimento organizacional, com presença expressiva de homens, com base 

social amplamente vinculada a Agricultura Familiar e pouca interlocução com 
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Economia Solidária, com pouca estrutura e instrumentos para gestão técnica e 

humana, com poucas iniciativas agroindustriais e de capitalização.  

No que se refere a estrutura e capacidade de multiplicação do conhecimento, 

mostra-se com poucas condições para ampliar ações de fomento a participação 

social, sendo necessária a construção de políticas que valorizem a construção de 

redes (ZANCO, 2016). 

 

3.2 A participação social nas cooperativas 

Na relação sócio - cooperativa é fundamental assegurar a participação 

democrática dos atores. A busca pelo Lucro simples sob a forma de maior renda 

pessoal, os membros podem  obter através de suas atividades e não com base nos 

lucros da empresa cooperativa. Neto (2006), afirma que nesses ambientes ditados 

pela doutrina da cooperação poderá haver restrição à maximização de resultados 

econômicos para alcance de resultados sociais. Desta forma, tem-se o desafio de 

atrelar desenvolvimento econômico com o social no contexto das cooperativas para 

que os atores se sintam envolvidos e praticantes da construção. 

Outro empecilho encontrado no modelo cooperativista de participação social 

está na autogestão na relação contratual sócio cooperativa. Em relação à forma de 

coordenação participativa sabe-se que ela é efetivada com votações e 

manifestações dos associados, mas o quórum das assembleias gerais ordinárias 

precisa se mais deliberativo. E como a relação contratual entre cooperativa -  

sócio não existe, se ao não se sentir participante nas tomadas de decisões a 

sociedade tende a não avançar de forma consistente e este pode ser considerado 

um dos principais desafios das cooperativas (ZANCO, 2016). 

A forma de organização, resultados e gestão estão intrinsicamente ligados a 

formato de sua constituição e formação social.  

Partindo dessa ideia, pode-se pensar na sociedade cooperativa não apenas 

como produto de um capital social historicamente acumulado (PUTNAM, 2002), mas 

também como uma experiência de criação e difusão de capital social numa 

comunidade, em que o conhecimento mútuo e as relações sociais ajudam no 

estabelecimento de confiança na realização de objetivos comuns. 
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Neste meio uma sociedade cooperativa pode desempenhar um duplo papel 

no que se refere à questão da participação. Primeiramente, como um agente de 

intermediação participativa entre os membros, permitindo a sua inserção nos 

processos de produção, gestão e usufruto dos bens e serviços e também ao 

propiciar o exercício da participação política e democrática, internamente, através do 

seu funcionamento cotidiano, pelo processo da autogestão (ARAÚJO, 1982). 

A formação desse capital social pode se transformar na mola propulsora da 

participação social dos membros de uma sociedade cooperativa. Abramovay (2000) 

denomina de ―aquisição de poder‖ pelos associados, elemento que vai interferir 

diretamente na correlação de forças existente na condução das cooperativas. 

Nas cooperativas que orientam este estudo verifica-se que a participação 

pode ser ampliada, no entanto o principal problema das Cooperativas deste 

segmento não se encontra diretamente na participação e sim na compreensão 

dos mercados, que impõe articulação com os segmentos pré e pós-porteira e das 

novas formas de negociação e práticas de gestão do processo produtivo. A 

dificuldade em compreender e enfrentar este processo acaba distanciando os 

associados do processo organizativo, sendo fundamental encontrar um ponto de 

equilíbrio entre a articulação com os agentes do Sistema produtivo e a consequente 

perda de poder decisório, em troca da maior rentabilidade e estabilidade.  

A aplicação das tecnologias de gestão no âmbito da Agricultura Familiar pode 

se dar relacionada às organizações cooperativas e à própria gestão da 

propriedade rural, nas quais se verificam potenciais de fortalecimento da gestão e 

da comercialização interpretadas de forma mais abrangente, como um processo 

contínuo entre produção, transformações, escoamento e mercados. A diversidade 

do comportamento dos consumidores, as diversas situações e tipologias de 

mercado, as particularidades inerentes à distribuição de produtos alimentares e à 

organização dos canais de venda justificam a existência de um número elevado de 

formas organizacionais e no cooperativismo esse aspecto necessita ser 

aprimorado para que a relação entre sócio – cooperativa. 
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3.3 As oportunidades da perspectiva orientada aos atores 

As teorias organizacionais do mundo empresarial defendem a utilização de 

técnicas modernas de gestão e de avaliação econômica. Paralelamente a este forma 

de organização.  

 No Cooperativismo Solidário se defende a ampla participação social, a gestão 

democrática, as relações de proximidade e o empoderamento dos associados para o 

controle social dos empreendimentos econômicos. A Perspectiva ―deste 

Cooperativismo‖ orientou a fundação e organização de Cooperativas populares em 

todo Brasil que se mantêm convictas de que esta perspectiva é fundamental para 

construção do desenvolvimento rural, no entanto a falta de liberdade, para a 

organização, produção, investimentos e representação, diminui a força deste 

movimento e limita o crescimento das iniciativas locais, sendo fundamental rever o 

formato de ação e orientação destes empreendimentos. 

 Na Perspectiva Orientada aos Atores – POA, Long e Ploeg (1994) destacam 

que os atores são totalmente capazes de transformar a realidade, traçar suas 

estratégias e responder diferentemente às circunstâncias similares. Embora esta 

abordagem não exclua a ideia de estrutura o ator não nega o significado das 

relações sociais de produção e nem dispensa o conceito de relação social de 

produção, mas enfatiza que as relações sociais específicas são construídas, 

reproduzidas e transformadas. O ponto importante de referência é a elaboração, a 

negociação e a confrontação dos projetos dos atores. 

 A abordagem orientada ao ator permite ver atrás dos mitos, dos modelos, das 

políticas de desenvolvimento e das instituições, os valores locais e conhecimentos, 

descortinar os detalhes do ―vivido nos mundos da gente‖. Para Long,  esta 

perspectiva pode servir como um antídoto contra os excessos das explicações 

estruturalistas e como um novo modo de conceituar a vida social, podendo ser 

utilizada para revigorar as metodologias de relação social e formação executadas 

pelas cooperativas. 

Long e Ploeg (1994) criticam as intervenções planejadas, na medida em que 

estas não dão conta do conhecimento detalhado e do domínio das situações locais 

altamente diversas e heterogêneas. O empoderamento não depende de 
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características das pessoas beneficiadas ou da intervenção de experts que 

objetivam desenvolver habilidades adequadas, mas depende, crucialmente, das 

redes e das capacidades estratégicas que inter-relacionam os projetos dos atores e 

da expansão do espaço de interface e de negociação. 

Essa perspectiva necessita ser estudada profundamente pelas cooperativas, 

pois somente com o conhecimento particular os indivíduos poderão ser construídas 

iniciativas inovadoras e adequadas a realidade dos Agricultores Familiares e estas 

medidas podem ampliar o nível de reconhecimento sobre os desafios e demandas 

dos associados. Para atuação com esta perspectiva as cooperativas necessitam ter 

claro o seu projeto de desenvolvimento, avaliar suas condições para alcance dos 

seus objetivos sociais, mas acima de tudo, fortalecer seus diferenciais organizativos, 

pois somente com clareza da sua missão é que poderá ser ampliada a construção 

de iniciativas que amplie de forma coletiva a participação social. 

No âmbito da participação percebe-se que a cooperação tem proporcionado 

aos Agricultores Familiares melhores condições para inserção na sociedade e nos 

mercados, superando as inseguranças, potencializa as virtudes e habilidades de 

criação e socialização do conhecimento. Os crescentes desafios impostos pelo 

mercado desafiam os agricultores a mudarem seu comportamento de produtor-

fornecedor para a diversificação de suas redes de relacionamento em busca de 

novos mercados estáveis e rentáveis (UNICAFES, 2017). 

 

3.4 As oportunidades do desenvolvimento como liberdade 

 

As cooperativas são organizações fundadas a partir de princípios que 

garantem a horizontalidade e a participação democrática. Um destes princípios é o 

da livre adesão. Esse princípio foi instaurado para garantir a autonomia das pessoas 

na construção das cooperativas e fortalecer a autonomia das cooperativas para 

execução dos seus objetivos sociais. Neste sentido a liberdade é um princípio 

fundacional das cooperativas, compreender a amplitude da liberdade é um desafio. 

Na visão de Sen (2004) promoção do desenvolvimento está intrinsecamente 

vinculada às oportunidades de escolha que permitem a cada indivíduo ter a 

qualidade de vida almejada.  
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 O cooperativismo é uma organização capaz de mudar comportamentos, 

atuar com outra racionalidade, e condicionar novos hábitos, ações, posturas e 

regras, podendo ser um instrumento importante para a construção do 

desenvolvimento. Duas lacunas limitam essa perspectiva, uma esta vinculada a 

concentração exclusiva das pessoas na riqueza econômica e outra a 

conceituação do desenvolvimento, sendo necessário que a sociedade 

cooperativista passe a indagar sobre as razões que lhe motivam a busca pela 

riqueza. A riqueza não é desejável por si mesma, mas meio para a liberdade 

(SEN, 2004, p. 23). 

Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da 

acumulação de riqueza, uma compreensão mais plena do desenvolvimento 

relaciona-se com a melhora da vida e das liberdades que desfrutamos (SEN, 

2004, p. 25). 

Para Sen (2004) as pessoas precisam de determinadas liberdades que 

promovam o bem estar social e a opção de escolha. A utilidade da riqueza está nas 

possibilidades que ela permite, ou seja, as liberdades substantivas que ela 

proporciona. Neste contexto os sócios das cooperativas necessitam ampliar a 

compreensão sobre as liberdades que as cooperativas lhe proporcionam, mensurar 

as liberdades existentes no processo organizativo e as liberdades que como sócios 

podem utilizar diante da vida das cooperativas.  

A compreensão social sobre o papel das cooperativas pode ser a chave para 

a construção do desenvolvimento local, pois o Agricultor Familiar isolado, mesmo 

com liberdade não possui condições de reagir diante das armadilhas que o capital 

lhe proporciona, um grupo de Agricultores Familiar agindo em cooperação possui 

melhores condições para fortalecer suas liberdades, compreender a sociedade de 

forma livre, construir meios para manter condições sociais, alimentares, econômicas 

e políticas de liberdade. Esse fato é o principal indicador da importância da liberdade 

para o desenvolvimento da cooperação. 

O cerceamento da liberdade social pode ser algo voluntário ou até 

involuntário norteado pelas óticas do capital, sendo fundamental que os gestores 

destes empreendimentos mantenham-se críticos quanto a forma de gestão, 
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participação e orientação das ações organizacionais, pois ações que não promovam 

a liberdade social e econômica dos associados podem diminuir a força das 

Cooperativas e da Agricultura Familiar. 

 

4. Considerações Finais  

Este estudo teve como objetivo a análise das conexões entre Sócio – 

Cooperativa entre a Agricultura Familiar e as Cooperativas da Agricultura Familiar, 

recuperando os referenciais teóricos e orientando possível perspectivas para 

melhorar essa conexão social. A construção verificou que as diretrizes sobre os 

associados e sobre o Cooperativismo Solidário, apresentadas pela UNICAFES, se 

assemelham as afirmações dos teóricos da Agricultura Familiar e do Cooperativismo 

Popular, enfatizando-se a necessidade de aprimorar a forma de executar os 

princípios e teorias que orientam sua viabilidade organizacional. 

A cooperação é percebida como uma forma eficaz de maximizar a 

organização popular para a construção do desenvolvimento rural, sendo necessário 

aprofundar formas de conexão com o tecido social da agricultura familiar. No 

momento da sua constituição as Cooperativas necessitam fortalecer a identificação 

do perfil dos participantes e nas suas ações cotidianas é fundamental fortalecer 

perspectivas orientadas aos atores, com ações articuladas entre os actantes e as 

redes, gerando iniciativas de promoção do desenvolvimento como liberdade, 

ampliando a possibilidade dos atores participarem desta construção de forma 

autônoma. Esse processo é o grande potencial das cooperativas. 

Em termos comportamentais, a ação da Cooperativa se fez notar na conduta 

dos associados, tanto no aspecto individual, quanto no aspecto coletivo. Nesse 

caso, aponta-se para uma mudança de comportamento pessoal e nas relações 

como tecido social estabelecida entre os sócios, entre sócios e diretores, entre 

funcionários, sócios e diretores, sendo vital um processo de revitalização do tecido 

social cooperativista buscando ampliar a força destas organizações dentro da 

sociedade cooperativas e nas relações externas. 

O contato com o meio externo propicia transações comerciais e parcerias 

para garantia da sua sobrevivência da cooperativa. Dessas relações e das ações 
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coletivas do grupo de associados se fortalece o empoderamento social, elemento 

que vai interferir diretamente na correlação de forças existente na condução desta 

organização sócio econômica. 

Neste ensaio teórico se verifica que as ações desenvolvidas pelo 

Cooperativismo Solidário podem ser consideradas modelos para a organização da 

Agricultura Familiar, sendo importante a realização de novos estudos que ampliem a 

construção teórica sobre a viabilidade social, econômica e institucional do 

Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária para que as ações 

deste segmento continuem promovendo o desenvolvimento rural sustentável. 
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RESUMO  
O presente trabalho versa sobre as temáticas do associativismo e cooperativismo enquanto 
ações que dão azo ao desenvolvimento local. O estudo almeja a exposição não apenas da 
caracterização dos temas, mas também elencar diferenças e semelhanças entre o 
associativismo e o cooperativismo, de forma a demonstrar a relação dessas ações coletivas 
com o desenvolvimento local. Para tanto, utilizou-se de uma revisão bibliográfica pertinente 
aos assuntos abordados, cujo embasamento teórico fez-se necessário para a interrelação 
dos temas. Por fim, conclui-se que associativismo e cooperativismo são vetores positivos 
para o desenvolvimento local, uma vez que a essência de ambos é atender a interesses 
coletivos, que invariavelmente, se sobrepõem aos interesses individuais. Essa essência 
facilita a reunião de pessoas e fortalece a comunhão de ideias, com tendência a aumentar a 
cooperação, ação social e desempenho dos empreendedores associados, todos 
fundamentos do desenvolvimento local. 
Palavras-chave: Associativismo. Cooperativismo. Desenvolvimento Local. 
 
RESUMEN 
El presente trabajo versa sobre las temáticas del asociativismo y cooperativismo como 
acciones que dan lugar al desarrollo local. El estudio anhela la exposición no sólo de 
características de los temas, sino que también plantea diferencias y semejanzas entre el 
asociativismo y el cooperativismo, para demostrar la relación de esas acciones colectivas 
con el desarrollo local Para ello, se utilizó una revisión bibliográfica pertinente a los asuntos 
abordados, cuyo fundamento teórico se hacía necesario para la interrelación de las 
temáticas. Por último, se concluye que el asociativismo y el cooperativismo son vectores 
positivos para el desarrollo local, ya que la esencia de ambos es atender a intereses 
colectivos, que invariablemente se superponen a los intereses individuales. Esta esencia 
facilita la reunión de personas y fortalece la comunión de ideas, con tendencia a aumentar la 
cooperación, la acción social y el desempeño de los emprendedores asociados, todos los 
fundamentos del desarrollo local. 
Palabras-clave: Asociativismo. Cooperativismo. Desarrollo Local. 
 

1. Introdução 

A sociedade atual vive um capitalismo exacerbado. Reflexo disso é o 

crescente processo de globalização por que passa o mundo no decorrer dos anos. 

As nações estão cada vez mais conectadas entre si, tendo em vista o avanço 
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tecnológico e/ou a necessidade de comercializar produtos e serviços que levam 

diferentes povos a estabelecerem relações socioeconômicas, razão pela qual o local 

deve se ajustar ao global. 

Em tal contexto, observa-se uma maior interação entre as pessoas, de forma 

que os seres humanos dependem, cada vez mais, uns dos outros, seja pelo 

fornecimento de insumos ou bens, necessário à sobrevivência, seja pela 

manutenção de laços interpessoais importantes estabelecidos por interesses 

comuns, em face da realidade vivida, como ocorre no associativismo e 

cooperativismo. 

Desse modo, esse trabalho visa discorrer sobre práticas associativas e 

cooperativas enquanto ações coletivas, hábeis a promover o desenvolvimento local 

para um município, comunidade, empresariado e o poder público. Tem-se por 

questão norteadora se associativismo e cooperativismo podem ser considerados 

vetores positivos para o desenvolvimento local.  

Nesse sentido, o estudo reflete que práticas de associativismo e 

cooperativismo viabilizam ações que, invariavelmente, não teriam êxito se realizadas 

individualmente, de forma a permitir que se verifiquem fundamentos do 

desenvolvimento local. 

 

2. Metodologia e materiais 

No entendimento comum, corrente, pesquisar é um dos sinônimos de 

investigar, de modo que no mundo científico a afirmativa se repete. Pensar em 

pesquisa científica é pensar em investigação, seja de processos sociais, fenômenos, 

fatos ou seres, a fim de alcançar uma explicação, um entendimento, compreensão, 

resultado, solução ou resposta do que se pesquisa. Todavia, para que as 

conclusões sejam reputadas válidas no universo científico, é necessário delinear 

estratégias, definir critérios para se atingir o objetivo desejado, bem como permitir a 

reprodução do estudo, de forma que todo aquele que pretender verificá-lo obterá as 

mesmas conclusões apresentadas (KÖCHE, 1988). A essa definição de parâmetros 

a serem seguidos numa investigação científica, dá-se o nome de metodologia, a 

qual será apresentada em seguida.  
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Os objetos do estudo, quais sejam o associativismo e cooperativismo, foram 

escolhidos por meio de contato experimentado na vivência trabalhista de um dos 

pesquisadores, cujas particulares assemelhavam-se a características do 

desenvolvimento local, apresentadas em aula durante o mestrado e doutorado. 

Diante dos aspectos comuns avistados, a análise mais detalhadas dos temas se fez 

necessária de maneira a verificar a existência de interrelação entre os assuntos.  

Nesse sentido, a metodologia desse trabalho consiste na pesquisa bibliográfica, 

em virtude dos conceitos e informações trazidas de cada uma das temáticas, cujos 

materiais que serviram de fonte de coleta de dados restringiram-se a livros e artigos 

(MARCONI; LAKATOS, 1999). ―Embora em quase todos os estudos seja exigido 

algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente 

a partir de fontes bibliográficas‖ (GIL, 1999, p. 65), o que se verifica no presente 

caso.  

Tendo por base a revisão bibliográfica dos materiais utilizados sobre 

associativismo, cooperativismo e desenvolvimento local, a análise dos dados 

coletados, ou seja, das teorias, características, diferenças e semelhanças 

encontradas, permitiu estabelecer uma relação positiva entre os temas 

mencionados. 

 

3. Resultados da pesquisa e/ou extensão  

O associativismo, conforme as lições de Marcellino (1999), difundiu-se no 

Brasil em virtude da urbanização e industrialização, sofrendo fortes influências com 

o surgimento dos regimes democráticos. Para o autor citado, o associativismo 

consistiu em uma forma de satisfação das necessidades individuais frente à massa 

coletiva, possibilitando que novas estruturas fossem estabelecidas não só para a 

compreensão de dinâmicas sociais, mas também para assegurar a possibilidade de 

intervenção aos membros sociais em busca do controle da sociedade. Em outras 

palavras, o associativismo dá azo a uma sociedade organizada e consciente, em 

que: 

De uma parte, está a cidadania individual, também importante, 
quando as pessoas em si mesmas elaboram a capacidade de 
confronto com o Estado e com o mercado. De outra, está a cidadania 
organizada coletiva, que potencializa sumamente a competência 
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para o confronto. Associar-se significa potencializar a competência 
humana democrática, realizando a regra da maioria, que deveria 
prevalecer. A qualidade democrática poderia ser resumida como 
qualidade associativa (DEMO, 2001, p. 22). 

 

Em tal contexto, o associativismo tem em sua essência poder contribuir para 

interesses mútuos, com a missão de promover o desenvolvimento local, além do 

viés econômico, adentrando variáveis sociais, culturais e/ou ambientais.  

Nos ensinamentos de Demo (2001) o associativismo é um precursor de 

direitos, uma vez que seu fundamento é uma proposta de organização em torno do 

bem comum. A associação de pessoas evita uma população dispersa e possibilita 

que o grupo se faça legítimo, devido à formação e estabelecimento de um modo de 

vida comum a todos os associados. Por tal motivo, uma associação contempla 

direitos, deveres, objetivos, gestão de recursos e atividades centrais, por exemplo, 

em atendimento às necessidades de seus associados, o que demonstra sua ampla 

capacidade organizacional. 

O associativismo pode ser mais abrangente ainda. Para Wautier (2001) há um 

mundo associativo composto por associação, associacionismo e ação coletiva. 

Esses três elementos consistem em faces diversas da ação social. ―O mundo 

associativo busca a mobilização para a produção de um bem coletivo sem fim 

lucrativo. Trata-se de um objetivo com dimensão duplamente social: resposta a uma 

demanda da sociedade e ação prospectiva de mudança social‖ (WAUTIER, 2001, p. 

34). 

Dessa maneira, nota-se que o associativismo se mostra como uma 

ferramenta ao processo de desenvolvimento local. Essa influência pode ser 

percebida pelo fato de que o desenvolvimento local é provocado pela capacidade 

dos atores locais em articular as potencialidades inseridas no local, com abertura às 

oportunidades externas para viabilizar iniciativas inovadoras e fortalecer as ações 

coletivas em curso (BUARQUE, 2002). 

Conforme aponta Frantz (2002, p. 1), o termo associativismo pode remeter ao 

sentido de cooperação, tendo em vista que: 

É um fenômeno que pode ser detectado nos mais diferentes lugares 
sociais: no trabalho, na família, na escola etc. No entanto, 
predominantemente, a cooperação é entendida com sentido 
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econômico e envolve a produção e a distribuição dos bens 
necessários à vida.  
 

Nessa linha, a remição do associativismo ao cooperativismo permite presumir 

que o associativismo deve melhorar as condições econômicas e sociais das 

pessoas, seja na forma de pessoa física e/ou jurídica. Ademais, cabe salientar que 

as associações, por dever moral, ético e coletivo, colaboram não só para reunir 

comunidades, mantendo-as integradas, mas também para as empresas, 

assegurando competitividade e compartilhamento de saberes locais.  

Em tal perspectiva, o autor supramencionado associa o associativismo ao 

desenvolvimento local (DL), quando aponta que: 

[...] potencialmente, o associativismo, a cooperação, contém o 
desenvolvimento local [...]. A associação expressa uma relação 
dinâmica, uma relação em movimento, em direção a um lugar melhor 
pela cooperação. O desenvolvimento é um processo também 
fundado em relações sociais associativas, das quais podem nascer 
formas cooperativas (FRANTZ, 2002, p. 25).  

 

Observa-se que o associativismo agrega no sentido do associado se sentir 

como parte do processo. Em outras palavras, as associações tendem a conectar 

pessoas e fomentar a socialização em grupos. 

Importante mencionar ainda que, de acordo com o SEBRAE (2009), as 

associações são organizações com finalidade de: prestar assistência social e 

cultural; atuar na defesa dos direitos das pessoas ou de classes específicas de 

trabalhadores e/ou empresários; entidades filantrópicas; religiosas; clubes 

esportivos, dentre outros.  

O associativismo conduz os associados a uma cooperação e divisão de 

responsabilidades, eventuais sucessos e infortúnios. Baseia-se, sobretudo, em 

características genuínas do desenvolvimento local, como gestão compartilhada e, 

quanto maior a participação dos associados, mais autonomia na condução das 

decisões, de baixo para cima, em atendimento à endogenia – de dentro para fora, e 

nunca o oposto. 

O cooperativismo, por sua vez, caminha ao lado do associativismo no que se 

refere ao agrupamento de pessoas com interesses comuns, contendo, todavia, 

algumas características que lhes são próprias, a começar pela sua história. Trata-se 
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de uma figura que chegou ao Brasil no século XIX por meio de influência europeia 

como alternativa à crise no crescimento do capitalismo industrial por que passava a 

Europa, destacando-se o pioneirismo de Rochdale. Com o passar dos anos, essa 

prática ganhou espaço no cenário social brasileiro, com alusões legislativas um tanto 

quanto vagas em 1903, 1907 e 1932, até alcançar uma regulamentação legal mais 

completa em 1971 (MAURER JÚNIOR, 1966). Referida previsão legal, deu-se por 

meio da Lei nº. 5.764 de 1971, a qual trata sobre a Política Nacional do 

Cooperativismo, com a instituição do sistema jurídico das cooperativas. 

A organização cooperativa é aquela em que pessoas com interesses comuns 

se associam para atender às suas necessidades e a fim econômico específico. 

La persona tiene instintos que se traducen en necesidades a la vez 
que aspiraciones con raíces en el instinto y en el sentimento.  Por 
sus necesidades, la persona no puede eludir la realización de ciertas 
actividades económicas en el plano de la empresa, que es en donde 
se producen y manejan las cosas necesarias al estar y al bienestar. 
Por sus aspiraciones, dominadas por la propia razón y contrastadas 
con otras aspiraciones, la persona puede realizar otra serie de 
actividades que le permitan, directa y responsablemente, articular 
sus aspiraciones con las de sus iguales para la mejor satisfacción de 
las necesidades comunes, para asegurar el estar y tratar de alcanzar 
el más alto grado de bienestar, tan libre como pueda de 
subordinaciones que la opriman y la deprimen.  (SANTOS, 1968, p. 
31) 
 

Nesse sentido, a cooperativa centra-se no homem, de quem parte a liberdade 

e vontade de associar-se; de quem parte a autonomia para agrupar-se e a energia 

de que depende a ação em busca da satisfação de necessidades. Significa dar ao 

homem ―a liberdade dele próprio se autoproduzir, autodeterminar-se, autodefinir-se 

e, principalmente, auto explorar-se‖ (BENATO, 1999, p. 155) 

A questão da pessoa humana, todavia, não é suficiente para caracterizar o 

cooperativismo. Juntamente com a presença do ser humano está a solidariedade e o 

fim econômico e social específicos. Por tal motivo, Benato (1999) explica que o 

cooperativismo deve apresentar sete princípios, sem os quais o ideal cooperativo 

resta prejudicado: 

- Adesão livre e voluntária: qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa, 

de modo que a sociedade não pode negar a ninguém o seu ingresso, exceto se os 

interesses do interessado colidirem com os interesses da cooperativa; 
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- Controle democrático pelos sócios: todos guardam igualdade de voto e decisão 

entre si, independentemente do seu valor de capital, ou seja, todos têm os mesmos 

direitos e responsabilidades; 

- Participação econômica dos sócios: todos os sócios adquirem suas quotas de 

capital para terem direitos e obrigações sobre elas, podendo exigir sua quota-parte a 

qualquer momento quando já integralizada. 

- Autonomia e independência: as cooperativas são organizações autônomas e 

controladas por seus sócios e, portanto, neutras política, religiosa e socialmente;   

- Educação, treinamento e informação: as cooperativas promovem a educação e 

formação de seus membros com vistas a contribuições mais eficazes por parte de 

todo; 

- Cooperação entre cooperativas: a colaboração mútua promove uma interação e 

integração intercooperativas que beneficiam diretamente a todos os sócios, de modo 

que o trabalho em conjunto entre cooperativas fortalece o cooperativismo; 

- Preocupação com a comunidade: o cooperativismo procura preencher lacunas que, 

além de serem deixadas pelo poder público e pelo capitalismo, não foram por estes 

resolvidas, ou seja, as cooperativas buscam o desenvolvimento sustentável de suas 

comunidades. 

Exemplo desse tipo de prática e que detém de representatividade na 

sociedade é a OCB-MS, principal entidade de cooperativismo no estado de Mato 

Grosso do Sul. Seu objetivo principal, dentre outros, é fomentar e promover o 

desenvolvimento local (Campo Grande/MS) e regional (estado de MS), gerando 

recursos para os cooperados investir em ordem municipal e estadual os seus 

negócios, estimulando a circulação de divisas regionalmente. 

Nesse sentido, torna-se relevante o comparativo feito pelo SEBRAE (2009), 

em relação às principais diferenças entre associações e cooperativas, resumidas no 

quadro abaixo: 

Quadro 1: Diferenças entre associações e cooperativas 

CRITÉRIO ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA 

 
Conceito 

Sociedade de pessoas sem fins 
lucrativos. 

Sociedade de pessoas sem fins 
lucrativos e com especificidade de 
atuação na atividade 
produtiva/comercial. 
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Finalidades 

Representar e defender os 
interesses dos associados; 
Estimular a melhoria técnica, 
profissional e social dos associados; 
Realizar iniciativas de promoção, 
educação e assistência social. 

Viabilizar e desenvolver atividades de 
consumo, produção, prestação de 
serviços, crédito e comercialização, de 
acordo com os interesses dos seus 
associados. Formar e capacitar seus 
integrantes para o trabalho e a vida em 
comunidade. 

Constituição Mínimo de duas pessoas. Mínimo de 20 pessoas físicas. 

 
 

Patrimônio/ 
Capital 

Seu patrimônio é formado por taxa 
paga pelos associados, doações, 
fundos e reservas. Não possui 
capital social, o que dificulta a 
obtenção de financiamento junto às 
instituições financeiras. 

Possui capital social, facilitando, 
portanto, financiamentos junto às 
instituições financeiras. O capital social é 
formado por quotas-partes podendo 
receber doações, empréstimos e 
processos de capitalização. 

 
 

Operações 

A associação não tem como 
finalidade realizar atividades de 
comércio, podendo realizá-las para 
a implementação de seus objetivos 
sociais. Pode realizar operações 
financeiras e bancárias usuais.  

Realiza plena atividade comercial. 
Realiza operações financeiras, bancárias 
e pode candidatar-se a empréstimos e 
aquisições do governo federal. 

 
 

Resultados 
Financeiros 

As possíveis sobras obtidas de 
operações entre os associados 
serão aplicadas na própria 
associação. 

Após decisão em assembleia geral, as 
sobras são divididas de acordo com o 
volume de negócios de cada associado. 
Destinam-se 10% para o fundo de 
reserva e 5% para o Fundo Educacional 
(FATES) 

Fonte: Publicação elaborada pelo Sebrae/MG, atualizada e reeditada pelo Sebrae/NA, 

2009. 

Observa-se, então, que as cooperativas, diferentemente das associações, 

tem como conceito e fim atividades comerciais e não simplesmente uma função de 

representatividade, fator intrínseco de uma associação. Geralmente o mandato de 

uma diretoria de associação dura dois anos, elegível por mais dois anos. Sugere-se 

que haja entre os diretores um mix de conhecimento e especialidades, além de uma 

gestão adequada do tempo, para que haja disponibilidade de representar os 

associados em reuniões, comitês e afins. 

Para efeito de conhecimento, duas pessoas são suficientes para que se 

componha uma associação. Ainda assim, não é comum uma associação com menos 

que cinco a dez membros, ao contrário da cooperativa, que precisa de no mínimo 

vinte pessoas físicas. Uma estrutura de associação geralmente compõe-se de: uma 

secretária, tesoureiro, assistente de tesoureiro ou assistente administrativo, 
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secretário, vice-secretário, presidente, vice-presidente e conselho administrativo ou 

deliberativo. No caso do conselho, dependendo do tamanho da associação, varia-se 

de 3 a 5 conselheiros. O conselho tem a responsabilidade de fiscalizar as ações da 

diretoria, colaborando nas ações de prestação de contas junto aos associados. 

Em que pese as diferenças existentes, o fato é que tanto o associativismo 

quanto o cooperativismo apresentam semelhanças com o desenvolvimento local. De 

acordo com as descrições de ambas as práticas, há valores que se aproximam muito 

de aspectos caracterizadores de desenvolvimento local: responsabilidades e auxílio 

mútuos, solidariedade, confiança, preocupação com os associados e cooperados, 

igualdade, participação e envolvimento dos semelhantes, bem como uma 

responsabilização social.  

Associativismo e cooperativismo são práticas que partem do micro (local) 

para o macro (global) por meio da união de pessoas em prol de um objetivo comum 

a semelhança do que ocorre no desenvolvimento local. O desenvolvimento local 

(ideal comum) apenas é atingido quando se tem atores sociais, entendidos como 

capital social, envolvidos em seu processo. Todavia, esse capital social somente se 

perfectibiliza diante da confiança entre as pessoas. 

Nas palavras de Tabosa et al (2004, p. 2), ―a confiança é a essência do 

capital social, sem ela, torna-se impossível uma sustentabilidade.‖ Quando se rompe 

a confiança, a desconfiança ganha espaço entre os seres e a solidariedade de uns 

para com os outros acaba por prejudicada. O resultado é a dissociação dos 

membros sociais entre si, impossibilitando o desenvolvimento local. 

O desenvolvimento local depende, portanto, de redes sociais, de pessoas 

voltadas para o mesmo ideal comum, capazes de atuar nas mudanças e melhorias 

da comunidade e realidade a sua volta. Ocorre que para que um agente social se 

una a outro, é necessário que confie nele e assim sucessivamente, razão pela qual 

as redes de solidariedade são fundamentais para o fortalecimento de laços 

confiáveis, imprescindíveis ao desenvolvimento local. 

Nesse sentido, assim assevera Tabosa et al (2004, p. 6) sobre o tema: 

[...] deve-se enfatizar hoje a importância de desenvolver na cultura de 
seu povo o espírito de coletividade e solidariedade para alcançar o 
desenvolvimento, valorizando a sociedade, construindo ou 
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fortalecendo o capital social, objetivando melhorias nas condições de 
vida das populações, empenhando as relações sociais no território. 
 

Assim, ação local e solidariedade estão intimamente ligados, de tal modo que 

um aspecto sem o outro não produz a mesma eficiência que promovem juntos. 

Quanto mais solidariedade os indivíduos apresentarem entre si, mais a ação local 

caminhará rumo ao desenvolvimento local. 

 

5. Considerações Finais 

O associativismo e cooperativismo são práticas que possuem múltiplos 

olhares, além do viés econômico, a saber: social, cultural, ambiental e de 

responsabilidade social perante sociedade, empresariado, poder público e demais 

pessoas interessadas. Carregam o dever cívico e estatutário de conectar pessoas 

de interesses comuns, de promover o empoderamento da pessoa humana, de 

permitir que os próprios indivíduos atuem em prol da transformação de suas 

realidades.  

Nota-se ainda que tanto a associação como a cooperação promovem a 

mobilização social de pessoas em um dado local. Essa mobilização social 

provocada é capaz de reunir os agentes sociais que compartilham dos mesmos 

sentimentos e objetivos para mudar uma determinada situação, em busca de 

soluções e estratégias encontradas pela coletividade formada. 

Pode-se afirmar que referidas práticas são, portanto, práticas de sinergia 

social, que percebem no ser humano um motor de transformação da realidade 

vivida. A sinergia social consiste em uma iniciativa dos atores sociais no 

planejamento, desenvolvimento e gestão de atividades para o desenvolvimento de 

uma comunidade, por meio do fortalecimento de seu potencial endógeno. Quanto 

mais redes sociais se formam, mais agentes sociais se unem na transformação do 

vivido, em mudanças e melhorias da sociedade. 

Assim, associativismo e cooperativismo são vetores positivos para o 

desenvolvimento local, uma vez que a essência de ambos é atender a interesses 

coletivos, que invariavelmente, se sobrepõem aos interesses individuais. Essa 

essência facilita a reunião de pessoas e fortalece a comunhão de ideias, com 
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tendência a aumentar a cooperação, ação social e desempenho dos 

empreendedores associados, todos fundamentos do desenvolvimento local. 
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RESUMO  
A economia solidária ressurge no Brasil em 1980 e reúne diversos tipos de 
empreendimentos econômicos solidários, dentre eles as cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis. Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre a 
―Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Assis e Região‖ (COOCASSIS), 
estado de São Paulo, Brasil, visando abordar questões relacionadas a sua organização, seu 
funcionamento e sua infraestrutura, bem como, apresentar apontamentos e reflexões 
referentes a questões relacionadas a economia solidária no âmbito deste empreendimento. 
A pesquisa constou dos seguintes procedimentos metodológicos: (1) levantamento 
bibliográfico e consultas em websites; (2) seleção, leitura e fichamento das referências; (3) 
trabalhos de campo na COOCASSIS; (4) elaboração e aplicação de questionários; (5) 
elaboração e realização de entrevistas e (6) sistematização e análise dos dados e das 
informações. Os principais resultados obtidos evidenciam que a COOCASSIS consiste em 
uma oportunidade de trabalho e de renda para 126 cooperados; é responsável pela coleta 
seletiva, triagem e comercialização de materiais recicláveis; possui uma infraestrutura 
adequada para seu funcionamento; e dentre seus cooperados há os que acreditam e acham 
importante que a cooperativa seja baseada nos princípios da economia solidária e há 
aqueles que nela estão como cooperados apenas até encontrarem uma oportunidade de 
trabalho na economia capitalista. 
Palavras-chave: Catadores(as) de Materiais Recicláveis. Economia Solidária. Cooperativas 
de Catadores de Materiais Recicláveis. COOCASSIS. Assis-SP.  
 
 

ABSTRACT 
Solidarity economy resurged in Brazil in 1980 and brings together several types of solidarity-
based economic enterprises, among them cooperatives of collectors of recyclable materials. 
This paper aims to present a study about the ―Cooperativa de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Assis e Região‖ (COOCASSIS), state of São Paulo, Brazil, aiming to address 
issues related to its organization, operation and infrastructure, as well, as presenting notes 
and reflections regarding issues related to solidarity economy in the scope of this enterprise. 
The research consisted of the following methodological procedures: (1) bibliographical 
survey and consultations in websites; (2) selection, reading and listing of references; (3) 
fieldwork at COOCASSIS; (4) preparation and application of questionnaires; (5) preparation 
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and conducting of interviews and (6) systematization and analysis of data and information. 
The main results obtained show that COOCASSIS consists of a work and income opportunity 
for 126 co-operatives; is responsible for the selective collection, sorting and 
commercialization of recyclable materials; has an adequate infrastructure for its operation; 
and among its co-operatives there are those who believe and consider it important that the 
cooperative be based on the principles of solidarity economy and there are those who are 
co-operatives only until they find an opportunity to work in the capitalist economy. 
 Keywords: Collectors of Recyclable Materials. Solidarity Economy. Cooperatives of 
Collectors of Recyclable Materials. COOCASSIS. Assis-SP. 

 

1. Introdução 

A economia solidária, conforme salientado em Vieira; Ricci (2009) consiste 

em um tema ainda em construção e apresenta como principal objetivo organizar 

empreendimentos econômicos que viabilizem alternativas de trabalho e de renda 

para grupos de pessoas. 

A partir da leitura de IKuta (2010) pode-se dizer que as cooperativas e 

associações consistem em exemplos de empreendimentos que a economia solidária 

reúne. Assim, dos diversos grupos que se organizam em cooperativas e associação 

destaca-se, para fins desta pesquisa, o dos(as) catadores(as) de materiais 

recicláveis. Segundo Souza (2007) a ocupação de catador existe, de modo informal, 

há mais de 50 anos e, baseando-se na leitura de Demajorovic; Besen (2007), pode-

se dizer que a partir da década de 1990 começam surgir as primeiras iniciativas de 

formação de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis.  

Neste contexto, o presente artigo visa divulgar resultados da pesquisa 

desenvolvida em nível de Mestrado de Fuzzi (2016) e possui como objetivo abordar 

a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Assis e Região 

(COOCASSIS), que consiste em uma oportunidade de trabalho e de renda para um 

grupo de catadores de materiais recicláveis, visando retratar questões relacionadas 

à organização; ao funcionamento e à infraestrutura desta cooperativa, bem como, 

apresentar apontamentos e reflexões referentes a questões relacionadas à 

economia solidária no âmbito deste empreendimento. 

  

2. Metodologia 

A realização da pesquisa envolveu uma série de procedimentos 

metodológicos que possibilitaram acesso ao referencial teórico, bem como, aos 
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dados e as informações pertinentes para a pesquisa, a saber: (1) levantamento 

bibliográfico e consultas em websites; (2) seleção, leitura e fichamento das 

referências; (3) trabalhos de campo na COOCASSIS; (4) elaboração e aplicação de 

questionários; (5) elaboração e realização de entrevistas e (6) sistematização e 

análise dos dados e das informações.  

Pode-se dizer, como proposto por Turra Neto (2012), que não existe 

metodologia que seja perfeita, mas sim que existe(m) aquela(as) que consiste(m) 

na(s) mais adequada(s) para se atingir aos objetivos da pesquisa em questão. 

Assim, para obtenção dos dados e das informações referentes à cooperativa, 

apresentados neste artigo, julgou-se mais adequado utilizar-se da entrevista e do 

questionário.  

A entrevista ―[...] pode ser definida como um processo de interação social, na 

qual o entrevistador tem por objetivo a obtenção de informações por parte do 

entrevistado‖ (COLOGNESE; MÉLO, 1998, p. 143). E o questionário pode ser 

definido como um ―[...] conjunto de questões, feito para gerar os dados necessários 

para se atingir os objetivos do projeto‖ (PARASURAMAN, 1991 apud CHAGAS, 

2000). A realização das entrevistas e a aplicação dos questionários aos cooperados 

da COOCASSIS ocorreram no mês de Janeiro do ano de 2016.  

Realizaram-se entrevistas com o presidente, com a técnica de segurança do 

trabalho de catadores de materiais recicláveis e com cooperados que fazem parte da 

diretoria e do setor administrativo da cooperativa, com o objetivo de se obter 

informações relacionadas, por exemplo, à organização, ao funcionamento e à 

infraestrutura desta cooperativa. 

Foram aplicados questionários a 47 dos 126 cooperados da COOCASSIS 

com o objetivo de se elaborar um panorama geral destes catadores no que se 

refere: ao sexo; à idade; ao nível de escolaridade; ao tempo de trabalho como 

catador(a) de materiais recicláveis; ao fato do trabalho na cooperativa consistir ou 

não na principal fonte de remuneração destes cooperados; ao fato da família destes 

dependerem ou não exclusivamente da remuneração obtida a partir do trabalho na 

cooperativa e se os cooperados pensam em procurar outra ocupação. 
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Ressalta-se que estes cooperados que participaram das entrevistas 

consentiram em participar da pesquisa ao assinarem um ―Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido‖ e que os cooperados que responderam ao questionário 

autorizaram sua participação ao assinarem um ―Termo de Autorização de Uso de 

Imagem e Depoimentos‖. Destaca-se que com o objetivo de preservação da 

identidade destes sujeitos não são mencionados seus verdadeiros nomes. Assim, 

para se referir a estes utiliza-se de letras do alfabeto.  

 

3. Economia solidária e cooperativas de catadores de materiais recicláveis 

A economia solidária, de acordo com Singer (2003), ressurgiu no Brasil na 

década de 1980 resultado ―[...] de movimentos sociais que reagem à crise de 

desemprego em massa, que tem seu início em 1981 e se agrava com a abertura do 

mercado interno às importações, a partir de 1990‖ (SINGER, 2003, p. 25).    

 
O fato de o capitalismo gerar o fenômeno do desemprego estrutural, 
por não absorver a demanda de toda população economicamente 
ativa, abre possibilidades para o surgimento de outros modos de 
produção. Crises sociais geradas pela dinâmica do capital 
representam momentos de potencial crescimento da Economia 
Solidária (IGLESIAS, 2013, p. 69). 

 
Segundo Singer (2003, p. 13) ―a economia solidária surge como um modo de 

produção e distribuição alternativo ao capitalismo, criado e recriado periodicamente 

pelos que se encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado de trabalho‖.  

[...] a Economia Solidária é um modo de produção que convive com o 
modo capitalista, mas que possui princípios norteadores próprios e 
distintos; uma das principais características que a diferencia do modo 
de produção capitalista predominante está na relação entre capital e 
trabalho: enquanto na base do capitalismo há forte separação entre 
trabalho e posse de meios de produção, na Economia Solidária não 
há diferença entre quem detém os meios de produção e a força de 
trabalho, pois o capital (representado pelos meios de produção) é de 
propriedade de todos que exercem a força de trabalho. A forma 
jurídica atual que mais se aproxima desse princípio é a cooperativa 
[...] (IGLESIAS, 2013, p. 68). 

  

Conforme já mencionado, com base em Vieira; Ricci (2009), a economia 

solidária possui como principal objetivo organizar empreendimentos econômicos 

com o intuito ―[...] viabilizar alternativas de trabalho e renda para grupos de pessoas 
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nos quais todos são responsáveis pelo que o empreendimento vai produzir ou pelos 

serviços que vai prestar, como ele vai produzir e o que fará com os resultados‖ 

(VIEIRA; RICCI, 2009, p. 87). De acordo com Gaiger (2004 apud SCHOLZ, 2009, p. 

102): 

A economia solidária é regida por medidas diversificadas de acordo 
com cada empreendimento, por algumas propriedades que giram em 
torno de oito princípios, os quais se espera que estejam 
internalizados na compreensão e na prática das experiências 
associativas: autogestão, democracia, participação, igualitarismo, 
cooperação, autossustentação, desenvolvimento humano e 
responsabilidade social.    

 

Ikuta (2010, p. 133) menciona que: 

[...] a economia solidária reúne diversos tipos de empreendimentos, 
como cooperativas, associações, clubes de troca, organizações de 
finanças solidárias, redes de cooperação, empresas 
autogestionárias, entre outros, que se caracterizam por algum tipo de 
atividade econômica de prestação de serviços, produção de bens, 
distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas e realizadas 
com base na solidariedade e na cooperação. 

Este artigo está relacionado a um destes tipos de empreendimentos, que 

consiste nas cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Desta forma, faz-se 

importante definir o que se entende por cooperativas, que de acordo com Schmidt; 

Perius (2003, p. 63) consistem em:  

[...] associações autônomas de pessoas que se unem 
voluntariamente e constituem uma empresa, de propriedade comum, 
para satisfazer aspirações econômicas, sociais e culturais. Baseiam-
se em valores de ajuda mútua, solidariedade, democracia, 
participação e autonomia [...]. 
 

Segundo a Legislação Brasileira, Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012:  

Art. 2º Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade 
constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades 
laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e 
autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação 
socioeconômica e condições gerais de trabalho (BRASIL, 2012, p. 2).   
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Destaca-se que esta Lei salienta que tal autonomia ―[...] deve ser exercida de 

forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das regras 

de funcionamento da cooperativa e da forma de execução dos trabalhos, nos termos 

desta Lei [se referindo a Lei nº 12.690]‖ (BRASIL, 2012, p. 2). E que se considera 

como autogestão ―[...] o processo democrático no qual a Assembleia Geral define as 

diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios decidem 

sobre a forma de execução dos trabalhos, nos termos da lei‖ (BRASIL, 2012, p. 2). 

A Lei supracitada também apresenta os princípios e valores que regem a 

Cooperativa de Trabalho, sendo estes: 

 
I - adesão voluntária e livre; 
II - gestão democrática; 
III - participação econômica dos membros; 
IV - autonomia e independência; 
V - educação, formação e informação; 
VI - intercooperação; 
VII - interesse pela comunidade; 
VIII - preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e 
da livre iniciativa; 
IX - não precarização do trabalho; 
X - respeito às decisões de assembleia, observado o disposto nesta 
Lei; 
XI - participação na gestão em todos os níveis de decisão de acordo 
com o previsto em lei e no Estatuto Social (BRASIL, 2012, p. 2). 
 

Singer (2003) salienta como princípios organizativos das cooperativas:  

[...] posse coletiva dos meios de produção pelas pessoas que as 
utilizam para produzir; gestão democrática da empresa ou por 
participação direta (quando o número de cooperadores não é 
demasiado) ou por representação, repartição da receita líquida entre 
os cooperadores por critérios aprovados após discussões e 
negociações entre todos; destinação do excedente anual 
(denominado ―sobras‖) também por critérios acertados entre todos os 
cooperadores (SINGER, 2003, p. 13).   
 

Neste artigo tem-se como foco a Cooperativa de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Assis e Região – COOCASSIS, entendendo-se como catador(a) de 

materiais recicláveis ―[...] os[as] trabalhadores[as] [...] que conseguem obterem 

renda através da coleta, triagem, comercialização e em alguns casos 

processamento/beneficiamento, de materiais que podem ser reciclados [...]‖ (FUZZI, 

2016, p. 68-69). Conforme já mencionado, com base em Souza (2007), a ocupação 
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de catador de materiais recicláveis existe, informalmente, há mais de 50 anos, mas 

somente no ano de 2002, o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, reconhece 

esta ocupação, incluindo-a na Classificação Brasileira de Ocupações203 (CBO), que 

é aprovada pela Portaria nº 397, de 09 de Outubro de 2002 (BRASIL, 2002).  

Gonçalves (2007) retrata que o crescimento da atividade fabril no 

reaproveitamento dos materiais recicláveis se dá de forma concomitante à expansão 

de toda uma estrutura que fornece suporte e sustenta esse circuito econômico, de 

forma que é possível ver ―[...] a ampliação do número e a diversificação dos demais 

agentes econômicos que dele fazem parte, sejam os comerciantes de pequenas ou 

grandes quantidades de resíduos recicláveis, conhecidos como sucateiros ou 

atravessadores, sejam os trabalhadores catadores, envolvidos nesta atividade das 

mais diversas formas e situações, nos lixões, nas ruas, nas centrais de triagem, 

organizados autonomamente, ou em cooperativas, associações de catadores etc.‖ 

(GONÇALVES, 2007, p. 155).  

Observa-se que os catadores(as) de materiais recicláveis podem estar 

organizados em cooperativas e associações. De acordo com Gonçalves (2006) a 

formação destes empreendimentos, em alguns casos, são decorrentes da auto-

organização, enquanto que em outros, consistem em resultados de ações conjuntas 

do poder público; de universidades; etc.   

As cooperativas de catadores de materiais recicláveis também são 

conhecidas como cooperativas ―populares‖ ou ―sociais‖. Estas segundo Silva (2007, 

p. 86): 

[...] são organizadas por pessoas de baixa renda e têm como objetivo 
primeiro o de resolver seus próprios problemas econômicos, tais 
como trabalho e renda e fomentar recursos para gerar e 
comercializar a produção dos associados. Geralmente necessitam de 
apoio de instituições, como ONGs, Prefeituras, Universidades, 
Sindicatos e Igrejas [...]. 
 

                                                           
203

 Destaca-se que na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) a ocupação é denominada como 
―Catador de material reciclável‖ e recebe como código 5192-05, conforme é possível observar no 
website do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Disponível em: 
<http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloA-Z.jsf>. Acesso em: 03 nov. 
2016. 
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Vale destacar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos possui como um 

de seus instrumentos ―[...] o incentivo à criação e ao desenvolvimento de 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis‖ (BRASIL, 2010, p. 4). E que o Plano de Resíduos Sólidos 

do Estado de São Paulo ressalta que: 

Como alternativa para o fortalecimento, organização e formalização 
do trabalho desenvolvido pelos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, a criação de cooperativas e associações une, 
voluntariamente, trabalhadores na busca de melhores condições 
socioeconômicas e de trabalho, de ampliação do poder de 
negociação dos produtos comercializados, de apoio e acesso a 
recursos financeiros e políticas públicas [...] (SIMAS; PEREZ, 2014, 
p. 59). 
 

Autores como Schmidt; Perius (2003, p. 71) salientam o fato de que 

―pensando a sociedade como um todo, o cooperativismo diferencia questões de 

emprego das questões de trabalho, garantindo trabalho e renda digna para os 

trabalhadores marginalizados pela sociedade capitalista [...]‖. 

Desta forma, pode-se afirmar que, as cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis consistem em uma maneira de organização dos catadores de modo a 

proporcioná-los condições de trabalho que sejam dignas e legalizadas. Bem como, 

oferecerem a estes catadores, assim como, demais trabalhadores desempregados, 

uma oportunidade de trabalho e de renda.  

 

4. Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Assis e Região – 

COOCASSIS: resultados da pesquisa 

A COOCASSIS é um exemplo de cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis tendo em vista que consiste em uma associação de pessoas que 

constituem um empreendimento, de propriedade comum, formado com o intuito de 

satisfazer aspirações econômicas e sociais, como por exemplo, proporcionar 

oportunidade de trabalho e melhores condições socioeconômicas.  

De acordo com Carvalho (2008, p. 66) duas instituições tiveram diretamente 

envolvidas em sua formação, a saber:  
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[...] a Universidade Estadual Paulista – UNESP– Campus de Assis, 
com uma de suas atividades extensionistas, por meio do Núcleo de 
Estágio Assessoria à Formação e ao Desenvolvimento de 
Cooperativas Populares do curso de Psicologia [a partir do projeto de 
extensão de serviços à comunidade desenvolvido junto a grupos de 
trabalhadores desempregados] e [...] a Igreja Católica, mais 
especificamente, a Cáritas Diocesana de Assis [devido um projeto 
que a Cáritas havia desenvolvido com catadores de materiais 
recicláveis].  
 
O encontro dessas duas instituições, embora com papéis e 
finalidades distintas, viabilizou o estabelecimento de um objetivo 
comum: a formação da Cooperativa dos Catadores de Materiais 
Recicláveis de Assis, a partir de um desejo estimulado em alguns 
catadores e de discussões e reflexões com trabalhadores 
desempregados e aposentados. 

 

Conforme é possível observar em Carvalho (2008) o grupo dos catadores de 

materiais recicláveis, bem como, o dos desempregados participaram do grupo de 

formação da cooperativa, que teve seu inicio no ano de 2001. ―Era final de junho de 

2001, quando, em uma reunião da Diretoria da Cáritas Diocesana, discutimos a 

possibilidade de juntar a demanda dos dois grupos de trabalhadores, utilizando a 

infra-estrutura da Cáritas e a assessoria da UNESP‖ (CARVALHO, 2008, p. 67-68). 

Carvalho (2008) apresenta as demais instituições envolvidas no processo de 

formação desta cooperativa204 e que no ano de 2003 a COOCASSIS é oficialmente 

constituída. Ressalta-se que, conforme já exposto, com base em Gonçalves (2006), 

a formação das cooperativas pode resultar da auto-organização ou de ações 

conjuntas entre entidades. Assim, a COOCASSIS foi fruto de um projeto idealizado 

por instituições como a universidade e a igreja e que foi sendo construído em 

parceria com os catadores e os desempregados e aposentados.  

E também que, conforme já salientado, baseando-se em Silva (2007), 

geralmente as cooperativas populares necessitam do apoio de instituições. Neste 

sentido, no momento de realização das entrevistas (ano de 2016) as entrevistadas 

―B‖ e ―C‖ informaram que a COOCASSIS contava com o apoio, parceria e/ou 

assessoria de diversas instituições dentre as quais cabe citar: a Prefeitura de Assis; 

                                                           
204

 Para maiores detalhamentos e desdobramentos de como se deu todo o processo de organização 
dos grupos de catadores de materiais recicláveis e de desempregados para a formação da 
COOCASSIS, bem como, de como se deu o processo de evolução desta cooperativa até o ano de 
2008, assim como, todas as demais instituições envolvidas no decorrer deste processo, consultar 
Carvalho (2008). 
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a Associação Regional de Catadores de Materiais Recicláveis do Oeste Paulista 

(ARCOP); a Incubadora de Cooperativas Populares (INCOP)/Unesp de Assis e o 

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR).  

No ano de 2016, a COOCASSIS era formada por 126 cooperados. Destes 

126 cooperados, 47 deles responderam ao questionário, o que possibilitou que se 

elaborasse um panorama referente ao perfil destes, no qual se destaca que 51% (24 

cooperados) são do sexo masculino, enquanto que, 49% (23 cooperadas) são do 

sexo feminino. As idades destes cooperados variaram entre 20 a 69 anos e o maior 

percentual 32% (15 cooperados) representava o grupo dos que tinham de 40 a 49 

anos. No que tange ao nível de escolaridade a maioria dos cooperados possuía 

baixo nível de escolaridade, visto que mais da metade (57%) declararam possuir o 

ensino fundamental incompleto.  

Quanto ao tempo de trabalho como catador(a) de materiais recicláveis este 

varia entre menos que um ano até 25 anos. Destaca-se que o grupo que registrou o 

maior percentual 32% (15 cooperados) foi o dos que declararam estar de 6 a 10 

anos trabalhando como catadores(as). A maioria dos cooperados (94%) declarou 

que trabalho na COOCASSIS consistia em sua principal fonte de remuneração. 

Além de que, a maior parte deles (57%) declararam que a família dependia 

exclusivamente do ganho obtido através do trabalho nesta cooperativa.  

O horário de funcionamento da COOCASSIS é das Segundas-feiras as 

Sextas-feiras (das 7h 30min às 18h) e nos sábados (das 7h 30min às 12h 30min). 

No que se refere à divisão do trabalho nesta cooperativa a entrevistada ―B‖ salientou 

que não existe nenhuma função que deva ser desempenhada somente pelos 

homens ou apenas pela mulheres e que existe certo rodízio na realização das 

funções.  

A COOCASSIS é a responsável por realizar a coleta seletiva no município de 

Assis. Na cooperativa é realizada a triagem dos materiais recicláveis por tipologias 

em diferentes tipos de plásticos, papéis e metais; a prensagem e a comercialização 

destes materiais recicláveis. Destaca-se que no momento de realização das 

entrevistas a comercialização de alguns tipos de papéis e de plásticos já estava 

sendo realizada em rede, visto que a Rede Cataoeste, que a COOCASSIS é polo, e 
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a Rede Cata-recicla, com polo no município de Ourinhos/SP, comercializam em rede 

através da Cooperativa de Trabalho de Produção Central e Regional dos Catadores 

de Materiais Recicláveis do Oeste Paulista (COOPERCOP). 

No que se refere à infraestrutura (ambientes e equipamentos) da 

COOCASSIS, esta apresenta uma boa e adequada infraestrutura, visto que, possui 

os ambientes e os equipamentos de trabalho necessários. De acordo com a 

entrevistada ―B‖ o local de funcionamento da COOCASSIS foi cedido em condição 

de comodato com a Prefeitura de Assis por um período de aproximadamente 30 

anos e possui uma área de 5485 m². Quanto aos ambientes para desenvolver suas 

atividades a cooperativa possui: banheiros masculinos e femininos; 2 (dois) 

escritórios; 1 (um) refeitório com cozinha e copa; barracão coberto e fechado e áreas 

cobertas. 

E no que tange aos equipamentos que a COOCASIS possui, de acordo com a 

entrevistada ―B‖, estes são: 33 (trinta e três) carrinhos de mão e 8 (oito) caminhões 

gaiolas para realização da coleta seletiva, que é feita na modalidade porta-a-porta; 1 

(uma) balança para pesagem dos caminhões; 1 (uma) esteira para triagem dos 

materiais recicláveis; 1 (um) picotador de papéis; 8 (oito) prensas para papéis e 

plásticos e 1 (uma) prensa para latinhas de alumínio.  

Ressalta-se que a COOCASSIS, assim como outras cooperativas, possui 

dificuldades para manutenção do funcionamento dos equipamentos, visto que, 

apesar de possuírem oito prensas para papéis e plásticos, foi informado pela 

entrevistada ―B‖ que apenas cinco delas estavam funcionando. O que pode-se 

justificar pelo fato de que consertos, de forma geral, são caros para este tipo de 

empreendimento. 

Quanto aos valores médio mensais das despesas da COOCASSIS estes, 

com base nos valores informados pela entrevistada ―D‖, totalizam em cerca de R$ 

47.00,00. Destaca-se que os principais gastos apresentados pela entrevistada, 

foram com: alimentação (R$10.000,00); compra de materiais (R$ 12.00,00) e 

pagamento do INSS (R$ 10.000,00). O valor obtido pela comercialização dos 

materiais recicláveis somado ao repasse oferecido pela Prefeitura (em razão do 

contrato celebrado entre ambas) possibilita o pagamento das despesas da 
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cooperativa e o que sobra é rateado entre os cooperados, proporcionado a estes o 

direito a um valor mensal que variava de R$ 850,00 a R$ 900,00 (aproximadamente 

um salário-mínimo do Brasil). Destaca-se que: 

Em relação à remuneração na empresa capitalista, os rendimentos 
na cooperativa se distinguem pela forma de distribuição, pois não se 
trata de contratação da força de trabalho. Como nos mostra o caso 
da COOCASSIS, a diferença principal está na possibilidade de os 
trabalhadores compartilharem os resultados financeiros obtidos pelo 
empreendimento, a partir do esforço coletivo. Nesse sentido, o 
objetivo maior da Cooperativa, que não reside na apropriação da 
mais-valia, está na oportunidade de trabalho e renda, tendo o 
aumento da produtividade, a finalidade de proporcionar melhores 
rendimentos ao conjunto de trabalhadores e melhorar a vida 
(CARVALHO, 2008, p. 211).  

 

A cooperativa, por se tratar de um empreendimento econômico solidário, é 

gerida a partir da autogestão, portanto não existe a figura do dono. Neste sentido, 

com base na pesquisa realizada e citando Carvalho (2008), pode-se dizer que: 

Há um duplo sentido nesse tipo de trabalho, quando os ―donos 
do negócio‖ são os próprios trabalhadores: ter trabalho e renda 
e ―trabalhar no que é seu‖, ainda que uma parcela deles não se 
aproprie de ambas as possibilidades, simultaneamente. Para 
alguns, a Cooperativa é um trabalho como outro qualquer, que 
garante o sustento e que poderá ser abandonado, se uma 
oportunidade melhor surgir. Para outros, é a oportunidade de 
se livrar da figura do patrão e dedicar-se ao que é seu, mas 
coletivamente (CARVALHO, 2008, p. 212). 

 

Os cooperados são os responsáveis pela gestão da cooperativa, sendo 

assim, a participação em reuniões consiste em um fator de grande relevância. De 

acordo com a entrevistada ―B‖, são realizadas reuniões semanais com os membros 

da diretoria e reuniões quinzenais com os cooperados, nas quais participam em 

média de noventa deles. Mas foi ressaltado que apenas alguns expõem suas 

opiniões e que a maioria acaba não falando durante as reuniões, porém falam ―pelos 

bastidores‖ o que de dificulta a gestão da cooperativa. São também realizadas 

assembleias em que os cooperados podem opinar e têm direito ao voto, nas quais, 

de modo geral, todos participam.  

Vale ressaltar, conforme mencionado por Schmidt; Perius (2003, p. 68), que: 
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A cooperativa é uma opção de organização econômica que convive e 

mantém negócios com a outra opção, a empresarial capitalista, pois 

estas empresas ora são clientes, ora são fornecedoras da 

cooperativa. A opção cooperativa não é excludente, mas uma 

alternativa disponível para organizar a economia dentro da liberdade 

que caracteriza [...].   

 

Neste sentido, destaca-se que a economia solidária convive com a capitalista 

e que a COOCASSIS mantém negócios com a economia capitalista, visto que, 

comercializa os materiais recicláveis com empresas/indústrias capitalistas. 

 

5. Considerações Finais  

A COOCASSIS consiste em uma oportunidade de trabalho e de renda para os 

seus 126 cooperados e ressalta-se sua importância pelo fato de consistir na principal 

e em muitos casos única fonte de renda para muitos destes cooperados. Destaca-se 

que pelo fato de ser um empreendimento econômico solidário foi possível observar 

alguns princípios da economia solidária como parte desta cooperativa, dentre os 

quais cabe destacar o fato: de não existir a figura do dono, pois todos os associados 

são ―donos‖ da cooperativa; dos equipamentos que ela possui serem de posse 

coletiva de seus cooperados; por funcionar a partir da autogestão em que são os 

próprios cooperados os responsáveis por realizarem sua gestão, sendo assim, as 

decisões são tomadas em reuniões e em assembleias (em que todos têm direito a 

participação e ao voto) e dos ganhos serem rateados de forma igualitária entre todos 

os cooperados. 

Entretanto, a pesquisa identificou que dentre os associados da COOCASSIS, 

existem os que acreditam e gostam de trabalhar nesta forma de organização 

baseada em princípios da economia solidária; por outro lado, existem aqueles que 

estão como cooperados apenas até encontrarem uma oportunidade de trabalho na 

economia capitalista.   

Estas duas economias convivem e nesse caso realizam negócios, visto que a 

cooperativa comercializa seus materiais recicláveis com indústrias e empresas 

capitalistas. Pode-se dizer que, em meio a uma economia tão excludente como a 

capitalista, a economia solidária possibilita uma nova maneira de formação e 
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organização de empreendimentos que oferecem oportunidade de trabalho legalizada 

e de renda para muitos dos que se encontravam incluídos de maneira informal ou 

até mesmo excluídos do mercado de trabalho e ela ―ensina‖ que existe maneiras 

mais solidárias para se viver e trabalhar.     
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O MOVIMENTO DE MULHERES NO COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO 

DO PARANÁ 
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RESUMO  
Ao longo da história a mulher viveu, e em alguns casos ainda vive a mercê da sociedade, 
submissa ao patriarcado e exclusa das tomadas de decisões. No ocidente essa situação 
começou a mudar, quando no final do século XIX algumas mulheres de classe média, se 
organizaram e passaram a reivindicar por direitos políticos e sociais. Essa organização 
passou a ser conhecida como movimento feminista. Desde o surgimento o movimento 
feminista vem se configurando de acordo com o grupo social ao qual é aderido. Em seu 
inicio, o movimento feminista era representado por mulheres brancas e de classe média que 
possuíam conhecimento acadêmico e que viviam na zona urbana, atualmente percebemos 
que o movimento feminista está se pluralizando, estando presente em todas as classes 
sociais bem como no meio urbano e no meio rural. A mulher enquanto ator social vem 
desempenhando importante papel na luta pela garantia de direitos e pela igualdade social. 
Buscando compreender essa ligação da mulher com os movimentos sociais, o presente 
artigo busca traçar o perfil dos movimentos aos quais as mulheres do cooperativismo 
solidário estão inseridas. A partir desse perfil, procuramos compreender melhor sua 
participação nas arenas públicas e políticas pela luta para a melhoria social. 
Palavras-chave: Feminismo, movimentos sociais, gênero 
 
ABSTRACT 
The long history of women lives, and in some cases still lives the mercy of society, submits to 
patriarchy and excludes decision-making. At the time of change, when there was no end of 
the nineteenth century, some middle-class women organized and began to claim political and 
social rights. This organization came to be known as the feminist movement. Since the 
emergence of the feminist movement has been configured according to the social group to 
which it is adhered. In the beginning movement, the feminist movement was represented by 
white and middle-class women who had academic knowledge and who lived in the urban 
zone. We verified that the feminist movement is being pluralized, having in all social classes 
as well as in the urban environment and not countryside. Women as social actors have been 
playing an important role in the fight for the guarantee of rights and social equality. Seeking 
the knowledge of the connection of the woman with the social movements, the present article 
seeks to trace the sense of the sense of the movements as women of solidarity 
cooperativism are inserted. From this profile, we seek to improve their participation in the 
public arenas and to make campaigns to improve the social. 
Key words: Feminism, social movements, gender 
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1. Introdução 

Durante muito tempo as mulheres se encontravam, e muitas vezes ainda se 

encontram socialmente invisíveis, excluídas da tomada de decisões e subordinadas 

ao patriarcado. Frente essa conjuntura e ao crescente processo de industrialização, 

iniciou-se no final de século XIX e início do século XX, um movimento organizado e 

vivido por mulheres, o qual buscava a garantia de direitos sociais e políticos. Uma 

das primeiras conquistas desse movimento foi o direito ao voto.  

Esse movimento de luta exercido pelas mulheres, na garantia de seus 

direitos, passou a se chamar genericamente de ―movimento feminista‖. Segundo 

(ALVES; ALVES, 2013, p.117) ―a principal luta do movimento feminista é combater a 

opressão a que estão sujeitas as mulheres, as quais almejam alcançar autonomia e 

protagonismo na sociedade, defendendo a igualdade de direitos entre homens e 

mulheres.‖  

Partindo dessa união das mulheres, o movimento feminista se faz presente 

nos mais diversos âmbitos sociais. Podendo ser observado nos movimentos sociais 

aos quais as mulheres estão inclusas. Frente essa característica, os objetivos das 

mulheres vão se configurar de acordo com os interesses do grupo aos quais as 

mesmas estão vinculadas, podendo dessa forma ocorrer ajustes e diferenciações 

nas agendas de luta. 

2. Discussão 

2.1. Feminismo como movimento 

O feminismo configura-se pelo movimento das mulheres na luta pela garantia 

de direitos e pela igualdade social. Além disso, o feminismo caracteriza-se por 

possuir uma teoria e uma reflexão crítica própria. Como (SOARES, p.33-34,1998) 

cita: 

―[...] o feminismo é a ação política das mulheres. Engloba teoria, 
prática, ética e toma as mulheres como sujeitos históricos da 
transformação de sua própria condição social. [...] O feminismo se 
expressa em ações coletivas, individuais e existenciais, na arte, na 
teoria, na política.‖ 
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Tendo início no final do século XIX e começo do século XX, o movimento 

feminista se caracterizou em três grandes ondas. A primeira ocorreu no final do 

século XIX e início do século XX, tendo como ênfase a luta pela garantia do direito 

ao voto. Essa onda do movimento ficou conhecida através das sufragistas205. A 

segunda onda do movimento ocorreu nas décadas de 1960 a 1980, se 

caracterizando pela defesa ao direito do corpo e ao prazer e, também pela luta da 

igualdade e fim da discriminação. Já a terceira onda feminista inicia-se na metade da 

década de 1980, surgindo como resposta às falhas da segunda onda, questionando 

o que é bom e o que é ruim para a mulher. 

De acordo com (PINTO, 2010) a primeira onda do movimento feminista se dá 

no fim do século XIX e começo do século XX, iniciou com a mobilização das 

mulheres na Inglaterra, que reivindicavam por direitos sociais e políticos, sendo o 

direito ao voto o mais popularizado. As mulheres desse período do movimento 

ficaram conhecidas como sufragistas, justamente pelo fato de a luta pelo direito ao 

voto ter sido mais popularizado, as mesmas são consideradas as primeiras ativistas 

do feminismo no século XIX e XX. Nesse período as mulheres operárias também 

passaram a reivindicar por melhores condições nas fábricas, inclusive no Brasil. 

A segunda onda do movimento feminista ocorre durante as décadas de 1960 

a 1980. Esse período foi marcado por grandes mudanças sociais como o surgimento 

do movimento ―hippie‖ que propagou o lema ―paz e amor‖ e que contrariava os 

valores morais e de consumo imposto pelas sociedades burguesas, particularmente 

a norte-americana onde o movimento foi muito forte. Outro marco importante desse 

período foi o lançamento da pílula anticoncepcional, a qual proporcionou um maior 

poder da mulher sobre seu próprio corpo, além disso, a disponibilidade da pílula 

anticoncepcional possibilitou uma maior autonomia às mulheres. Assim sendo, 

nessa segunda onda o feminismo: 

―[...] aparece como um movimento libertário, que não quer só espaço 
para a mulher – no trabalho, na vida pública, na educação –, mas 
que luta, sim, por uma nova forma de relacionamento entre homens e 
mulheres, em que esta última tenha liberdade e autonomia para 
decidir sobre sua vida e seu corpo. [...]‖ (PINTO, p.16). 

                                                           
205

 Sufragista é a mulher que luta pelo garantia ao sufrágio, ao seu sexo, em locais no qual esse 
direito ainda não foi concedido. Sufrágio é o direito de votar e ser votada em eleições políticas. 
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No Brasil nessa época, vivia-se um período de repressão, ocasionado pela 

ditadura militar que olhava com desconfiança as manifestações feministas. Em nível 

internacional um marco importante que ocorreu nesse período foi no ano de 1975 o 

qual a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou como o Ano Internacional 

da Mulher. 

A terceira onda do feminismo iniciou em meados da década de 1980 a 1990, 

atuou como resposta as falhas da segunda onda. Nesse momento nota-se uma 

maior consideração pelas especificidades da mulher. A partir de então, o movimento 

feminista que era um movimento urbano de mulheres brancas e com agendas da 

classe média passa a valorizar os diferentes tipos de mulheres, considerando seus 

aspectos culturais, étnicos e sociais. É somente a partir da terceira onda do 

feminismo, que percebemos a participação mais ampla das diversas faces de 

mulheres. 

Como podemos perceber, o movimento feminista possui diversas 

características. Características, estas, que variam de acordo com a localidade e 

grupo social ao qual as mulheres estão inseridas. Sendo assim, podemos notar 

algumas diferenças em manifestações no meio urbano e no meio rural, como 

também na nomenclatura dos movimentos, onde alguns levam o termo ―movimento 

feminista‖ e outros levam o termo ―movimento de mulheres‖. 

 

2.2. Feminismo urbano no Brasil 

O movimento feminista em seu início, no final do século XIX e começo do 

século XX, ficou caracterizado pela participação de mulheres brancas, de classe 

média e instruídas. De acordo com (SOARES, 1994) no ano de 1975 o movimento 

feminista ressurge nos principais centros urbanos. Nesse período as mulheres 

vinculadas ao movimento, passam a atuar nos bairros e comunidades periféricas da 

zona urbana, tendo como pauta questões cotidianas.  

Uma parcela dos movimentos de mulheres contemporâneos, no 
Brasil, nasceu dos grupos de vizinhança nas periferias dos grandes 
centros urbanos. As mulheres dos bairros populares construíram 
uma dinâmica política própria. Através de seus papéis socialmente 
designados de esposas e mães, fizeram os primeiros protestos 
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contra o regime militar. Lutaram contra o aumento do custo de vida, 
demandaram escolas adequadas, centros de saúde, água corrente, 
transportes, eletrificação, moradia, legalização de terrenos e outras 
necessidades de infraestrutura urbana, exigiram condições 
adequadas para cuidar de sua família, educar suas crianças. [...]. 
(SOARES, 1994,p.16). 

É no espaço urbano que presenciamos um feminismo cada vez mais plural, 

inserido nas diversas camadas da sociedade, sendo porta voz de luta para as 

mulheres negras, periféricas, de todas as classes econômicas. Utilizado para a 

defesa dos interesses de cada grupo, respeitando suas especificidades.  

2.3. O feminismo no meio rural 

O movimento de mulheres no meio rural ganhou grande visibilidade com a 

Marcha das Margaridas206, pelo Movimento das Mulheres Camponesas - MMC e 

pelas mulheres do Movimento dos Sem Terra - MST. Com uma agenda voltada a 

questão agrária, meio ambiente, água e crítica ao latifúndio, o movimento feminista 

rural se diferencia do movimento feminista urbano que possui uma agenda que luta 

por melhores condições de trabalho nas indústrias, melhores condições de 

infraestrutura urbana, entre outros. Mesmo com essas diferenças, ambos lutam pela 

garantia de direitos as mulheres.   

Na década de 1980 organizaram-se diversos movimentos de mulheres no 

campo, as quais lutavam pelo reconhecimento e valorização da mulher trabalhadora 

rural. Esses movimentos surgiram principalmente nas Comunidades Eclesiais de 

Base (CEB‘s)207, que possuíam grupos de oração e clube de mães, que 

proporcionava a seus participantes um espaço de discussão e reflexão sobre temas 

de interesse dos mesmos. Com base nos movimentos de mulheres que surgiram a 

partir da década de 1980, se consolidou em 2004 o Movimento das Mulheres 

                                                           
206

 A Marcha das Margaridas tem esse nome para homenagear a trabalhadora rural e líder 
sindicalista Margarida Maria Alves, assassinada em 1983 quando lutava pelos direitos dos 
trabalhadores na Paraíba. A primeira edição da marcha ocorreu em 2000 e reunindo cerca de 20 
mil agricultoras, quilombolas, indígenas, pescadoras e extrativistas brasileiras. 
 
207

 ―As comunidades eclesiais de base (CEB‘s) são pequenos grupos organizados em torno da 
paróquia (urbana) ou da capela (rural), por iniciativa de leigos, padres ou bispos.‖ 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/freibetto/livro_betto_o_que_e_cebs.pdf, acessado em 31 de 
julho de 2017. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/freibetto/livro_betto_o_que_e_cebs.pdf
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Camponesas (MMC) que possui dois eixos de luta: Gênero e Classe, ou seja, são 

mulheres que lutam pela igualdade nas relações sociais e no reconhecimento como 

trabalhadora rural.  

Outro marco importante na visibilidade do movimento feminista no campo é a 

Marcha das Margaridas, a qual é realizada desde o ano 2000. A Marcha das 

Margaridas é uma ação das mulheres do campo, da floresta e das águas, que lutam 

pela sua visibilidade, reconhecimento e garantia da cidadania. Muitas foram às 

conquistas alcançadas pela Marcha das Margaridas, algumas dessas conquistas 

são: formação do Grupo de Trabalho (GT) sobre Gênero e Crédito e a criação do 

Pronaf Mulher; Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) em nome do casal; criação 

da Coordenadoria de Educação do Campo no MEC; Campanha Nacional de 

Enfrentamento a Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta, entre outras 

conquistas de grande importância para o campo. 

Como visto, o movimento das mulheres do campo é bastante amplo, tendo 

grande influência na sociedade através dos movimentos citados a cima. Mas esse 

feminismo vai além, ele se faz presente nas organizações de base que podem ser 

relacionadas as associações de clube de mães, nos movimentos de igreja, entre 

outros, que possuem ampla abrangência no meio rural. É um feminismo que luta por 

direitos considerados básicos as mulheres, como aposentadoria e licença 

maternidade, entre outros. 

Mesmo com diferenças em relação ao movimento feminista urbano mais 

visível na sociedade, o movimento rural pode ser tido como exemplo de mobilização 

pelos direitos das mulheres. Como cita (FARIA, 2007) ―Os movimentos de mulheres 

do campo são um dos movimentos mais enraizados, contam com maior 

organicidade e capacidade de mobilização [...]‖. Essa organização das mulheres do 

meio rural possibilitou que, as mesmas, mostrassem seu potencial de reivindicação 

pelo seu reconhecimento como cidadã e trabalhadora. Esse fato se caracteriza na 

citação de (SOARES, p. 42 apud LAVINAS e CAPPELLIN, 1991, p. 28) onde relata 

que as mulheres do campo ―[...] vêm transformando o cenário político e social da 

agricultura brasileira ao mostrar sua combatividade e determinação na luta pela 

conquista de uma nova identidade social, a de mulheres trabalhadoras rurais‖.  
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2.4. Cooperativismo de economia solidária e agenda feminista 

O cooperativismo desde seu surgimento busca proporcionar o 

desenvolvimento e a autonomia de seus envolvidos, possuindo assim, importante 

papel no quesito de visibilidade da mulher. Neste sentido, o cooperativismo 

juntamente com a economia solidária busca a não divisão sexual de trabalho, 

possibilitando que a mulher também seja dona da produção, proporcionando sua 

autonomia econômica.  

Embora tímido a presença da mulher no cooperativismo se faz presente 

desde o surgimento da primeira cooperativa, no ano de 1844. A partir de então, sua 

participação tem aumentado e adquirido maior visibilidade, porém a presença do 

homem nas presidências das cooperativas ainda é majoritária. Mesmo com a diretiva 

que exige que pelo menos 30% dos conselhos administrativos sejam  formados por 

mulheres, são poucas as cooperativas que possuem mulheres no cargo de 

presidência.  No ano de 2009, a partir da parceria criada entre a União Nacional das 

Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária – UNICAFES e a 

CRESOL Baser, juntamente com a ONG Trias e com o Instituto Nacional de 

Formação do Cooperativismo Solidário – INFOCOS, criou-se o Programa Gênero e 

Geração, o qual tem por missão a ―Busca pela melhor participação de mulheres e 

jovens no processo de desenvolvimento do Cooperativismo Solidário, visando a 

adoção de políticas igualitárias.‖(Gênero e Geração do Cooperativismo Solidário, 

2013). 

O Programa Gênero e Geração realiza trabalhos de formação política e 

social, além de cursos técnicos que visam a melhoria da produção das mulheres 

como cursos de panificação, alimentação saudável, gestão familiar, entre outros. Em 

suas cartilhas, utilizadas nos encontros de formação, são abordados diversos temas 

como Relações Culturais e Sociais (2011), Gestão Participativa (2011), Modelos de 

Organização (2015), Agricultura Familiar e seus Desafios (2015), entre outros. Outra 

ação de grande importância do Programa Gênero e Geração é o Encontro Estadual 

da Mulher Rural, realizado no dia 15 de outubro, no qual é comemorado o Dia 

Internacional da Mulher Rural. Esse encontro, além dos aspectos comemorativos  
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visa  compartilhamento das experiências que as mulheres adquiriram nos encontros 

regionais realizados durante o ano.  

Nos dias atuais além da mulher participar de cooperativas mistas, onde há a 

presença do homem, existem também cooperativas exclusivas de mulheres. Os 

movimentos de inserção da mulher no cooperativismo solidário, juntamente com 

ações como as do Programa Gênero e Geração, proporcionam a mulher uma 

melhoria na sua autoestima, além de possibilitar sua autonomia, proporcionando que 

ela seja transformadora da sociedade e possibilitando que ela seja vista como 

trabalhadora e cidadã. 

 

3. Materiais e materiais 

O presente artigo, foi elaborado a partir do relatório sobre a percepção das 

mulheres filiadas à cooperativas da agricultura familiar presentes no Congresso dos 

10 anos de criação da UNICAFES realizado em Francisco Beltrão no mês de 

dezembro de 2015.  A pesquisa foi fruto de duas demandas distintas que ao se 

encontrarem produziram um processo de reflexão sobre a visão das mulheres 

vinculadas de alguma forma ao cooperativismo da agricultura familiar no cenário 

Paranaense. A primeira demanda refere-se à necessidade da UNICAFES 

compreender melhor o pensam as mulheres em relação ao cooperativismo; a 

segunda se refere à preocupação de verificar o porquê da baixa participação das 

mulheres nas atividades das cooperativas.   

 

4. Resultados  

4.1. Os atores do cooperativismo solidário no Paraná 

Buscando compreender as mulheres integrantes do cooperativismo solidário 

do estado do Paraná, neste tópico focamos nossa análise sobre a participação 

feminina em: Movimento de Mulheres, Movimento de Jovens, Movimento Estudantil, 

Produção Agroecológica, Feiras Livres, ONG‘s, Grupos de Igreja Católica, Grupo de 

Igreja Evangélica e participação de partidos políticos. Para analisar os mesmo, 

traçaremos os seguintes dados: idade e movimento social. 
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Tabela I – Participação das mulheres presentes no Congresso de 10 anos da UNICAFES 

em Movimentos de Mulheres, com relação à idade. 

 Movimentos de Mulheres  

Idade Sim Não Total 

- de 16 anos 1 7 8 

De 17 a 21 anos 2 19 21 

De 22 a 25 anos 3 17 20 

De 26 a 30 anos 7 19 26 

De 31 a 35 anos 12 27 39 

De 36 a 40 anos 14 35 49 

De 41 a 50 anos 36 65 101 

De 51 a 65 anos 38 70 108 

+ de 65 anos 4 8 12 

Total 117 267 384 

Fonte: Banco de dados pesquisa Congresso de 10 anos da UNICAFES – 2015 

Podemos observar na Tabela I que apenas 30,4% das mulheres presentes no 

Congresso participam de algum movimento de mulheres. A faixa etária mais 

participativa encontra-se entre 41 a 65 anos, constituindo 63,24% das mulheres que 

afirmaram participar de movimentos de mulheres e apenas 19,27% do total de 

entrevistadas. Por outro lado percebe-se que as mulheres mais jovens (de 16 a 35 

anos) apenas 6,51% participam de algum movimento.  

Tabela II – Participação das mulheres presentes no Congresso de 10 anos da 

UNICAFES em Movimentos de Jovens, com relação à idade. 

Idade Movimentos de Jovens Total 

 Sim Não  

- de 16 anos 3 5 8 

De 17 a 21 anos 2 19 21 

De 22 a 25 anos 0 20 20 

De 26 a 30 anos 0 26 26 

De 31 a 35 anos 1 38 39 

De 36 a 40 anos 2 47 49 

De 41 a 50 anos 0 101 101 

De 51 a 65 anos 0 108 108 

+ de 65 anos 1 11 12 
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Total 9 375 384 

Fonte: Banco de dados pesquisa Congresso de 10 anos da UNICAFES – 2015 

De acordo com a tabela II, podemos perceber a baixa participação das 

mulheres em movimentos de jovens é ainda menor sendo representada por somente 

2,34% das entrevistadas. 

Tabela III – Participação das mulheres presentes no Congresso de 10 anos da 

UNICAFES em Movimento Estudantil, com relação à idade. 

Idade Movimento Estudantil Total 

 Sim Não  

- de 16 anos 1 7 8 

De 17 a 21 anos 0 21 21 

De 22 a 25 anos 0 20 20 

De 26 a 30 anos 0 26 26 

De 31 a 35 anos 0 39 39 

De 36 a 40 anos 0 49 49 

De 41 a 50 anos 0 101 101 

De 51 a 65 anos 1 107 108 

+ de 65 anos 0 12 12 

Total 2 384 384 

Fonte: Banco de dados pesquisa Congresso de 10 anos da UNICAFES – 2015 

Na tabela III, no que se percebe a participação das mulheres em movimentos 

estudantis também é baixíssima, sendo representado por um percentual de 0,52% 

das entrevistadas. Este aspecto era esperado, pois além do enfraquecimento do 

movimento em si a tradição de movimentos estudantis no meio rural é 

historicamente bastante baixa. 

Tabela IV – Participação das mulheres presentes no Congresso de 10 anos da 

UNICAFES mulheres em Produção Agroecológica, com relação à idade. 

Idade    Produção Agroecológica Total 

 Sim Não  

- de 16 anos 0 8 8 

De 17 a 21 anos 0 21 21 

De 22 a 25 anos 0 20 20 
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De 26 a 30 anos 1 25 26 

De 31 a 35 anos 1 38 39 

De 36 a 40 anos 2 47 49 

De 41 a 50 anos 2 99 101 

De 51 a 65 anos 4 104 108 

+ de 65 anos 1 11 12 

Total 11 373 384 

Fonte: Banco de dados pesquisa Congresso de 10 anos da UNICAFES – 2015 

Na tabela IV, procurando observar como as mulheres se inserem nas 

atividades produtivas, sobretudo na produção alimentos, foi perguntado se elas 

participam de alguma forma da produção agroecológica percebemos que a 

participação das mulheres na produção agroecológica representa 2,86% das 

entrevistadas, estando às mesmas na faixa etária de 26 a mais de 65 anos. Apesar 

de percentualmente pequeno em relação a amostra, este dado está em consonância 

com o percentual nacional de produção agroecológica apresentado pelo Censo 

agropecuário de 2016 (Lourenço;  Schneider e Gazolla , 2017).  

Tabela V – Participação das mulheres presentes no Congresso de 10 anos da 

UNICAFES em Feiras Livres, com relação à idade. 

Idade Feiras Livres Total 

 Sim Não  

- de 16 anos 1 7 8 

De 17 a 21 anos 3 18 21 

De 22 a 25 anos 0 20 20 

De 26 a 30 anos 3 23 26 

De 31 a 35 anos 1 38 39 

De 36 a 40 anos 2 47 49 

De 41 a 50 anos 6 95 101 

De 51 a 65 anos 7 101 108 

+ de 65 anos 1 11 12 

Total 24 360 384 

Fonte: Banco de dados pesquisa Congresso de 10 anos da UNICAFES – 2015 
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Na tabela V procurando observar como as mulheres se inserem nas 

atividades econômicas, sobretudo de redes curtas foi perguntado se elas participam 

de alguma forma de feiras de produtores podemos perceber que a participação das 

mulheres em Feiras Livres representa 6,25% das entrevistadas. Este é um espaço 

econômico que as mulheres poderiam ocupar, mas que necessita ser melhor 

trabalhado pelos dirigentes de cooperativas. 

Tabela VI – Participação das mulheres presentes no Congresso de 10 anos da 

UNICAFES em ONG, com relação à idade. 

Idade ONG Total 

 Sim Não  

- de 16 anos 0 8 8 

De 17 a 21 anos 0 21 21 

De 22 a 25 anos 0 20 20 

De 26 a 30 anos 0 26 26 

De 31 a 35 anos 0 39 39 

De 36 a 40 anos 0 49 49 

De 41 a 50 anos 1 100 101 

De 51 a 65 anos 4 104 108 

+ de 65 anos 0 12 12 

Total 5 379 384 

Fonte: Banco de dados pesquisa Congresso de 10 anos da UNICAFES – 2015 

Na tabela VI percebemos que a participação das mulheres em ONG‘s é muito 

baixa representando apenas 1,30% das entrevistadas e concentradas na faixa etária 

de 51 a 65 anos. 

Tabela VII – Proporção da participação das mulheres em Grupos de Igreja Católica, 

com relação à idade. 

Idade Grupos da Igreja Católica Total 

 Sim Não  

- de 16 anos 2 6 8 

De 17 a 21 anos 8 13 21 

De 22 a 25 anos 7 13 20 

De 26 a 30 anos 14 12 26 

De 31 a 35 anos 22 17 39 
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De 36 a 40 anos 31 18 49 

De 41 a 50 anos 70 31 101 

De 51 a 65 anos 73 35 108 

+ de 65 anos 9 3 12 

Total 236 148 384 

Fonte: Banco de dados pesquisa Congresso de 10 anos da UNICAFES – 2015 

Já na tabela VII, percebe-se a forte presença das mulheres em grupos e 

atividades ligadas a Igreja Católica cuja participação das mulheres em suas 

atividades representa 61,45% das entrevistadas. Este dado sinaliza uma 

característica regional, mas também o protagonismo da Igreja Católica nos 

movimentos sociais do campo. Protagonismo esse que foi determinante para as 

organizações do campo nas décadas de 1970 a 1990, sobretudo com o surgimento 

das pastorais. 

Tabela VIII – Participação das mulheres presentes no Congresso de 10 anos da 

UNICAFES em Grupo de Igreja Evangélica, com relação à idade. 

Idade Grupo de Igreja Evangélica Total 

 Sim Não  

- de 16 anos 0 8 8 

De 17 a 21 anos 0 21 21 

De 22 a 25 anos 0 20 20 

De 26 a 30 anos 1 25 26 

De 31 a 35 anos 0 39 39 

De 36 a 40 anos 1 48 49 

De 41 a 50 anos 2 99 101 

De 51 a 65 anos 2 106 108 

+ de 65 anos 0 12 12 

Total 6 378 384 

Fonte: Banco de dados pesquisa Congresso de 10 anos da UNICAFES – 2015 

Na tabela VIII sobre a participação de mulheres em Movimentos de Igreja 

Evangélica, percebemos que a participação da mesma representa apenas 1,56% 

das entrevistadas. 
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Tabela IX – Participação das mulheres presentes no Congresso de 10 anos da 

UNICAFES em partido político, com relação à idade. 

Idade É filiado a algum partido político Total 

 Sim Não Não sei  

- de 16 anos 0 7 1 8 

De 17 a 21 anos 1 20 0 21 

De 22 a 25 anos 3 17 0 20 

De 26 a 30 anos 0 25 1 26 

De 31 a 35 anos 6 32 1 39 

De 36 a 40 anos 9 38 2 49 

De 41 a 50 anos 17 75 9 101 

De 51 a 65 anos 16 80 12 108 

+ de 65 anos 3 8 1 12 

Total 55 302 27 384 

Fonte: Banco de dados pesquisa Congresso de 10 anos da UNICAFES – 2015 

Na tabela IX, sobre a porcentagem de mulheres filiadas a partidos políticos, 

14,32% das entrevistadas afirmam serem filiadas a algum partido político. Entretanto 

7,03% das entrevistadas, não sabem se são filiadas a algum partido político. Esse 

dado nos faz questionar sobre qual a concepção que a mulher possui em relação 

aos partidos políticos e até mesmo, sobre a política. Das mulheres filiadas a algum 

partido político 23 são filiadas ao PT, 13 ao PMDB e três ao PSDB.  

Os dados abordados nos mostram quais os movimentos sociais representam 

as mulheres vinculadas ao cooperativismo solidário no estado do Paraná. 

Temos como resultado uma alta participação das mulheres nos movimentos 

da Igreja Católica, representado por 236 (61,43%) das entrevistadas. Esse resultado 

fortalece o dado apresentado referente ao surgimento dos movimentos feministas no 

campo, os quais surgiram com nos grupos criados nas CEB‘s vinculados a Igreja 

Católica. O segundo movimento com maior participação das mulheres é o 

Movimento de Mulheres o qual é representado pela participação de 117 (30,46%) 

das entrevistadas. 

 

 

 

 

 



 
 

2329 
 

5. Considerações Finais 

Como salientado, o movimento feminista se configura de acordo com os 

interesses de seus envolvidos, os quais se fazem presente nos mais diversos 

âmbitos sociais, tanto no meio rural como no meio urbano, no qual se originou. 

Ao longo de seu desenvolvimento o movimento feminista sofreu alterações 

para que melhor seja empregado na sociedade, visando à representatividade dos 

interesses das mulheres dos variados grupos sociais. Em seu início ele era 

representado por mulheres de classe media, instruídas e da zona urbana. Com o 

passar do tempo o movimento feminista foi aderido pelas mulheres do meio rural, o 

qual tem por base os grupos de mulheres que surgiram atrelados as CEB‘s da Igreja 

Católica. Ambas vertentes do movimento feminista lutam pela garantia de direitos 

sociais e políticos e pela igualdade social, mas se diferenciam em alguns aspectos, 

visto que as realidades sociais são diferentes. 

Mesmo o cooperativismo solidário com seu caráter de igualdade social e luta 

pela melhoria das condições de vida, e das ações de formação realizadas com seus 

cooperados, ainda possui um grande desafio para angariar a autonomia e 

empoderamento da mulher. A baixa participação das mulheres nos movimentos 

sociais nos remete que é necessário fazer uma melhor formação de base, onde a 

mulher possa compreender a importância da sua participação nos movimentos 

sociais, através dos quais poderá ampliar direitos e melhoria de vida, como também 

o seu reconhecimento como protagonistas das conquistas sociais, econômicas e 

políticas. 
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RESUMO 
Após a Revolução Industrial e intensificação do processo de globalização, ocorreu o 
aumento significativo da exploração de recursos naturais, bem como a maximização da 
demanda e produção de bens de consumo, como consequência, houve o descarte 
exacerbado de resíduos sólidos, muitas vezes, de forma inadequada, acarretando a 
degradação ambiental e levando a contaminação de águas superficiais e subterrâneas, 
solos, ar, além da inserção de um grupo de trabalhadores: os catadores de materiais 
recicláveis, muitas vezes com condições precárias de trabalho. Dessa forma, o presente 
trabalho objetiva analisar os desdobramentos da implantação da coleta seletiva e inserção 
dos catadores na ―Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Rocha‖, realizada no 
município de Regente Feijó, estado de São Paulo, com efetiva implantação no ano de 2010. 
Analisam-se as ações do poder público municipal no que tange a forma de organização dos 
catadores de materiais recicláveis no município, bem como o desenvolvimento da 
organização dos catadores. Essa pesquisa identificou que após oito anos da implantação da 
coleta seletiva e início da associação de catadores de materiais recicláveis em Regente 
Feijó, inúmeros desafios estão colocados para os catadores, tais como dificuldades de 
implantação de autogestão, estrutura física inadequada e forte dependência de ações do 
poder público local.  
Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Catadores de Materiais Recicláveis; Autogestão; 
Regente Feijó.  
 
RESUMEN 
Después de la Revolución Industrial e intensificación del proceso de globalización, ocurrió el 
aumento significativo de la explotación de recursos naturales, así como la maximización de 
la demanda y producción de bienes de consumo, como consecuencia, hubo el descarte 
exacerbado de residuos sólidos, muchas veces, de forma de acuerdo con la normativa 
vigente en materia de protección del medio ambiente y de la protección de las aguas 
residuales. De esta forma, el presente trabajo objetiva analizar los desdoblamientos de la 
implantación de la recolección selectiva e inserción de los recolectores de materiales 
reciclables en una asociación de recolectores, denominada "Asociación de Catadores de 
Materiales Reciclables Rocha", realizada en el municipio de Regente Feijó con efectiva 
implantación en el año de 2010. Se analizan las acciones del poder público municipal en lo 
que se refiere a la forma de organización de los recolectores de materiales reciclables en el 
municipio, así como el desarrollo de organización de los recolectores. Esta investigación 
identificó que incluso después de ocho años de la implantación de la recolección selectiva e 
inicio de la asociación de recolectores de materiales reciclables en Regente Feijó - SP, se 
plantean innumerables desafíos, tales como dificultades de implantación de autogestión, 
estructura física inadecuada y fuerte dependencia de acciones del mismo, poder público 
local. 
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Palabras-clave: Residuos Sólidos; Catadores de Materiales Reciclables; autogestión; 
Regente Feijó.  
 

1. Introdução 

Com o avanço da globalização, o poder e necessidade de consumo imediato 

e o consequente descarte exacerbado de resíduos aumentou significativamente, 

devido à evolução de ciências, técnicas e a possibilidade de inserção de novas 

classes com poder de consumo. Assim, com o aumento significativo na geração de 

resíduos sólidos urbanos e a dificuldade de implantação de uma gestão eficiente e 

adequada, impactos ambientais graves têm-se multiplicado, comprometendo a 

qualidade de recursos hídricos, do ar e solos, dentre outros problemas. 

Uma das ferramentas da gestão de resíduos sólidos urbanos é a implantação 

de programas de coleta seletiva, fundamentais para o equacionamento de impactos 

que estes provocam no ambiente e na saúde da população, já que a geração de 

resíduos é crescente e a sua destinação ainda é inadequada em grande parte dos 

municípios brasileiros. A coleta seletiva promove a redução de resíduos na fonte 

geradora, o reaproveitamento e a reciclagem de matérias-primas, a geração de 

renda com inclusão social, assim como também minimiza o impacto ambiental 

causado pelo aterramento dos resíduos (MONTEIRO et al., 2001).  

Com os problemas ambientais gerados pelo descarte de grande quantidade 

de resíduos e o crescimento do mercado de reciclagem de materiais, houve a 

inserção de um grupo de trabalhadores nesse contexto: os catadores de materiais 

recicláveis. A partir de então, a questão da gestão de resíduos passou a ser, 

sobretudo, um problema socioambiental, latente aos olhos da sociedade.  

Os catadores de materiais recicláveis formam um segmento, que torna a 

prática ambiental indissociável da prática social, potencializando novas alternativas 

de ação de empreendimentos econômicos solidários, que tem como objetivo 

fomentar alternativas de trabalho e renda para grupos de pessoas, no qual todos os 

envolvidos são responsáveis pelo empreendimento e aquilo que o mesmo produzirá 

(VIEIRA; RICCI, 2009) numa perspectiva de possibilidade de sustentabilidade. 

Assim, o presente trabalho objetiva analisar os desdobramentos da 

implantação da coleta seletiva e inserção dos catadores na ―Associação de 



 
 

2334 
 

Catadores de Materiais Recicláveis Rocha‖, realizada, em 2010, no município de 

Regente Feijó, localizado na região oeste do estado de São Paulo, Brasil, que conta 

com população estimada de 19.985 habitantes. Analisam-se as ações do poder 

público municipal no que tange a forma de organização dos catadores de materiais 

recicláveis no município, bem como o desenvolvimento de organização dos 

catadores. O presente trabalho baseia-se em resultados da monografia de 

bacharelado em Geografia (MARTINS, 2011) e em pesquisas recentes, buscando 

analisar a realidade e os desafios em que estão inseridos os catadores de materiais 

recicláveis.  

 

2. Metodologia e materiais 

Para a realização deste trabalho, foi imprescindível o levantamento 

bibliográfico de amplo referencial teórico que abordasse de forma dinâmica o tema 

proposto, visando o entendimento e construção do conhecimento científico da 

temática em questão, realizando leituras de diferentes obras e autores que discutem 

o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, sua influência na produção do espaço 

geográfico e atores sociais envolvidos. 

Trabalhos de campo, tendo em vista a análise empírica, foram fundamentais 

para o desenvolvimento da pesquisa. Sobre a importância dos trabalhos de campo 

para a Geografia, aponta Suertegaray (2005, p.30): 

 
Na pesquisa de campo como ação de explicação e transformação, a 
necessidade de campo é pensada com vistas a sua transformação. A 
geografia, neste caso, exerce uma ação de grafar o território. 
Constrói novas territorialidades juntamente com outros segmentos 
sociais. A pesquisa de campo constitui para o geógrafo um ato de 
observação da realidade do outro, interpretada pela lente do sujeito 
na relação com o outro sujeito. Esta interpretação resulta de seu 
engajamento no próprio objeto de investigação. Sua construção 
geográfica resulta de suas práticas sociais.  

 

Visando realizar uma leitura da realidade em que os catadores de materiais 

recicláveis estão inseridos, atividades cotidianas junto a eles foram realizadas com o 

objetivo de vivenciar as experiências e evolução do grupo que compõe a 

organização.  
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Além disso, para unir equilibradamente teoria e empiria, para melhor 

compreensão da realidade, utilizou-se como procedimento metodológico de 

pesquisa a realização de entrevistas, junto aos catadores de materiais recicláveis e 

representantes do poder público municipal, baseado em entrevistas orais e roteiros 

semi-estruturados. A entrevista pode ser definida como um ―processo de interação 

social, na qual o entrevistador tem por objetivo a obtenção de informações por parte 

do entrevistado‖ (COLOGNESE; MÉLO, 1998, p. 143). Objetivou-se assim, uma 

proximidade maior e, consequentemente, uma percepção melhor da realidade na 

qual estão inseridos os catadores de materiais recicláveis. 

 

3. Resultados da pesquisa 

Tendo em vista o volume cada vez maior de resíduos sólidos urbanos é 

também uma realidade de cidades pequenas, há necessidade da aplicação de uma 

gestão adequada que beneficie as várias classes da sociedade, evitando problemas 

maiores e mais graves no futuro (LIMA, 2001).  

O tema de resíduos sólidos é um dos que melhor exemplifica as 

possibilidades de formulação de políticas ambientais, sendo estas entendidas como 

um instrumento legal e institucional, que consiste em um conjunto de princípios que 

objetivam aspirações sociais e/ou governamentais, no que diz respeito aos 

regulamentos que regem o uso, controle, proteção e conservação dos sistemas 

ambientais e que buscam promover mudanças de hábitos e atitudes da população, 

minimizando ou prevenindo a degradação ambiental. Diversas experiências bem 

sucedidas de gestão mostram que é possível engajar a população em ações 

pautadas pela co-responsabilização e compromisso com o a defesa do meio 

ambiente, a partir de práticas que tem como base a educação ambiental, que 

possibilita a visão crítica da população em relação as suas ações e os 

desdobramentos que estas causam ao meio ambiente (JACOBI, 2006).  

Dentro do contexto de descarte de resíduos sólidos, os catadores de 

materiais recicláveis, foram inseridos de maneira importante e significativa nesse 

processo, mas por vezes a partir de formas precárias de trabalho. São eles que 

colaboram, indiretamente, com a limpeza urbana, bem como com a reutilização de 
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materiais recicláveis (DAGNINO, VERDUM, 2006). Ainda sobre a atividade exercida 

pelos catadores de materiais recicláveis, Gonçalves (2006), argumenta que 

a catação, mais do que uma atividade que lhes garanta alguma 
remuneração, é para os trabalhadores a única forma que resta para 
garantir sua sobrevivência e a de sua família dentro de uma lógica 
considerada socialmente como honesta, ou seja, a do trabalho. De 
todo modo, sua busca do trabalho no lixo, tido como honesta, é um 
esforço não reconhecido. Além de mal remunerado este tipo de 
atividade é socialmente considerada execrável, desenvolvendo-se à 
margem das regras sociais básicas estabelecidas, ao descaso dos 
poderes públicos, embora não sendo por este desconhecido 
(GONÇALVES, 2006, p. 54).  
 

Nesse contexto, o país passou a possuir instrumentos, como leis e 

regulamentos estaduais e federais, necessários para ações efetivas em defesa do 

meio ambiente e dos atores sociais envolvidos nesse processo. Nessa perspectiva, 

os programas de coleta seletiva que se consolidaram vêm se traduzindo em 

alternativas de geração de trabalho e renda para a manutenção e sobrevivência de 

muitas famílias excluídas do processo formal de trabalho. A reciclagem diminui a 

quantidade de resíduos sólidos destinados aos locais de disposição, possibilita o 

reaproveitamento de diversos materiais já transformados, ajuda a preservar recursos 

naturais, incorporando-os novamente ao ciclo da produção, além da possibilidade de 

aquisição de renda aos catadores de materiais recicláveis (CANTÓIA, 2006). 

Catadores de materiais recicláveis se distribuem por lixões, aterros 

controlados e centros urbanos, enfrentando cotidianamente formas precárias de 

trabalho. Estes, excluídos, encontram na comercialização de resíduos uma forma de 

complementar a renda familiar ou, na grande maioria, única fonte de renda. Com o 

aumento do consumo de materiais descartáveis o mercado de reciclagem passa a 

ter destaque como forma de obtenção de renda, e até mesmo, produção e 

reprodução de capital. Assim, cada vez mais a atividade de catação de resíduos 

recicláveis, se torna uma alternativa de sobrevivência e aquisição de renda aos 

excluídos do sistema capitalista. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê em suas diretrizes o incentivo 

à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação 

de catadores de materiais recicláveis, instituindo a proibição de atividades de 
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catação em áreas de disposição final de resíduos. Prevê a inclusão social e à 

emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis, como também institui 

medidas de financiamento para atender a implantação de infraestrutura física e 

aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 

baixa renda (Brasil, 2010).  

O trabalho dos catadores de materiais recicláveis vem sendo valorizado e 

reconhecido, ainda que lentamente, pela sociedade. Políticas públicas vêm para que 

esse reconhecimento se efetive e que os catadores possuam condições dignas de 

trabalho.  

Nesse contexto, no ano de 2010, após dois anos de planejamento pela 

prefeitura local, com o apoio da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e outras 

instituições, foi formalizada a ―Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 

Rocha‖, no município de Regente Feijó. Iniciando-se o plano de coleta seletiva, que 

contava prioritariamente com a inserção dos catadores de materiais recicláveis, 

foram oferecidos apoio institucional para formação da associação, principalmente no 

que tange à cessão de espaço físico, assistência jurídica e administrativa para 

legalização, como também, o fornecimento de alguns equipamentos básicos, tais 

como prensas, esteira, carrinhos, balança, caminhão para a coleta seletiva, etc. 

No início do projeto em 2008, os catadores que realizavam suas atividades no 

aterro controlado do município somavam-se em 11 catadores. No perímetro urbano 

estes eram formados por 12 carrinheiros.  

Durante anos, os catadores realizaram suas atividades no aterro de resíduos 

do município em péssimas condições de trabalho. Porém, foram adquiridos pelo 

poder público local equipamentos como a prensa e esteira, além da construção do 

barracão. Todavia, durante tempos esses equipamentos ficaram sem uso, 

deteriorando-se com a falta de utilização e os catadores permaneceram 

desenvolvendo suas atividades no aterro, de forma precária, por muitos anos, em 

razão e dificuldades de articulação e de operacionalização das ações entre 

catadores e poder público. 
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Essa situação só foi modificada com a participação do município no projeto 

Município Verde Azul, que em suas diretivas propunha a inserção de catadores de 

materiais recicláveis em associações e/ou cooperativas, assim como a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos.  

Assim, a estrutura da Associação foi cedida pelo poder público local, com a 

entrega do barracão que possui área de triagem, vestiários, refeitório e escritório, 

além da concessão de uma prensa e uma esteira que tiveram que passar por 

manutenção em razão do longo período em desuso (Figuras 1, 2, 3 e 4).  

 
Figuras 1 e 2: Área de triagem de materiais e vestiário – Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis Rocha. 

Fonte: MARTINS, F.G., 2011.  

 

 

 
Figuras 3 e 4: Refeitório e escritório – Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Rocha.  

Fonte: MARTINS, F. G., 2011. 
 

Tendo em vista a estrutura da Associação, os trabalhos iniciaram-se contando 

com certa dificuldade principalmente na área de triagem dos materiais. Essa área 

era pequena e insuficiente para que os associados praticassem suas, além disso, 

não possuía paredes laterais, sendo esta existente em apenas um lado, 
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prejudicando o trabalho por causa da chuva, ventos, sol, estando expostos as 

intempéries naturais, como demonstra a figura 5, ficando os catadores sem área 

suficiente para a triagem dos materiais, desenvolvendo suas atividades em área 

aberta (Figura 6). Além disso, o barracão não contava com área de depósito de 

materiais. Atualmente, a estrutura da ―Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis Rocha‖ permanece a mesma, sendo que o espaço não passou por 

reforma ou ampliação. 

 
Figura 5: Vista parcial da área de triagem de materiais. 

Fonte: MARTINS, F. G., 2011.  
 

 
Figura 6: Área aberta utilizada para triagem de materiais. 

Autora: MARTINS, F.G., 2018.  
 

Destaca-se ainda a não utilização da esteira pela Associação. Os 

trabalhadores associados alegavam que a altura e largura da esteira são 

inadequadas, dificultando o trabalho e assim, preferiam não utilizá-la. Com a não 

utilização da esteira, o trabalho dos catadores era dificultado, sendo esse 
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equipamento fundamental para o bom andamento das atividades, atrasando o 

processo produtivo. Atualmente, a esteira continua no espaço da Associação e ainda 

sem ser utilizada.   

É importante salientar que os membros da associação de catadores não 

foram consultados sobre quais equipamentos seriam necessários ao trabalho, sendo 

entregue a eles o que já havia disponível. Como no caso da construção dos 

vestiários, estes são necessários, porém a ampliação e melhoramento da área de 

triagem era mais urgente na época. Atualmente a associação possui bons vestiários 

e banheiros, mas a área de triagem de materiais ainda está defasada de estrutura e 

espaço. 

Atualmente, a associação conta com oito trabalhadores sendo apenas uma 

catadora da formação original. A formação inicial em 2010, contava com a 

participação de onze associados, portanto ao invés de ter sua capacidade de 

trabalho ampliada, houve uma redução no número de trabalhadores. Há uma grande 

rotatividade no quadro de catadores associados, dando-se a inserção de outros 

trabalhadores, como pessoas em situação de vulnerabilidade social e 

desempregadas. Sobre esse fato, Gonçalves (2006) ressalta que 

A miséria que se aprofunda com o desemprego e obriga estes 
trabalhadores a viverem do/no lixo é um dos aspectos mais cruéis da 
sociedade capitalista, que se fundamenta na lógica da 
produção/consumo de mercadorias, na efetivação do valor de troca 
em detrimento do valor de uso, objetivando a reprodução ampliada 
do capital e não a satisfação das necessidades dos homens e das 
mulheres que produzem estas mesmas mercadorias (GONÇALVES, 
2006, p. 21). 
 

Dessa forma, o trabalho como catador de materiais recicláveis, consiste em 

uma alternativa de aquisição de renda que resta ao trabalhador desempregado, a 

partir da coleta, triagem e comercialização desses materiais, fato esse concretizado 

no município de Regente Feijó. A inserção desse grupo de trabalhadores em uma 

organização pode ser a possibilidade de retirada desses catadores do processo de 

precarização do trabalho informal (FUZZI, 2016). Porém, é preciso ampliar 

investimentos para que o aumento do número de associados se dê forma 
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progressiva e responsável, oferecendo condições legais e adequadas de trabalho 

aos seus membros.  

Diante dos fatos elencados, na estrutura física e humana apresentada, o 

poder público municipal participa com a concessão do espaço físico à associação, 

ainda que em condições não ideais como as descritas anteriormente. Além disso, os 

catadores contam com a doação de cestas básicas mensais, além de um auxílio no 

valor total de R$3.000,00 que é repassado à Associação para complementação da 

renda mensal dos catadores. Este valor não sofreu reajuste, sendo inalterado por 

oito anos. A estrutura da associação está localizada dentro da área do aterro, 

extremamente vulnerável a entrada de terceiros. Além disso, como a associação não 

conta com área para armazenamento dos materiais, os mesmos ficam em área 

aberta, passíveis de furtos. Os catadores de materiais recicláveis associados relatam 

também que constantemente são vítimas de furtos de materiais já triados e 

prensados, que estariam prontos para a comercialização.  

Nesse contexto, os catadores têm dificuldades para solucionar esses 

problemas, o que pode ser explicado pela ausência de desenvolvimento de 

atividades de autogestão, sendo esta entendida como um processo de trabalho no 

qual o trabalhador é responsável pela posse dos meios de produção e o poder de 

decisão, organização e controle do processo produtivo, operado com base na 

igualdade de direitos e de decisão do destino do excedente produzido (RUWER, 

2011). Nesse aspecto, os catadores carecem que haja atividades desenvolvidas 

para o fomento da autogestão do trabalho e da conscientização mútua que fazem 

parte agora de um conjunto, em que todas as partes envolvidas são peças 

fundamentais para a evolução e bom andamento da associação e que, além disso, 

possui autonomia para tomar iniciativas para o bom desenvolvimento da Associação 

de Catadores de Materiais Recicláveis Rocha. 

Contudo, os catadores ainda não possuem capacidade de autogestão da 

associação, dependendo fortemente das ações do poder público local. O poder 

público municipal necessita reconhecer a importância de fomentar aos catadores as 

bases para que a autogestão aconteça e percebam que esta é fundamental para o 

bom andamento do trabalho e a consequente redução de quantidade de rejeitos 
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encaminhados ao aterro, além da geração de trabalho e renda a uma parcela 

carente da população do município.  

 

4. Considerações finais 

Essa pesquisa identificou que mesmo após oito anos da implantação da 

coleta seletiva e início da associação de catadores de materiais recicláveis em 

Regente Feijó, os desafios que estão colocados são inúmeros. Porém, há que se 

destacar, ainda que com todas as dificuldades, o programa de coleta seletiva está 

concretizado, bem como a organização de catadores.  

Porém, diante dos fatos analisados, podemos concluir que a Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis Rocha sofre com problemas de ordem prática, 

como a estrutura inadequada, dificultando assim o andamento das atividades diárias 

da Associação. Tais fatos interferem na expansão e melhorias da coleta seletiva e 

da organização da Associação, dificultando a possibilidade de inserção de novos 

catadores à conjuntura atual da frente de trabalho. 

Assim, é preciso que haja atenção especial à Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis Rocha, a partir da participação de profissionais direcionados 

ao desenvolvimento e melhoramento do empreendimento. É importante que se 

valorize a participação dos catadores, visualizando potenciais soluções de evolução, 

pois são eles quem melhor entendem da dinâmica local do processo que envolve a 

coleta, triagem e comercialização dos materiais recicláveis, além disso, são partes 

integrantes desse processo, não podendo deixar de participar ativamente das 

questões que envolvam o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município. 

Caso haja melhorias alcançadas pelas ações do poder público local e pela 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Rocha, haverá melhorias de 

ordem ambiental, social, econômica, proporcionando ao município e à população em 

geral melhores condições de saneamento e que todos caminhem aos direitos e 

deveres que estão previstos pela Constituição Federal (1988), um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações. 
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RESUMO 
No estudo apresentado buscou-se a reflexão e realização de pesquisa prática para 
compreensão dos desafios e oportunidades que o comerciante que está inserido em uma 
região de fronteira enfrenta, buscando instigar as práticas e vivências de tal. O trabalho 
acadêmico teve como objetivo geral: desvelar o perfil, os desafios e oportunidades dos 
comerciantes do bairro Vila Portes, na cidade de Foz do Iguaçu, compreendendo a 
formação do bairro, através da realização de pesquisas com os comerciantes e, por fim, a 
análise do perfil, desafios e oportunidades dos mesmos. Os métodos de pesquisa e coleta 
partem do princípio da busca de informações à cerca dos comerciantes da Vila Portes, 
através de pesquisa Qualitativa, com maior aprofundamento na compreensão dos desafios e 
oportunidades e a Quantitativa, mais específica e abrangente para a busca do perfil geral do 
comerciante da área fronteiriça. O resultado encontrado pelos acadêmicos é de grande valia 
ao futuro administrador e comerciante da região, pois além de melhorar a compreensão da 
nossa área de comércio local, obtém-se o perfil dos comerciantes ali inseridos e as 
oportunidades para os novos entrantes, tem como a principal característica compreender os 
desafios que cercam o comerciante local, e buscar entender quais seriam as saídas 
encontradas para a possível melhoria contínua dessa região de comércio popular. 
Palavras-chave: Comercio Popular, Fronteira, Vila Portes. 
 
RESUMEN 
En el estudio presentado se buscó la reflexión y realización de investigación práctica para 
comprender los desafíos y oportunidades que el comerciante que está inserto en una región 
de frontera enfrenta, buscando instigar las prácticas y vivencias de tal. El trabajo académico 
tuvo como objetivo general: desvelar el perfil, los desafíos y oportunidades de los 
comerciantes del barrio Vila Portes, en la ciudad de Foz do Iguaçu, comprendiendo la 
formación del barrio, a través de la realización de investigaciones con los comerciantes y, 
por fin, análisis del perfil, desafíos y oportunidades de los mismos. Los métodos de 
investigación y recolección parten del principio de la búsqueda de informaciones a la cerca 
de los comerciantes de Vila Portes, a través de una encuesta Cualitativa, con una mayor 
profundización en la comprensión de los desafíos y oportunidades y la Cuantitativa, más 
específica y completa para la búsqueda del perfil general del producto comerciante del área 
fronteriza. El resultado encontrado por los académicos es de gran valor para el futuro 
administrador y comerciante de la región, pues además de mejorar la comprensión de 
nuestra área de comercio local, se obtiene el perfil de los comerciantes allí insertos y las 
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oportunidades para los nuevos entrantes, tiene como la principal característica de 
comprender los desafíos que rodean al comerciante local, y buscar entender cuáles serían 
las salidas encontradas para la posible mejora continua de esa región de comercio popular. 
Palabras-clave: Comercio Popular, Fronteira, Vila Portes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

No estudo aqui apresentado, buscou-se a reflexão e realização de pesquisa 

prática para compreensão dos desafios e oportunidades que o comerciante que está 

inserido em uma região de fronteira enfrenta, tendo instigado as práticas e vivências 

de tal. 

Brasil, Paraguai e Argentina, as regiões explanadas nesta pesquisa, têm uma 

faixa aproximada de 2.000 km de divisa, sendo desses divididos em fronteira seca 

(por terra) e fronteira marítima ou fluvial (por pontes e hidrovias), do mesmo modo. O 

comércio fronteiriço se diferencia dos outros modos de comércio, pois ele tem 

grande facilidade no deslocamento de suas mercadorias e pessoas entre os países. 

No caso da cidade de Foz do Iguaçu, por exemplo, há uma grande facilidade em se 

chegar até Ciudad Del Este, no Paraguai e Puerto Iguazu, na Argentina, cidades que 

fazem fronteira direta com o município, tanto para o fluxo de pessoas, trabalhadores, 

quanto o de mercadorias. O tráfego é intenso todos os dias do ano, facilitando o 

trâmite de quatro moedas distintas, (Dólar, Guarani, Peso e Real) em tempo integral, 

no caso da moeda diferenciada e dos produtos lá ofertados com diferenciação de 

preço em relação ao resto do Brasil a região se torna um grande atrativo tanto para 

as relações comerciais quanto para o turismo de compras. 

Parafraseando algumas ideias de desafios e oportunidades no comércio em 

região de fronteira, se encontram muitos obstáculos, dentre eles, a perda e 

valorização do produto comercializado por conta das altas taxas de pirataria que 

delimitam as leis de nosso país, no caso de regiões de fronteira, criam-se obstáculos 

tanto na área de qualidade de produtos, quanto na parte financeira, pois lado a lado 

com esse contexto fronteiriço se encontra a margem do mercado negro, 

contrabando, tráfego ilegal de mercadorias e pessoas, o que impacta de forma 

negativa qualquer negócio. Por outro lado, quando bem aproveitado e explanado 

pelo comerciante, usando dos componentes legais de cada país e cada fronteira, os 

preços de barganha, e grandes conceitos da administração são bem aplicados, 
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gerando lucro por parte da importação do país vizinho, adquirindo produtos de alta 

qualidade e percepção por parte do cliente, driblando as barreiras tarifárias e 

cambiais em prol de um comércio ativo e totalmente plurilateral e multicultural em um 

cenário de fronteira a nível de Foz do Iguaçu. 

Dessa forma, buscou-se responder à seguinte questão: qual o perfil, desafios 

e oportunidades do comércio popular do bairro Vila Portes, na cidade de Foz do 

Iguaçu - PR? 

O objetivo geral buscou desvelar o perfil, desafios e oportunidades dos 

comerciantes do bairro Vila Portes na cidade de Foz do Iguaçu. Por meio dos 

questionários foi possível identificar o perfil do comerciante e as entrevistas 

possibilitaram traçar quais são os principais desafios e oportunidades enfrentados de 

modo geral pelos empresários no bairro. 

O presente trabalho apresentou três objetivos específicos, sendo o primeiro 

deles, compreender a formação do bairro Vila Portes, na sua dimensão econômica, 

política, social e cultural, objetivo alcançado depois de muitas pesquisas com 

diversas fontes, a fim de captar informações de todas as áreas citadas, e tornando 

possível a delimitação da região. Possibilitou também o conhecimento sobre suas 

questões econômicas. Em relação aos seus aspectos sociais e culturais, a região é 

conhecida como de comércio popular, é um local com diversos tipos de comércio. O 

segundo objetivo específico foi realizar pesquisa com os comerciantes do bairro Vila 

Portes, na cidade de Foz do Iguaçu – PR, para alcançá-lo foi necessário determinar 

quais os meios que seriam utilizados. Ao fim dos estudos foi delimitada a região 

mais propícia, e determinou-se o uso de pesquisa qualitativa, realizando entrevistas 

semiestruturadas e pesquisa quantitativa com questionários estruturados, aplicando-

os com os comerciantes do local. Como terceiro e último objetivo específico, analisar 

o perfil, os desafios e oportunidades dos comerciantes do bairro Vila Portes 

relacionando com o desenvolvimento sócio-histórico do bairro. Através de toda a 

análise realizada nos dados levantados pode-se definir o perfil, os desafios e as 

vantagens dos comerciantes ali inseridos, e destacar que a região tem o objetivo de 

ser essencialmente de comércio popular porém com a devida valorização do 

trabalho realizado por proprietários e colaboradores, os mesmos buscam a devida 
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valorização há muito tempo mas até o presente momento somente projetos foram 

apresentados. 

Foz do Iguaçu, em 2014, completou seu primeiro centenário, é uma cidade 

conhecida pelo seu forte aparato turístico, muitos se dirigem até ela para visitar 

locais como as Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza, a Itaipu 

Binacional, uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Parque das Aves entre 

outras atrações. Conta com uma população estimada de 263.782208 habitantes, 

apresentando uma composição étnica variada. A renda média da população é de R$ 

808,85209, segundo o IBGE. 

Está localizada no extremo oeste do Paraná, sendo a principal economia da 

região, na tríplice fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina. Possui uma área 

total: 617,71 km², sendo esta distribuída em uma área urbana de 191,46 km², área 

rural de 138,17 km², o Parque Nacional do Iguaçu com 138,60 km², o Lago artificial 

de Itaipu com 149,10 km² e ainda a Ilha Acaray com 0,38 km².O município possui 

aproximadamente 290 bairros, divididos em doze grandes regiões. 

A principal característica do bairro de comércio popular Vila Portes, além das 

lojas de atacado e varejo, o bairro tem grande destaque na área têxtil, com sua 

predominância na moda masculina, feminina e infantil, além das lojas de cama, 

mesa e banho, Vila Portes é o principal destino quando se pensa em turismo de 

compras de baixo custo e com qualidade moderada, o bairro possui, ainda, as 

famosas lojas de hortifrutigranjeiros, onde o público paraguaio ganha destaque nas 

negociações. 

Outro ramo subsequentemente encontrado nas imediações do bairro é de 

lojas de artigos de cozinha, decoração, festas temáticas e infantis além das lojas de 

embalagens, outro grande ponto fortemente explorado pelos comerciantes da 

região, que viajam das cidades vizinhas em busca dos preços favoráveis, 

                                                           
208

Estimativa da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho 

de 2015. Fonte: Censo/IBGE. 

209
 Considerou-se como rendimento nominal mensal da pessoa de 10 anos ou mais de idade, a soma 

do rendimento nominal mensal de trabalho com o proveniente de outras fontes. Fonte: Censo/IBGE 

(2010). 
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economizando, em média, segundo os proprietários das empresas, 50% dos preços 

negociados no comércio local da cidade. 

 

2. OS CONCEITOS DE TERRITÓRIO, FRONTEIRAS E A DINÂMICA ECONÔMICA 

FRONTEIRIÇA 

Podemos compreender os conceitos de território e de territorialidade a partir 

do que alguns autores clássicos trazem. O primeiro deles será o conceito de Jean 

Gottmann (1980), para ele a compreensão de território se dá a partir do resultado 

das ações de cada sociedade demarcando e controlando o espaço, seja ela 

demarcação jurídica, cultural e econômica. Isso traz para a discussão a soberania 

do Estado (em função da segurança) e para a interdependência no nível 

internacional. Já o conceito de territorialidade corresponde à circulação (favorece a 

fluidez) e à iconografia (símbolos religiosos e políticos). Também engloba a 

vinculação à ação do Estado, ao mercado, aos regionalismos e à ação de uma 

autoridade. Percebe-se na ênfase dessas definições o caráter do Estado nas 

relações territoriais e a divisão política do espaço. 

Já outro autor que discute os conceitos de territorialidade e territórios é 

Claude Raffestin (1984), que define o território como fronteiras e frentes de 

ocupação e povoamento, desde os aspectos econômicos e geopolíticos. O território 

é resultado das relações de poder multidimensionais, um produto histórico, 

relacional e material. Para o conceito de territorialidade, Raffestin aborda o 

significado de relações de poder: alteridade e exterioridade, relações biossociais e 

múltiplas. Corresponde ao espaço vivido espaço-temporalmente. Nessa abordagem, 

vemos o enfoque relacionar e reticular, destacando o papel das redes, nós e 

relações de poder que se estabelecem para formar uma territorialidade. 

Francesco Indovina e Donatella Calabi (1974) conceituam o território como 

produto e condições das relações capitalistas de produção junto com a atuação do 

estado. Resultado do uso e da apropriação do espaço para produção, circulação, 

valorização do capital e reprodução dos trabalhadores. E o conceito de 

territorialidade segue o mesmo enfoque, destacando a relação capital-trabalho, 

vinculada à reprodução e valorização do capital. Percebe-se nessas definições a 
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influência de autores como Marx e Castells, em uma abordagem materialista, 

relacional e com caráter político de denúncia bem definido. 

Para finalizar essa conceituação de território e territorialidade, trazemos a 

concepção de Saquet (2015, p.107), que aponta a territorialidade em quatros níveis 

correlatos: a) como relações sociais, identidades, diferenças, redes, malhas, nós, 

desigualdades e conflitividades; b) como apropriações do espaço geográfico, 

concreta ou simbolicamente, implicando dominações e delimitações precisas ou não; 

c) como comportamentos, objetivos, metas, desejos e necessidades e, por fim, d) 

como práticas espacio-temporais, pluridimensionais, efetivadas nas relações 

sociedade-natureza, ou seja, relações sociais dos homens entre si (de poder) e com 

a natureza exterior por meio dos mediadores materiais (técnicas, tecnologias, 

instrumentos, máquinas...) e imateriais (conhecimentos, saberes, ideologias,...). A 

territorialidade é processual e relacional ao mesmo tempo. 

Passaremos, agora, discutir os conceitos de fronteiras, sendo possível 

encontrar uma diversidade de autores que procuram estudar e definir o que é a 

fronteira. Newman e AnssiPassi (1998) abordam que a linguagem, que está se 

discutindo fronteiras, vem mudando ao longo do tempo. Quando falamos em 

fronteirização, a fronteira pode ser vista como dispositivo de regulação dos 

processos de inclusão-exclusão, basicamente se referindo à fronteira estatal. 

Entretanto, hoje se discute fronteira do ponto de vista multidimensional, 

compreendendo as relações de poder e manifestação territorial que estão dispostas. 

O autor Costa (2008), ao refletir sobre questões de fronteira, aborda que elas 

devem ser vistas mais como zonas do que como linhas. Ao olharmos a fronteira 

enquanto zona, além das questões inerentes ao Estado, as questões econômicas de 

circulação de mercadorias e políticas devem ser consideradas. As fronteiras para 

Costa (2008) constituem zonas vivas ou naturais, identificadas por elementos físicos, 

ou artificiais, apresentadas pela visão geopolítica do estado.  

Cury (2010, p.61) aponta que toda fronteira é uma demarcação política 

representativa da dominação do Estado, mesmo como um traço físico de territórios. 

É um campo de forças, de disputa, seu estabelecimento sempre envolverá 

negociações ou conflitos entre os Estados envolvidos. 
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Para Bourdieu (1996, p. 114), ―a região e as fronteiras (fines) não passam do 

vestígio apagado do ato de autoridade que consiste em circunscrever a região, o 

território, em impor definição (outro sentido de fines), legítima, conhecida e 

reconhecida, das fronteiras e do território, em suma, o princípio de divisão legítima 

do mundo social‖.  

Segundo Arraiga-Rodrigues (2014), ,analisando o autor Gottman, afirma que 

o limite territorial é juridicamente uma linha-limite e a fronteira é uma zona de 

interação humana. Entretanto, ambos são espaços geográficos periféricos, cuja 

origem é resultado da partição da geografia do planeta e a sua primeira função é 

diferenciar os compartimentos que tenham sido divididos no mundo, no caso os 

territórios. 

Bourdieu (1996), p. 130, também traz sua visão de fronteira: 

Ninguém poderia hoje sustentar que existem critérios capazes de 
fundamentar classificações naturais em regiões naturais, separadas 
por fronteiras naturais. A fronteira nunca é mais do que o produto de 
uma divisão a que se atribuirá maior ou menor fundamento na 
realidade segundo os elementos que ela reúne. Cada um está de 
acordo em notar que as regiões delimitadas em função dos 
diferentes critérios concebíveis (língua, habitat, amanho de terra, etc  
nunca coincidem perfeitamente. Mas não é tudo: a realidade, neste 
caso, é social de parte a parte e as classificações mais naturais 
apoiam-se em características que nada tem de natural e que são, em 
grande parte, produto de uma imposição arbitrária, quer dizer, de um 
estado anterior da relação de forças no campo das lutas pela 
delimitação legítima. A fronteira, esse produto de um ato jurídico de 
delimitação, produz a diferença cultural do mesmo modo que é 
produto desta. 
  

A literatura brasileira sobre fronteiras, conforme aborda Dorfman (2015), 

relaciona basicamente três elementos: o primeiro um caráter didático-descritivo, que 

buscar teorizar sobre os traçados, litígios e a consolidação territorial pelo qual 

passam a fixação das fronteiras no país. Em segundo lugar, o caráter teórico, que 

busca apresentar exercícios de classificação, diferenciando fronteiras de limites, 

fronteiras esboçadas, vivas ou mortas e de acumulação. O terceiro tipo de textos 

sobre fronteiras está relacionado com o caráter estatutário, ou seja, busca-se 

estudar os acordos, regulamentos, regimentos ao processo de territorialização e 

ocupação das fronteiras no Brasil. 
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2.1 DINÂMICAS ECONÔMICAS NA FRONTEIRA: A QUESTÃO DO COMÉRCIO E 

MOEDA 

Cavalcanti (1981) deixa claras as duas características de comércio, ditando 

Comércio Interno como tendo uma visão não apenas econômica, mas também 

social, tendo o dever de levar a todos os cantos do território nacional, a maior gama 

de produtos possíveis, ao maior número de consumidores possíveis, criando e 

expandindo o mercado interno, sendo essencial à produção em escalas crescentes, 

com efeitos diretos e indiretos sobre custos, aumentando o poder de competição no 

mercado internacional, já o Comércio Exterior compreende as transações de bens 

ou serviços que faz entre países ou nações, sendo bem mais amparado tanto 

juridicamente quanto legitimamente do que o Comércio Interior. 

Em sequência, Ratti (1985) destaca seis critérios usados na diferenciação 

básica entre comercio internacional e interno, sendo eles: variação no grau de 

mobilidade dos fatores de produção, natureza do mercado, existências de barreiras 

aduaneiras e outras restrições, variação na distância e variações de ordem 

monetária. 

Em sequência ao pensamento de comercio interno e comercio internacional, a 

questão tributária entra em cheque na questão aduaneira.  

Segundo Heller (1978), uma área de comércio livre consiste em um grupo de 

países que aboliu suas barreiras tarifárias entre si, só que mantém suas taxas em 

relação ao comercio exterior, ou seja, aduana, por isso uma união aduaneira, difere 

de uma área de livre comércio pelo fato de ter uma tarifa externa comum que se 

aplica ao mundo exterior, realizadas por quaisquer país membro da união de livre 

comércio, alterando os padrões tarifários entre países que formam a união, bem 

como entre países membros da união e do comercio exterior.   

O fato de não aceitar moedas estrangeiras em pagamento das exportações, 

nem a moeda nacional em pagamento das importações, constitui a base de um 

mercado onde são compradas e vendidas as moedas dos diversos países, mercado 

esse denominado mercado cambial ou mercado de divisas. (RATTI, BRUNO 1985, p 

87.) 
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Cavalcanti (1981) conceitua o termo CÂMBIO, que originalmente significava a 

troca de mercadorias realizadas no interior dos países, hoje se emprega no sentido 

de troca de moedas, tanto entre países, relacionando seu valor comparado às 

outras, tendo, além dos bancos autorizados, que transacionam as moedas, as 

chamadas Casas de Cambio, que realizam as mesmas funções.  

Azúa (1986) destaca os principais organismos internacionais que visam 

eliminar o protecionismo210 no comercio exterior. Na primeira etapa, os países 

começam eliminando gradativamente as tarifas aduaneiras, conservando, porém, 

cada um com sua liberdade nas relações comerciais com terceiros; na segunda 

etapa, implicam as tarifas comuns para terceiros países, fortalecendo a capacidade 

negociadora, definindo como União Aduaneira. 

Especificamente em relação ao MERCOSUL, os primeiros 
movimentos rumo à criação de uma área de livre-comércio no Sul do 
continente latino-americano remontam à 1940, quando foi criada a 
União Aduaneira Brasil Argentina. Posteriormente, a criação da 
ALALC em 1960, sinalizava nesta mesma direção. Em 1986, em 
Buenos Aires, os presidentes da Argentina e do Brasil assinaram a 
Ata para Integração Argentino-Brasileira que propunha a criação de 
um mercado comum entre esses dois países e que deveria estar 
implantado, no máximo, até primeiro de janeiro do ano 2000. Não 
resta dúvidas que estes atos se constituíram no embrião do 
MERCOSUL. A partir deste momento, uma série de Cartas de 
Intenções e de Protocolos foram assinados entre os dois países até 
que culminasse com a assinatura, em 26 de março de 1991, do 
Tratado de Assunção, criando formalmente o MERCOSUL (Mercado 
Comum do Sul) e que teve como signatários a Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai. Este Tratado, em seu Artigo 1º. do CAPÍTULO I, 
diz: ...os Estados-Partes decidem constituir um Mercado Comum, 
que deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994, e que se 
denominará Mercado Comum do Sul – MERCOSUL(PREVIDELLI. 
J.J., 1997. p. 2) 

 

2.2 A GLOBALIZAÇÃO POPULAR E O SISTEMA MUNDIAL NÃO HEGEMÔNICO 

Ribeiro (2010) discute em seu artigo, como eixo principal da sua 

argumentação, os temas da globalização popular e do sistema mundial não 

hegemônico. Traz referências e exemplos que ajudam a compreender os conceitos, 

demonstrando esta lógica paralela ao sistema oficial e hegemônico.  

                                                           
210

Sistema de proteção da indústria ou do comércio de um país, concretizado em leis que proíbem ou 
inibem  importação de determinados produtos, por meio da taxação de produtos estrangeiros 
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O primeiro conceito trabalhado pelo autor refere-se à globalização popular, 

que segundo sua definição: ―Globalização popular refere-se à participação de 

agentes sociais que, em geral, não são considerados nas análises sobre 

globalização ou, quando nas análises sobre globalização figuram apenas como 

migrantes ou ―transmigrantes‖. Os agentes sociais que me interessam são, para 

dizer de maneira simples e direta, gente do povo.‖ (Ribeiro, 2010, p.21)  

O termo é utilizado pelo autor em referência ao que o senso comum tende a 

chamar de globalização, como se fosse a transnacionalização das grandes 

economias, das empresas transnacionais ou de atores de grande porte no cenário 

mundial. A globalização popular refere-se ao processo transnacional que o ―povo‖ 

realiza através das atividades da economia informal, de setores subalternos, 

desconsiderados pela grande análise econômica e política. 

Relacionando o termo da globalização popular, o autor vai considerar que 

esse tipo de rede com parte do sistema mundial não hegemônico, principalmente 

através de atividades que são consideradas ilegais, contrabando. 

A tal tipo de globalização popular, o autor chama a atenção de algumas 

características, como o caráter local e global, mobilidade internacional, flexibilidade 

das redes, unir e desfazer de acordo com as circunstâncias e seus interesses. Esta 

globalização popular pode ser vista desde pequenos camelôs até a megacentros 

servindo intermediários.  

Segundo Ribeiro (2010, p.30): 

Na globalização popular operam as redes sociais (i)lícitas de forma 
descentralizada, horizontal e baseadas em valores de confiança. As 
redes sociais (i)lícitas realizam suas práticas (i)lícitas sobre ou a 
partir de sistema informais previamente construídos por diásporas, 
redes migratórias ou formas típicas de economia popular.  
 

Outro conceito trabalhado pelo autor consiste no sistema mundial não 

hegemônico, como um paralelo ao sistema hegemônico evidenciado pelo grande 

capitalismo e pelo atual sistema socioeconômico. Para Ribeiro (2010, p.21), existe 

uma globalização econômica não hegemônica formada por mercados populares e 

fluxos de comércio que são, em grande medida, animados por gente do povo e não 

representantes da elite.  



 
 

2355 
 

O autor apresenta no seu artigo como se constituiu ao longo da história do 

capitalismo o desenvolvimento do sistema mundial não hegemônico, desde a 

expansão capitalista marítima e os agentes sociais que representavam uma ameaça 

aos interesses hegemônicos estiveram historicamente envolvidos, em maior ou 

menor grau, e com maior ou menor eficácia, na construção de sistemas mundiais 

não hegemônicos. Esclarecendo melhor o conceito de sistema mundial não 

hegemônico, Ribeiro (2010, p.28): 

 
É justamente o que o sistema mundial não hegemônico é: uma 
composição de várias unidades localizadas em diferentes 
locais conectados por agentes operando na globalização 
popular. Esta é formada por redes que operam de maneira 
articulada e que, em geral, se encontram em diferentes 
mercados que formam os nós do sistema mundial não 
hegemônico. Esta articulação cria interconexões que dão um 
caráter sistêmico a este tipo de globalização e faz com que 
redes tenham alcance de longa distância.  
 

Nesse sentido, podemos apontar para o papel dos migrantes e dos viajantes 

que movimentam esse sistema mundial não hegemônico. O autor destaca 

principalmente entre os chineses e os libaneses, como esse fluxo migratório de 

redes opera e sustenta tal sistema. É muito interessante acompanhar os fluxos 

migratórios dessas nacionalidades, quando elas estão relacionadas a fluxos do 

comércio não hegemônico, que se faz e desfaz em diferentes localidades, pois uma 

das características desse sistema é a flexibilidade como as redes articulam. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

De acordo com o tema escolhido, foi observada a necessidade de um método 

de análise e estudo qualiquantitativo, fazendo uso tanto da pesquisa qualitativa 

como da pesquisa quantitativa, pois sem uma delas não seria possível o 

entendimento do tema proposto. Uma vez que a pesquisa qualitativa leva a uma 

análise mais aprofundada de quais são as vantagens e desvantagens do comércio 

em região de fronteira, a quantitativa abrange maiores números e é mais específica 

quanto aos questionamentos que serão impostos, o resultado desta análise 

numérica possibilita a definição de um perfil dos comerciantes da região da Vila 
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Portes em Foz do Iguaçu. Justifica-se assim a utilização do método misto que terá 

maior abrangência de conteúdo e conclusões mais assertivas. 

Neste estudo foram utilizadas as pesquisas exploratórias e descritivas, que 

deram melhores resultados frente ao tema proposto. A exploratória, como o próprio 

nome diz, ajudou a explorar e extrair melhores e maiores informações dos 

entrevistados, consequentemente trazendo uma qualidade de dados muito mais 

assertivas. A descritiva por sua vez, realmente ajudou a descreveu o perfil dos 

empresários, através da análise numérica foi possível a obtenção de conclusões que 

estão descritas neste trabalho.  

A coleta de dados se deu por meio de questionários para a pesquisa 

quantitativa e de entrevista para a qualitativa de modo que a entrevista foi 

semiestruturada e os questionários estruturados. Os pesquisadores foram a campo 

para aplicação dos questionários e das entrevistas. 

Os sujeitos da pesquisa qualitativa exploratória semiestruturada foram 

comerciantes que possuem uma alta visibilidade e/ou maior porte no comércio 

fronteiriço do bairro popular Vila Portes, como também, aqueles que se destacam 

em meio a momentos de crise, ou momentos difíceis, e que por menor porte que se 

tenha não se deixam impactar pelo momento econômico atual, tendo como objetivo 

extrair opiniões e visões para construção do cenário de desafios e oportunidades por 

meio das variáveis na realidade que eles enfrentam na região estudada. 

Considerando o alto número de estabelecimentos registrados no bairro de 

comércio popular Vila Portes, considerando também o alto nível de questionários a 

serem aplicados para a pesquisa quantitativa, foi desenvolvida a técnica de 

amostragem nas principais ruas e avenidas do bairro, conseguindo assim aplicar e 

atingir os principais comerciantes, tanto do comércio de atacado, quanto do varejo, 

para melhor entendimento do perfil dos mesmos.  

A análise dos dados coletados pelo instrumento de pesquisa questionário e 

entrevista foi composta pela análise estatística e análise de conteúdo, 

respectivamente. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DO PERFIL DOS COMERCIANTES 

Através da análise realizada nos gráficos, pode-se determinar um perfil geral 

para o comerciante da Vila Portes, se o mesmo fosse definido em um indivíduo ele 

seria do gênero masculino, de 41 a 50 anos com ensino médio completo, brasileiro, 

a empresa pertenceria ao setor de roupas e calçados com uma renda média 

superior a R$ 15.000,00, estando no mercado há mais de 10 anos, sendo uma 

empresa formalizada (pessoa jurídica) e com 03 a 05 colaboradores. Observa que a 

característica que mais se destaca em seu cliente é a renda, seguido de sua faixa 

etária e nacionalidade. Escolheu a região pelo mercado potencial e pela localização. 

As mercadorias vendidas são compradas no Brasil e o que ele aponta para um 

melhor desenvolvimento e maior competitividade nessa região de comércio popular 

são melhorias na segurança e no quesito estacionamento.  

Ao analisar e entrar em total acordo sob o perfil do comerciante da Vila 

Portes, observa-se que, segundo as características citadas, ele está em acordo com 

o que vem acontecendo nos grandes centros, porem, sem desconstruir por total a 

ideia de que o comércio pode abordar divergências, como por exemplo o fato de já 

se encontrarem um número significativo de mulheres e de jovens entre os 20 e 40 

anos, investindo no bairro, colocando em pauta o conceito de novos investidores, 

abaixo pode se observar a construção da análise bivariada em comparação a 

algumas questões relevantes aos pesquisadores. 

Alguns dados provenientes desse levantamento são interessantes, por isso se 

destacam e foram analisados como se observa abaixo: 
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Gráfico A- Fonte: (Pesquisa quantitativa realizada pelos autores, 2016) 

Nota-se que no gráfico ‘A‘ as comerciantes mulheres são em média mais 

jovens que os comerciantes homens, sendo que o percentual de comerciantes com 

idade entre 18 a 30 anos é muito maior que a dos homens, 27% contra 4%. Já os 

comerciantes acima de 60 anos são somente homens, o que conclui a ideia de que 

os homens estão na região há mais tempo, mas que a realidade vem mudando. 

Tanto é que na idade mais representativa para o comércio da região (41 a 50 anos) 

ambos os sexos estão em igual percentagem, o equivalente a 33%. Portanto, apesar 

de hoje os dados mostrarem um perfil com um percentual de 61,5% de homens, o 

cenário é propício a mudanças. 

Ao observar o Gráfico ‘B‘, depara-se com o nível de escolaridade entre as 

duas nacionalidades que possuem comércio na região estudada. Existem grandes 

diferenças e algumas curiosidades, como por exemplo, enquanto somente 

brasileiros possuem pós-graduação, todos os paraguaios possuem ensino médio 

completo, diferente dos brasileiros, que apresentam um percentual de 6% que não o 

concluíram. Portanto, é possível concluir que nos primeiros anos de estudo os 

paraguaios apresentam mais frequência e participação, enquanto os brasileiros têm 

maior grau de participação no ensino superior, entendendo assim uma maior 

preocupação dos brasileiros quanto à qualificação profissional futura. 
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Gráfico B- Fonte: (Pesquisa quantitativa realizada pelos autores, 2016) 

 

Gráfico C- Fonte: (Pesquisa quantitativa realizada pelos autores, 2016) 

 

Em análise ao Gráfico ‗C‘, observa-se que a renda média mensal da empresa 

não interfere diretamente na quantidade de colaboradores que ela possui, estando 
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mais relacionado ao ramo do que ao rendimento. Pode ser visto que em uma 

empresa com renda de R$1.500,01 à R$2.000,00 possui de 11 a 20 colaboradores 

enquanto as empresas com renda média mensal de R$15.000,00 possuem entre 2 e 

20 colaboradores, conforme o ramo de atuação. Outro ponto a ser observado é a 

faixa de empresas que não faz o controle da renda média mensal, estes não 

ultrapassam o número de 10 colaboradores e mais de 70% destes possuem até 05 

colaboradores, considerando que são microempresas do setor de comércio e 

serviços. 

 

 
Gráfico D- Fonte: (Pesquisa quantitativa realizada pelos autores, 2016) 

 

Ao se deparar com o Gráfico ‗D‘, logo é possível entender o motivo do 

mesmo, ele trata do descaso da administração da cidade com as políticas públicas 

do bairro nos últimos anos. Ao deparar-se hoje com Vila Portes, o visitante, 

comprador, trabalhador, gestor tem a ideia de que o bairro ainda não foi concluído, 

ou não está em condições de se sustentar a quantidade de pessoas que circulam 

por ele todos os dias.  
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Em análise ao gráfico, observam-se índices altos em todos os quesitos de 

melhoria para o bairro, mas é importante ressaltar a preocupação relacionada à 

segurança, que de acordo com dados divulgados pela Cape (Coordenadoria de 

Análise e Planejamento Estratégico), órgão ligado à Secretária de Estado e 

Segurança Pública do Paraná, no período entre janeiro e setembro de 2015, foram 

roubados ou furtados em Foz do Iguaçu 426 veículos. Dentre os bairros com 

maiores índices desse tipo de delito o Centro está em primeiro, com 59 registros, 

seguidos pela Vila Portes com 53 registros, trazendo aos comerciantes do local, 

grande insegurança quanto à questão de compras e manuseio de grandes quantias 

de dinheiro em dias de compras.  

Em segundo lugar, encontra-se a Valorização da Área, onde como os próprios 

comerciantes comentam entre si, tiveram seus estabelecimentos e bairro esquecidos 

pelo poder público municipal, onde  mantém  inalterados, tratados de revitalização e 

valorização do mesmo, um deles denomina-se Beira Foz, que pretende ocupar toda 

a margem do rio Paraná e Iguaçu,  e ainda construir na região um Mercado 

Municipal, porém o projeto não foi implementado até hoje, ficando apenas no papel.   

Em seguida, encontra-se o fator Estacionamento, pois em um bairro com 

potencial comercial altíssimo é necessário haver um local adequado e acessível aos 

consumidores, para que estacionem e mantenham a segurança seu veículo.  

 

4.2DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS COMERCIANTES 

Em resumo, a Vila Portes hoje, detém de várias carências e impasses que se 

analisados mais a finco tendem a gerar grande fator competitivo aos comerciantes 

ali existentes, a determinada pesquisa, trás para o leitor o entendimento acerca dos 

desafios encontrados e combatidos por comerciantes de três áreas distintas, 

deixando claro onde e quais aspectos o bairro pode e tende a melhorar. 

Considerando como ponto significativo os diversos idiomas que os 

comerciantes estão pressupostos a se deparar na região de comércio fronteiriço, a 

questão foi amplamente abordada pelos entrevistados:  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/proposta-quer-urbanizar-orla-de-foz-2662boclj8lvdyadi4ruoi6vi
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Y.G respondeu:[...] No começo, no caso é o idioma, não é tão difícil 
entender porque geralmente quem vem pro Brasil, comprar no Brasil, 
ela meio que já sabe o jeito de falar do Brasil [...] 
 
B.S respondeu: [...] Sim, por que, ninguém ali no nosso comércio foi 
preparado para estar ali, no caso assim, os funcionários que são 
designados operador de caixa, ninguém é fluente em espanhol por 
exemplo, ninguém é fluente em libanês, pois tem muito turco e árabe 
também na região[...]  
 
M.A respondeu: [...] olha o que mais da problema assim, é o idioma, 
a gente ainda entende quem é empresário assim a mais de 30 anos, 
mas temos muitas deficiências nos funcionários que a gente adquire 
né, por que eles não entende quase nada, eles não tem 
especialização de língua, então a gente ainda entende ainda, a 
cultura vai levando, a moeda a gente já sabe com certeza, a gente 
trabalha com moeda paraguaia, argentina e a brasileira, então eu 
não encontro dificuldades, mais mesmo é o idioma [...]  
 

A pesquisa demonstrou que o idioma foi ou é uma dificuldade que faz parte 

da realidade do comércio popular da Vila Portes. O aspecto da baixa qualificação 

profissional do funcionário que é responsável pelo atendimento ao cliente está 

atrelado ao desafio de idioma enfrentado, sendo um ponto relevante a ser notado. 

A falta de especialização por parte dos comerciantes contidos no comércio se 

torna uma barreira com seu cliente, em qualquer seguimento, não possibilitando 

negociações mais aprofundadas, prejudicando em alguns casos a decisão de 

compra dos clientes, sendo observada aqui, a necessidade de uma especialização 

por parte do empregador com seus funcionários.  

A pesquisa aponta que para a maioria dos entrevistados a diversidade de 

moedas encontradas na fronteira é um desafio, pelo fato da instabilidade, flutuação e 

verificação diária do câmbio.  

Tendo em vista que Foz do Iguaçu é uma cidade que possui 

aproximadamente 80 etnias, e que estas estão interligadas com diversas culturas, a 

pesquisa em questão demonstra que para os comerciantes de segmentos distintos a 

cultura tem um peso importante e que é necessário se adaptar e enfrentar como 

desafio o modo com que as pessoas que frequentemente realizam compras na Vila 

Portes se relacionam e negociam com os demais. 

No que se refere às melhorias para o local, foram abordadas questões tanto 

no questionário quantitativo quanto na entrevista qualitativa, citando e expondo os 
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reais problemas que a Vila Portes enfrenta no ramo das políticas públicas, 

colocando problemas encontrados por todos que trabalham, ou frequentam aquela 

área para comércio:   

 

B.S Respondeu:  [...] Acredito que primeiramente segurança, por que 
que nem havia dito o que movimenta meu comércio é a compra de 
―jogos‖ e no caso assim, como em Foz temos muitas concorrentes, 
até ali mesmo na Vila Portes, onde tiver mais segurança o jogador 
vai procurar ir, por que no caso assim: existe clientes que jogam 
muito e para ele chegar ali no caixa, sem meu bairro oferecer uma 
segurança maior para ele, por que a Vila Portes já tem uma fama de 
um lugar perigoso, muito assalto por ser ao lado de Bairros como 
Jardim Jupira, e Ponte da Amizade, então assim, o jogador não 
acaba procurando a loja dali, ele vai se deslocar as concorrentes 
próximas, como a loja do BIG, a do Muffato,  por ser um local mais 
centralizado e ter mais segurança, por que imagina: O cara chegar ali 
e tal, acaba sendo abordado na porta, por isso os bairros ali 
próximos influenciam bastante também [...]. 

 
Y.G Respondeu: [...] Chega sábado, pessoal deixa o carro na Vila 
Portes e vai pro Paraguai, ai chega o cliente que vem compra, 
estaciona no meio da calçada e vira uma bagunça, muito por causa 
do pessoal que vai pro Paraguai e deixa o carro ali, não quer deixar 
em estacionamento e deixa lá [...] agora segurança também porque 
bandido se aproveita bastante, pessoal está lá cheio de dinheiro para 
gastar, e sempre tem assalto, a loja já foi assaltada umas oito vezes 
desde 1996 [...]. 

 
M.A Respondeu: [...] Olha, vila portes faltam muitas coisas para 
serem melhoradas, a segurança, valorização da área, por que tem 
muitas coisas acabadas, falta uma estrutura melhor, o município 
deveria exigir que as lojas sejam pintadas, calçadas sejam feitas, 
mas a segurança mesmo é o que mais se destaca[...] 

 

A pesquisa aponta quais as melhorias que são reivindicadas pelos 

comerciantes do local estudado. Aspectos como a segurança, o estacionamento, 

limpeza do ambiente, a melhor sinalização das ruas e avenidas, a estrutura local e a 

padronização visual tanto das calçadas como dos próprios comércios são pontos 

que por meio da pesquisa quantitativa também foram identificados. 
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4.3 OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS PELOS COMERCIANTES 

Em contrapartida, a área de comércio popular da Vila Portes, traz consigo 

uma bagagem extremamente rica em relação a pontos fortes de mercado, 

movimentando hoje uma grande parcela do mercado formal de Foz do Iguaçu.  

Observando isso, a pesquisa quis levantar quais as questões que tangem 

essas oportunidades, deixando-as delineadas e explícitas ao leitor, com 

entendimento sobre as mesmas, dentre os assuntos abordados. 

Ao contrário do que foi imaginado, o entrevistado revela uma nova visão a 

respeito da diversidade de moedas, fazendo disso uma oportunidade, através da 

troca de moedas quando a mesma se torna vantajosa, tendo assim um pequeno 

lucro paralelo ao comércio em si. Deste modo o item moeda pode ser enquadrado 

no dos campos abordados pela pesquisa, tanto em desafio quanto em oportunidade, 

a depender do modo como será trabalhado. 

Em relação à nacionalidade dos clientes, País de origem, e público potencial 

do seu mercado: 

Y.G Respondeu: Acho que 70% é paraguaio, acho que nem 10% é 
argentino e o resto é brasileiro, e é brasileiro a maioria não é daqui 
[...] Medianeira, mais sapateiro, que tem bastante sapateiro, ai vem 
de Matelândia, a região até Cascavel não tem nenhuma loja que 
vende esse tipo de produto [...]O paraguaio ele tem o costume de 
comprar mais à vista, muito difícil ver um paraguaio querer comprar a 
prazo, ele sempre paga à vista, e ele procura qualidade inferior com 
preço mais inferior ainda [...] 

 

O entrevistado Y.G ressalta que 70% dos seus clientes são paraguaios, cerca 

de 10% são argentinos e o restante é brasileiro. Tratando-se do ramo da outra 

entrevistada B.S responde:  [...] brasileiros, a maioria ainda são brasileiros[...], e de 

acordo com M.A: [...] Hoje minha clientela é formada por 60% de paraguaios, e 

argentinos, acredito que seja até mais paraguaios, e o restante brasileiros. 

Dois dos três entrevistados apontam os paraguaios como sendo a maioria de 

seus clientes, em números expressivos, ultrapassando até mesmo o número de 

brasileiros, um fato interessante que não poderia ser constatado sem o presente 

estudo. Segundo o que por eles foi comentado, os paraguaios se interessam pela 
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qualidade dos produtos brasileiros e também procuram por tipos de comércio ou 

produtos que por vezes não são encontrados no Paraguai. 

Os clientes paraguaios apresentam um padrão de comportamento muito 

distinto dos brasileiros, em sua maioria não realizam contas a prazo, realizam o 

pagamento à vista e muitas vezes em dinheiro, preferível aos comerciantes que tem 

retorno imediato e não correm risco de sofrer prejuízos. 

 

4.4 RELAÇÃO CIUDADE DEL ESTE VS VILA PORTES  

Em relação ao comércio de Ciudad Del Este no Paraguai, se é considerado 

um entrave ou uma oportunidade: 

B.S responde: [...] Não, muito pelo contrário, Ciudad Del Este até 
ajuda, por que pelo fato de ter muito movimento de pessoas pela 
própria Ciudad del Este e seu grande número de comércios o meu 
comércio acaba que tendo um, como posso dizer?um fluxo maior, ela 
acaba sendo um  ponto positivo para nós, nos ajudando[...]. 

 
Y.G responde: Não, nenhum pouco, porque é totalmente diferente o 
produto, o comércio de lá é mais eletrônico, o que a gente tem na 
nossa loja não tem no Paraguai [...] mas o comércio geral da cidade 
não. Agora se eles afetam a nossa venda [...] quando eles estão mal 
lá a gente tá mal aqui também, porque quando não vendem 
eletrônico lá eles não vem muito pra cá, porque uma coisa liga a 
outra [... ] 

 
M.A responde: [...] olha o mercado de Ciudade del Este, a gente não 
considera  concorrente, por que eu trabalho com mercadoria 
brasileira, então para meu setor não me atrapalha muito, no inverno 
ele atrapalha, pois eles trazem muita mercadoria importada da China, 
e o nosso mercado não consegue acompanhar estes preços, mas 
temos os clientes que preferem nossas mercadorias brasileiras, 
então isso que acaba sendo nossa vantagem, onde nos 
sobressaímos na confecção a gente sente muitas perdas, mas 
estamos sempre  de olho [...] 

 

De modo geral, os produtos comercializados em Ciudad Del Este e na Vila 

Portes são voltados para um público que buscam produtos diferentes. Porém o fluxo 

de pessoas na região por causa do Paraguai e o câmbio do dólar afetam 

diretamente nas vendas da região, por diversas situações, os turistas que iriam para 

Ciudad Del Este acabam conhecendo e até mesmo comprando na Vila Portes, os 
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próprios paraguaios possuem renda para virem gastar no Brasil e, assim, esse 

círculo de comércio fronteiriço se torna contínuo e favorável para ambas as partes. 

Y.G. destaca que na região da Vila Portes se vende mais, quando comparado 

à região do centro, pelo fluxo maior de pessoas. Já no depoimento de B.S., a região 

não interfere de modo muito efetivo, somente destaca o grande fluxo de pessoas. 

Ainda segundo a entrevistada M.A:  

 

―[...] a Vila Portes foi considerada, desde muitos anos atrás uma área 
de exportação, onde o mercado seria mais barato do que nos 
grandes centros, então as pessoas acostumaram a vir para a Vila 
Portes tanto da cidade como do Paraguai e Argentina, temos 
bastantes clientes, então este fato faz com que os clientes visitem 
nossas lojas, e hoje aumentou muito a clientela brasileira na Vila 
Portes, além da queda da Paraguaia, em função da moeda que sobe 
e desce [...]‖ 

 
 A região é conhecida pela variedade e preço baixo dos produtos, 

muitas pessoas se dirigem até lá para realizar compras, até mesmo de outras 

cidades próximas, ideia afirmada pela fala dos comerciantes entrevistados, que 

confirmam a grande demanda por preços baixos com determinada qualidade 

agregada. Porém o trecho da fala de M.A traz uma perspectiva relativamente nova, o 

fato da variação do dólar. Seu aumento fez com que a clientela brasileira viesse para 

a Vila Portes atrás de preços baixos e a paraguaia se retraiu, pois, com o dólar alto a 

situação financeira deles é prejudicada. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O movimento de integração econômica e comercial globalizada possibilitou a 

produção em escala de produtos em vários países, sendo possível reduzir custos e 

buscar localidades com mão-de-obra e matéria prima economicamente vantajosa. O 

ambiente de fronteira é vivenciado pelos habitantes da cidade de Foz do Iguaçu, que 

faz limite com o Paraguai e a Argentina. Diante desta realidade, uma tríplice fronteira 

está inserida em um cenário de livre comércio, que proporciona experiências 

culturais, acesso a variedade de moedas e idiomas, oportunidades e desafios 

peculiares a quem investe em regiões com essas características, como é o caso dos 
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comerciantes do bairro popular Vila Portes, que constitui fronteira com Ciudad Del 

Este, no Paraguai. Dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 

mostram que atualmente o bairro Vila Portes é o principal destino quando se pensa 

em turismo de compras de baixo custo e qualidade moderada, porém dispõe de 

diversas dificuldades como falta de segurança, má sinalização que dificulta a 

locomoção nas ruas e avenidas, falta de planejamento urbano e de atenção do 

poder público municipal. Diante dos fatos que cercam esses comerciantes que 

investem em um bairro de comércio popular fronteiriço, despertou nos autores o 

interesse em estudar e conhecer a essa realidade. Portanto, frente a uma região de 

comércio que contribui para o desenvolvimento econômico da cidade buscou-se 

informações para responder a seguinte pergunta: qual o perfil, desafios e 

oportunidades do comércio popular do bairro Vila Portes, na cidade de Foz do 

Iguaçu – PR? 

Foram realizados questionários com os comerciantes das principais ruas e 

avenidas do bairro, considerando uma população de 45 estabelecimentos formais, a 

amostra com nível de confiança de 90% e erro amostral de 5% foi totalizada na 

aplicação de 39 questionários, com o objetivo de uma definição do perfil dos 

comerciantes que estão inseridos nesta região. Além disso, entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas com 03 comerciantes de ramos de atuação 

distintos da região de comércio popular fronteiriço e as perguntas foram elaboradas 

com o objetivo de levantar quais são os principais desafios encontrados e quais as 

oportunidades para os comerciantes que atuam no bairro Vila Portes. 

O objetivo geral buscou desvelar o perfil, desafios e oportunidades dos 

comerciantes do bairro Vila Portes na cidade de Foz do Iguaçu. Por meio dos 

questionários, foi possível identificar o perfil do comerciante e as entrevistas 

possibilitaram traçar quais são os principais desafios e oportunidades enfrentados de 

modo geral pelos empresários no bairro. 

O presente trabalho apresentou três objetivos específicos, sendo o primeiro 

deles, compreender a formação do bairro Vila Portes, na sua dimensão econômica, 

política, social e cultural, objetivo alcançado depois de muitas pesquisas com 

diversas fontes, a fim de captar informações de todas as áreas citadas, e tornando 
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possível a delimitação da região. Possibilitou também o conhecimento sobre suas 

questões econômicas. Em relação aos seus aspectos sociais e culturais, a região é 

conhecida como uma região de comércio popular, é um local com diversos tipos de 

comércio. 

O segundo objetivo específico foi realizar pesquisa com os comerciantes do 

bairro Vila Portes, na cidade de Foz do Iguaçu – PR, para alcançá-lo foi necessário 

determinar quais os meios que seriam necessários. Ao fim dos estudos, foi 

delimitada a região mais propícia, e determinou-se o uso de pesquisa qualitativa, 

realizando entrevistas semiestruturadas e pesquisa quantitativa com questionários 

estruturados, aplicando-os com os comerciantes do local. 

Como terceiro e último objetivo específico, analisar o perfil, os desafios e 

oportunidades dos comerciantes do bairro Vila Portes relacionando com o 

desenvolvimento sócio-histórico do bairro. Através de toda a análise realizada nos 

dados levantados, se pôde definir o perfil, os desafios e as vantagens dos 

comerciantes ali inseridos, e destacar que a região tem o objetivo de ser uma região 

de comércio popular porém com a devida valorização do trabalho realizado por 

proprietários e colaboradores e que os mesmos buscam a devida valorização a 

muito tempo mas até o presente momento somente projetos foram apresentados. 

O presente trabalho concluiu que o perfil dos comerciantes da região da Vila 

Portes é de indivíduos do gênero masculino, de 41 à 50 anos com ensino médio 

completo, sendo brasileiro, a empresa seria do setor de roupas e calçados com uma 

renda média superior a R$ 15.000,00, estando no mercado há mais de 10 anos, 

sendo uma empresa formalizada (pessoa jurídica) e com 03 a 05 colaboradores. 

Observa que a característica que mais se destaca em seu cliente é a renda, seguido 

de sua faixa etária e nacionalidade. Escolhe a região pelo mercado potencial e pela 

localização. As mercadorias vendidas são compradas no Brasil e o que aponta para 

um melhor desenvolvimento e maior competitividade nesta região de comércio 

popular são melhorias na segurança e no quesito estacionamento. Os desafios para 

o comércio na região são poucos, sendo os indicados como de maior grau de 

dificuldade o idioma, tornando-se um entrave, destacando um ponto importante, a 

ausência de mão-de-obra qualificada para a região de triplice fronteira. Como 
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oportunidades, são destacadas a grande demanda do público paraguaio, e que essa 

proximidade com Ciudad Del Este se torna benéfica pelo fluxo de pessoas que são 

atraídas para a região, além do próprio estereótipo da região de se ter produtos 

variados a preços mais baixos que em outros locais de Foz do Iguaçu. 

A proposta inicial do trabalho seria a realização de um censo com a 

população da Vila Portes, porém alguns aspectos dificultaram uma análise mais 

profunda dos pontos propostos. A região é ampla, tendo um número 

consideravélmente grande de comércios o que impossibilitou a realização de um 

censo, observou-se como limitação principal resistência dos comerciantes da região 

em responderem aos questionários e também a realizarem uma entrevista. 

O referido trabalho alcaçou seus objetivos geral e específicos e com 

satisfação os mesmos foram aqui apresentados. Esse resultado é de grande valia 

para futuros administradores, como forma de conhecimento de uma região de 

comércio específica, tendo em vista um futuro investimento na região, este oferece 

uma grande quantidade de informações valiosas. Sugere-se esse tipo de estudo em 

outras regiões fronteiriças, como o comércio de Ciudad Del Este, no Paraguai,  

compreendendo quais as oportunidades e desafios que os comerciantes Paraguaios 

enfrentam e qual a relação com o comércio popular do bairro Vila Portes, 

propiciando conhecimento àquele que o estuda e àquele que busca investir em 

regiões com essas caraterísticas.  
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RESUMO 
O objetivo deste artigo é, a partir da análise de relatórios de encontros realizados pelo 
Movimento de Mulheres Camponesas do Paraná (dentre os anos de 2014 a 2015), 
compreender como a discussão da Agroecologia tem contribuído para o avanço de duas 
bandeiras levantadas pelo Movimento: a luta de classes e o feminismo. Partimos da 
hipótese de que a Agroecologia tem sido um eixo articulador dessas duas frentes de luta, 
como meio através do qual, o Movimento concretiza suas ações para atingir esses dois 
objetivos: o fim da exploração/opressão sobre os/as trabalhadores/as e o fim da 
exploração/opressão dos homens sobre as mulheres. Como resultado, pudemos identificar 
que as formações desenvolvidas pelo MMC/PR trazem a compreensão de que existem 
raízes em comum das diferentes formas de exploração: do ser humano sobre o ser humano, 
do homem sobre a mulher, e do ser humano sobre a natureza. E o trabalho com a 
Agroecologia tem sido uma forma para evidenciar isso e contribuir para o avanço da 
conscientização das mulheres camponesas.   
Palavras Chaves: Formação. Camponesas. Agroecologia. 
 
ABSTRACT 
The objective of this article is, based on the analysis of reports of meetings held by the 
Peasant Women's Movement of Paraná (from the years 2014 to 2015), to understand how 
the discussion of Agroecology has contributed to the advancement of two flags raised by the 
Movement: the class struggle and feminism. We start from the hypothesis that Agroecology 
has been an articulating axis of these two fronts of struggle, as a means by which, the 
Movement concretizes its actions to reach these two objectives: the end of the exploitation / 
oppression on the workers and the end of exploitation / oppression of men on women. As a 
result, we have been able to identify that the formations developed by the MMC / PR bring to 
the understanding that there are common roots of the different forms of exploitation: the 
human being about the human being, the human being about the woman, and the human 
being about nature. And work with Agroecology has been a way to highlight this and 
contribute to the advancement of the awareness of peasant women. 
Keywords: Formation. Peasants. Agroecology. 
 

1. Introdução  

Guzmán (2016), fala de dois caminhos em que é possível perceber o 

desenvolvimento da Agroecologia. Um, que se inicia com a transformação, nas 

unidades agrícolas, das técnicas utilizadas para a produção de alimentos e, a partir 

dessa dimensão técnica, evolui para uma dimensão mais social, com o processo de 

comercialização e construção/troca de conhecimentos, até uma dimensão mais 
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política, quando a consciência dos/as agricultores/as começa a se expandir e 

compreender a complexidade da transição agroecológica: a importância do Estado 

nesse processo e a necessidade de lutas e mobilizações, para que este modelo de 

agricultura seja apoiado, se fortaleça e se multiplique.  

O outro caminho ocorre no sentido inverso. Motivada pela ação dos 

movimentos sociais, a conscientização política (dos/as agricultores/as) vem primeiro 

e as mudanças técnicas são vistas como um ―meio‖ de atingir um ―fim‖: a 

transformação da sociedade (GUZMÁN, 2016). Sendo assim, os/as agricultores/as já 

partem da discussão sobre a sociedade de classes e de como a política agrícola 

adotada pelo Estado não foi, e nem tem sido, construída pensando no campo como 

um local de ―histórias de vida‖, mas sim, apenas, de produção (MIELITZ et al, 2010). 

Parte-se, desde o princípio, de uma luta pela autonomia e justiça social. E, para 

tanto, a Agroecologia se mostra como a forma mais condizente, de fazer agricultura, 

para que este fim seja alcançado (GUZMÁN, 2001).  

Este parece ser o caso do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC). 

Surgido da unificação de diversos movimentos de mulheres do campo autônomos, 

em 2004, estes diferentes movimentos, de diversos estados do Brasil, unificaram 

sua bandeira e sua luta. Nesse momento histórico, essas mulheres definiram sua 

luta como sendo, não só de classe e feminista, mas, também, a luta pela 

Agroecologia.  

Essa tríade aponta a para a construção da concepção de sustentabilidade 

para o MMC, uma sociedade sustentável não pode se basear em nenhuma forma de 

dominação, seja do ser humano sobre o ser humano, do homem sobre a mulher, ou 

mesmo, do ser humano sobre a natureza. 

Sendo assim, o presente artigo, a partir da análise de relatórios de encontros 

realizados pelo Movimento de Mulheres Camponesas do Paraná (dentre os anos de 

2014 a 2016), buscará compreender como a discussão da Agroecologia tem 

contribuído para o avanço dessas duas outras bandeiras levantadas pelo 

Movimento: a luta de classes e o feminismo. 
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2. Metodologia 

 Para realizar este trabalho foi feita uma pesquisa documental, de documentos 

primários escritos e contemporâneos (MARKONI, LAKATOS, 2017).  A análise foi 

feita em cima de relatórios escritos pelas próprias militantes do Movimento de 

Mulheres Camponesas do Paraná (MMC/PR), no período dos anos de 2014 e 2015. 

Estes relatórios são referentes aos encontros realizados pelo MMC/PR, com as 

mulheres camponesas (de diversos municípios do estado do Paraná), que se 

reuniram no Reassentamento São Francisco de Assis, Cascavel/PR. Tivemos 

acesso a seis relatórios, um de 2014 e cinco relatórios do ano de 2015.  

 Em cada encontro realizado pelo MMC/PR, uma das primeiras atividades é a 

distribuição de tarefas entre as participantes presentes. Uma das tarefas é a da 

relatoria. A camponesa responsável pela relatoria deve acompanhar todas as 

atividades do encontro e descrever, de forma escrita, tudo o que foi desenvolvido: as 

pautas, as dinâmicas, as discussões, assim como, as falas das camponesas.  

Posteriormente, estes relatórios são encaminhados para a dirigente estadual do 

Movimento, que fica responsável pela manutenção dessas informações e pelo 

encaminhamento dos relatórios para a secretaria nacional do MMC, pois, os 

mesmos servem para subsidiar o movimento, tanto nas elaborações de materiais, 

quanto no levantamento de demandas concretas das camponesas.  

 Sendo assim, foi possível ter acesso a esses relatórios entrando em contato 

com a dirigente estadual do MMC/PR.  

 

3. Resultados e Discussão 

O período de 2014 até fins de 2015 foi marcado pela elaboração e execução 

de um importante projeto para o fortalecimento do Movimento de Mulheres 

Camponesas do Paraná. Este projeto, intitulado ―Organização Produtiva de 

Mulheres e Promoção de Autonomia por Meio do Estímulo à Prática Agroecológica‖, 

foi desenvolvido pela Universidade Federal da Fronteira Sul/UFFS, por meio de um 

convênio com a Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais e 

Quilombolas/DPMRQ do Ministério do Desenvolvimento Agrário/MDA (BONI et al; 

2017). Para a construção desse projeto, que teve como objetivo ―a execução de 
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ações formativas com mulheres e profissionais das entidades e movimentos que 

desenvolvem atividades de Organização Produtiva e de Assistência Técnica e 

Extensão Rural para mulheres‖ (BONI et al; 2017, p. 5), dirigentes do MMC211 

participaram de reuniões, nas quais foram definidos os conteúdos que seriam 

trabalhados nesse projeto. Assim como, as militantes e dirigentes do MMC 

contribuíram na escrita do livro, que serviu para as formações teóricas dos encontros 

(BONI et al; 2015). Sendo assim, as militantes do MMC puderam apontar quais eram 

as suas demandas, prioridades e interesses na execução desses processos 

formativos. 

No Paraná, em Julho de 2014, o MMC se reuniu para discutir sobre o projeto. 

Para iniciar a discussão, as mulheres que ficaram responsáveis para conduzir o 

processo, fizeram três perguntas ao grupo, como forma de iniciar as reflexões e o 

debate: a) quem eu sou? b) o que trago para partilhar? c) que objeto me identifica?  

Dessa forma, buscou-se iniciar uma reflexão sobre a construção da 

identidade dessas mulheres: como elas se viam? O que era importante na vida 

delas? O que elas podiam contribuir para fortalecer o coletivo? Nas respostas, as 

mulheres relataram como MMC foi importante em suas vidas para que, hoje, elas 

pudessem responder ―quem elas são‖. Pois, o Movimento trouxe conhecimentos 

sobre os direitos das mulheres, as lutas (e conquistas) já realizadas por outras 

mulheres (GADELHA et al; 2016). Esses conhecimentos contribuem para ampliar as 

visões que as mulheres têm da sociedade como um todo, do papel das mulheres 

dentro dela e, com isso, também, onde cada uma delas se situa dentro dessa 

perspectiva histórica. Sendo assim, elas reconheceram que as lutas travadas pelas 

mulheres camponesas, no passado, foram de extrema importância e, que as 

mesmas, devem continuar sendo feitas por elas, agora, no presente.  

Além disso, outros temas foram abordados:  

Ser feminista é lutar para ter os mesmos direitos que os homens, é 
ser solidária às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. 
Nessa reunião também surgiram relatos de violência durante o parto 
e de violação do direito de ter um acompanhante durante o parto. (...) 

                                                           
211

 Além do MMC, outros movimentos sociais do campo também fizeram parte desse projeto: 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/MST e Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar/FETRAF. O projeto foi desenvolvido com os Movimentos dos estados da Região Sul do país.  
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Também fizemos um breve estudo sobre a construção do Projeto 
Popular de Agricultura, dentro desse estudo foi abordado o 
feminismo, o patriarcado e o capitalismo (Trecho do relatório do 
Encontro do MMC/PR, 28/07/2014). 
 

 Após essas discussões que articularam: identidade camponesa, patriarcado 

e feminismo, agricultura familiar e capitalismo; foi iniciado o debate sobre o projeto a 

ser executado, em parceria com a UFFS. As mulheres presentes apontaram 

algumas práticas que seriam importantes de serem desenvolvidas no decorrer do 

projeto: reeducação alimentar; reaproveitamento de alimentos; criação de horto 

medicinal; criação de hortas; capacitação em agroecologia.  

Em 2015, a execução do projeto citado foi realizada em seis módulos, que 

foram divididos em seis encontros: a) agricultura familiar e camponesa: as questões 

de gênero na organização da produção; b) produção de autossustento, quintais 

produtivos na agricultura familiar e camponesa: o papel historicamente 

desempenhado pelas mulheres; c) feminismo, agroecologia e sustentabilidade; d) 

plantas medicinais, aromática e alimentícias; e) organização produtiva e economia 

feminista; f) acesso à políticas públicas pelas mulheres, com foco em políticas 

agrárias e agrícolas (BONI et al; 2017).  

Tivemos acesso aos relatos dos cinco primeiros módulos, realizados no 

Reassentamento São Francisco de Assis, em Cascavel, com as mulheres do 

MMC/PR.  

No primeiro módulo, no qual foi abordado a história da agricultura, temos o 

relato de uma camponesa: 

Sou neta de camponês e meu avô comprava somente querosene e 
sal. As pessoas de classes dominantes acham que têm que receber 
tudo pronto, já os produtores continuam a produzir. O Estado não 
está a nosso favor, pois atua para defender os grandes proprietários, 
e nós trabalhamos para sustentá-los (relato retirado de 
RODRIGUES, 2017, p. 33). 
  

    Neste depoimento, podemos perceber a reflexão que a camponesa faz de sua 

situação como pertencente à classe camponesa (IANNI, 2016). Primeiramente, de 

sua importância para a sociedade como produtora de alimentos e matérias primas, a 

sua relativa autonomia como camponeses, produzindo quase tudo o que 

necessitavam (PLOEG, 2008) e, em seguida, a crítica à classe que explora os 
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trabalhadores, que utilizam o trabalho do camponês para enriquecer (SANTOS, 

1978) e ao Estado que não esteve e não está a favor da classe camponesa 

(DELGADO, 2012). Nesse sentido, percebe-se aqui a expressão da consciência 

política dessa camponesa, do reconhecimento das injustiças sociais que os 

camponeses sofrem.  

 No segundo módulo, enfatizou-se o papel desempenhado pelas mulheres na 

história da agricultura e foi possível identificarmos, aqui, o aprofundamento nas 

discussões de gênero. A partir da exposição de uma figura, intitulada ―natureza 

feminina‖, de uma mulher no formato de um caule de árvore, do qual as folhas 

desabrochavam, foi solicitado às mulheres que elas expusessem sua opinião sobre 

a imagem.  

As respostas foram em dois sentidos. Por um lado, algumas mulheres se 

identificaram com a imagem, afirmando que as mulheres possuem uma ―relação 

íntima‖ com a natureza. Por outro lado, outras mulheres apontaram características 

do patriarcado a partir da figura: ―as mulheres são podadas pelos homens e não 

podem participar, se expressar, e realizar suas próprias vontades‖; ―as marcas no 

tronco da árvore são como as marcas da violência na vida das mulheres‖. Essas 

respostas trouxeram diferentes aspectos de uma mesma realidade: a constatação 

de que as mulheres preservaram conhecimentos mais ecológicos que os homens212 

e, também, que a condição da mulher na sociedade patriarcal se caracteriza pela 

vulnerabilidade que as mulheres se encontram, tendo em vista o poder que os 

homens apresentam nessas sociedades (que se traduz em diferentes formas de 

violência: física, financeira, psicológica, emocional etc.).  

Além dessas duas diferentes respostas, houve um terceiro tipo de 

compreensão da figura: ―uma mulher que dá frutos e se doa para os outros sem 

pedir nada em troca‖. Esta interpretação da figura apresenta-se como uma junção 

das outras duas respostas. Pois, ela expressa que a mulher dá frutos, ela produz, 

ela tem habilidades para tanto. E ela faz isso sem exigir nada em troca. Isto por um 

                                                           
212

 Se isso é entendido como parte da essência das mulheres (SHIVA, 1998) ou como uma 
construção histórica (KULETZ, 1992) não é o mais importante de se identificar, no momento, nas 
falas das mulheres. Apenas que elas trazem a compreensão dessas habilidades e conhecimentos 
femininos.  
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lado, pode ser visto como uma característica de um habitus feminino (BOURDIEU, 

2015) constituído, expressando uma forma de submissão a qual é aproveitada pelos 

homens, levando à sobrecarga do trabalho feminino. Mas, por outro lado, pode ser 

visto, também, como um aspecto da ética humana, que se buscaria construir para 

uma sociedade mais justa: a ética do cuidado (BOFF, 1999). Algo é feito não pela 

recompensa, mas por acreditar-se no benefício daquilo para a humanidade e para a 

natureza. Nesse sentido, se homens e mulheres trabalhassem juntos, com equidade 

de direitos, a humanidade caminharia para a justiça social e sustentabilidade 

ambiental. Essa ética se contrapõe diretamente à lógica da sociedade de classes, 

assim como, à lógica da dominação masculina (WARREN, 1998).  

Foi nesse módulo, a partir dessas reflexões iniciais, que se discutiu a 

produção para o autossustento, os quintais produtivos e agroflorestais e a 

importância desse trabalho, feito pelas mulheres, para a soberania e segurança 

alimentar dos povos (LISBOA & LUSA, 2010).  Aqui podemos perceber, nitidamente, 

o encontro do discurso que critica a sociedade de classes, a sociedade de 

dominação masculina e como a agroecologia revela-se como uma forma de 

resistência e enfrentamento para superar essas diferentes formas de opressão e 

exploração.  

No relato sobre o quarto módulo, no qual se discutiu sobre ―plantas 

medicinais, aromáticas e alimentícias‖: ―constatou-se que não há como pensar e 

trabalhar com agroecologia sem ter uma grande diversidade de plantas medicinais, 

alimentícias e aromáticas nos espaços de produção de alimentos saudáveis‖ 

(RODRIGUES, 2017, p. 41). Nessa discussão, há um reconhecimento da 

importância do saber feminino para a promoção e fortalecimento da agroecologia. 

Pois, a diversidade de cultivos, em especial das ervas aromáticas, garante o 

equilíbrio biológico dos agroecossistemas (ALTIERI, 2004; GLIESSMAN, 2005). E 

quem detém os conhecimentos sobre estes cultivos, historicamente, são as 

mulheres. O reconhecimento disso leva à valorização da mulher camponesa, dos 

seus saberes, assim como, o fortalecimento de sua autoestima (GADELHA, 2017).  

No módulo que abordou o tema ―organização produtiva e economia feminista‖ 

surge uma importante reflexão para o nosso debate: a agroecologia, por mais que 
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apresente o potencial de visibilizar e valorizar o trabalho da mulher, se ela não vem 

junto com a discussão de gênero, ela não leva ao empoderamento feminino. Pois, 

segundo um relato: ―quando um espaço produtivo começa a dar lucro (leite, hortas), 

o homem começa a se apoderar desse espaço. Os homens passam a investir 

nesses espaços e nem consultam as mulheres sobre isso e são quem controlam o 

dinheiro‖ (trecho do relatório do encontro realizado em 12 e 13/11/2015). Ou seja, se 

a agroecologia (hortas diversificadas, quintais agroflorestais, etc.) começa a se 

mostrar lucrativa e a mulher não iniciou seu processo de conscientização sobre seus 

direitos, sobre as relações de gênero, a cultura da dominação masculina tende a 

prevalecer e o homem se apropria do espaço feminino para poder ter controle total 

da renda, lucros.  

Sendo assim, não basta comprovar que o trabalho feminino gera renda, que é 

importante, que existe mercado para seus cultivos. Pois, tudo isso pode ser 

apropriado pelos homens sem que haja transformação nas relações de gênero. Da 

mesma forma que empresas multinacionais podem passar a produzir insumos 

orgânicos, para uma produção orgânica, propiciando uma agricultura que seja 

menos impactante para o meio ambiente, mas sem mexer nas estruturas sociais e 

de dominação de classe que estão por detrás do modelo da agricultura capitalista.  

 

4. Considerações Finais  

A partir da análise dos relatos dos encontros do MMC/PR, pudemos observar 

como a Agroecologia se apresenta como eixo articulador de suas duas frentes de 

luta (a de classes e o feminismo), como meio através do qual, o Movimento 

concretiza suas ações para esses dois objetivos: o fim da exploração/opressão 

sobre os/as trabalhadores/as e o fim da exploração/opressão dos homens sobre as 

mulheres.  

Isso ocorre porque, historicamente, o trabalho das mulheres no campo foi o 

trabalho com a diversidade, com o cuidado, a partir da observação da complexidade 

dos ciclos ecológicos, priorizando a produção para o autoconsumo, de alimentos 

saudáveis, conservando e reproduzindo sementes ancestrais, crioulas, bem como, 

os conhecimentos populares, saberes ancestrais (LISBOA, LUSA, 2010; SHIVA, 

1998). Todas essas características são peças chave no processo de transição 
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agroecológica, que garantem a sustentabilidade do agroecossistema. Quando o 

Movimento levanta a bandeira da Agroecologia, ele levanta a bandeira da 

valorização e visibilização dos trabalhos das mulheres no campo: de sua importância 

para a manutenção da família, da preservação da natureza e para a soberania e 

segurança alimentar da humanidade. O que se expressa também no lema ―Sem 

feminismo não há agroecologia‖.  Ou seja, o Movimento resgata autovalorização, a 

autoestima das mulheres. Assim como, quando se contabiliza/monetariza a renda 

gerada, dessa produção feita pelas mulheres, revela-se a importância econômica do 

trabalho dessas camponesas. Sendo assim, diversas outras discussões se articulam 

com essas temáticas: a divisão sexual do trabalho, a sobrecarga do trabalho 

feminino, os direitos das mulheres, as diferentes violências sofridas pelas mulheres 

no campo.  

Por outro lado, a Agroecologia contribui para avançar nas discussões acerca 

da luta de classes (IANNI, 2016). Compreende-se que o modelo de agricultura 

convencional, que foi imposto pelo Estado, é um modelo que aumenta as 

desigualdades sociais e não está a serviço da classe trabalhadora. A Agroecologia 

resgata a autonomia dos/as camponeses/as em diversos sentidos: incentivando a 

utilização de insumos endógenos à propriedade (diminuindo a dependência do 

consumo de insumos de empresas multinacionais), a diversificação da produção 

permite a produção para autoconsumo e a diversificação de possibilidades de canais 

de comercialização, a valorização dos conhecimentos produzidos pelos/as 

próprios/as camponeses/as, entre outros.  

É possível perceber que, apesar do conhecimento das técnicas de produção 

ecológicas ser muito importante, ele, por si só, não garante transformação social, 

não garante o fim da lógica da dominação na sociedade e emancipação dos 

indivíduos. Este é um risco que os movimentos agroecológicos, que buscam iniciar a 

transformação, a partir da modificação das técnicas, correm. Pois, uma 

supervalorização das técnicas pode fazer com que as pessoas não percebam que o 

essencial está nas relações sociais e não nas relações técnicas. Que o essencial é 

se perguntar: para que fazer? E não, apenas, como fazer? O ―como‖ fazer é 
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extremamente importante, mas apenas depois que tenhamos respondido: para quê, 

por quê. Para que tipo sociedade?  Para que formas de relações?  

Sendo assim, o MMC, parece não correr este risco, quando define 

abertamente suas bandeiras de luta: por uma outra sociedade, pelo fim das 

injustiças sociais, seja de classe, seja de gênero (e, embora não abordado aqui, de 

raça e étnica também). E, dessa forma, compreende como a Agroecologia pode 

contribuir no avanço dessas lutas, ao questionar, também, a dominação do ser 

humano sobre a natureza.    
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