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APRESENTAÇÃO 

 

O V Simpósio Nacional sobre Pequenas Cidades busca promover o debate 

acerca da realidade dos municípios polarizados por pequenas cidades e pensar 

os numerosos desafios dessas localidades no Século XXI.  

Ainda que o Brasil seja reconhecido pelas suas metrópoles, há uma face do 

urbano brasileiro, também notável, que diz respeito às pequenas cidades. 

Essas localidades abrigam significativa parte da população brasileira e devem, 

portanto, constar, como parte da totalidade, nas pautas acadêmicas e nas 

políticas públicas.  

Por isso, o evento chega à quinta edição (I Simpósio sobre Pequenas 

Cidades – Universidade Estadual de Maringá; II Simpósio sobre Pequenas 

Cidades – Universidade Estadual de Londrina; III Simpósio Nacional sobre 

Pequenas Cidades – Universidade Estadual do Norte do Paraná – Câmpus de 

Cornélio Procópio; e IV Simpósio Nacional sobre Pequenas Cidades – 

Universidade Federal de Uberlândia – Câmpus de Ituiutaba).  
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Eixo 1 - Cidade, município, elites econômicas/políticas e poder local 

Destaca-se o debate das relações de poder presentes nas pequenas cidades, tanto do 

ponto de vista do papel das tradicionais elites locais, como também das elites 

empresariais e dos movimentos sociais, relacionando suas ações e estratégias com o 

desenvolvimento local a partir das políticas públicas e experiências de governança, seja 

na escala da cidade ou do município. 
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OS DESAFIOS DA GOVERNANÇA TERRITORIAL EM MUNICÍPIOS 

PEQUENOS  

 

ZINKE, Idair Augusto1  

DENEZ, Cleiton Costa2  

 

RESUMO 

O presente artigo traz para discussão a governança territorial expressa por meio de 

Conselhos municipais em áreas obrigatórias, e busca, especialmente, apresentar os 

principais desafios observados em um município pequeno. A partir do município de 

Boa Ventura de São Roque/PR, no Centro-Sul Paranaense, e da análise metodológica 

de redes sociais, é possível afirmar que a governança territorial via Conselhos ocorre 

de forma seletiva e centralizada nos interesses do grupo político-familiar que governa 

o município desde sua emancipação. Sendo assim, o desejável controle social que 

culmine em uma governança inclusiva, torna-se um desafio frente as elites que 

norteiam as decisões políticas em municípios pequenos.  

 
Palavras chave: Conselhos; Redes sociais; Municípios pequenos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Doutorando em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. Bolsista Capes. E-mail: 

idair_augusto.zinke@hotmail.com.  
2 Doutor em Geografia pela Universidade Estadual em Maringá. Professor da SEED/PR. E-mail: 
cleiton.denez@hotmail.com. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

Enquanto uma estrutura de planejamento e gestão de dinâmicas territoriais, a 

governança pressupõe a participação dos segmentos sociais na implementação de 

políticas públicas no território. Sendo assim, em municípios pequenos, uma das 

possibilidades que mais elucidam uma efetiva governança territorial são os Conselhos 

municipais, pois são capazes de agregar os diferentes interesses da sociedade e 

direcionar a formulação de políticas por meio de uma estreita relação entre Estado e 

sociedade civil.  

Os Conselhos municipais carregam um importante marco da redemocratização 

do Estado brasileiro e asseguram a possibilidade de maior participação social na 

tomada de decisões. Os Conselhos obrigatórios, como de Saúde, Educação, Fundeb e 

Assistência Social, além de possuírem uma forte relevância coletiva, são essenciais 

para o repasse de recursos públicos, e por isso a governança democrática nestes 

espaços é essencial.  

Entretanto, apesar de possuírem um desenho institucional inclusivo que 

capacite a participação de diferentes interesses no ordenamento do território, muitas 

vezes, acabam sendo ocupados por grupos político-econômicos com objetivos e 

interesses próprios. Assim, a rede de integrantes da governança territorial põe em 

“jogo” o próprio caráter existencial destes espaços, pois não conseguem alcançar o 

controle social delineado em suas estruturas legais.  

Assim, nosso recorte espacial para abordagem é o município de Boa Ventura de 

São Roque, no Centro-Sul Paranaense. O município é caracterizado pela baixa 

ocupação populacional, com uma estimativa populacional de 6.387 habitantes em 

2019, e grau de urbanização de 23.53 (IBGE, 2020). A escolha de um município 

pequeno para análise justifica-se pela necessidade em compreender a dinâmica 

sociopolítica em municípios de baixa ocupação populacional, bem como os impactos 

que esta dinâmica gera à governança territorial.  

A metodologia de redes sociais, que norteia a discussão, consistiu em mapear 

as relações entre os atores que compõe a rede de governança via Conselhos 

obrigatórios, o que possibilita visualizar quais atores possuem maior centralidade na 
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tomada de decisões. Assim, por meio de aplicação de questionários e entrevistas 

semiestruturadas com os conselheiros de Saúde, Educação, Fundeb e Assistência 

Social, foi possível perceber que a rede de governança indica maior centralidade nas 

Secretarias Municipais atreladas aos respectivos Conselhos.  

Isto se deve, principalmente, pela forma como esses atores chegam até os 

Conselhos municipais. Mais da metade dos conselheiros são indicados pelas Secretarias 

municipais e apenas uma minoria é eleita em fórum, como consequência disso, maior 

parte da representação se dá nos segmentos do governo e prestadores de serviço. 

Apenas uma minoria representa usuários e outros segmentos da sociedade civil.  

 Como consequência, a governança territorial torna-se um desafio frente a 

representação centralizada nos interesses do atual governo do município. Outro ponto 

em destaque no texto é o papel dos Conselhos municipais na implementação de 

políticas públicas e a intervenção de conselheiros que representam o governo com 

objetivo de alcançarem objetivos próprios.  

Por fim, destacamos que a compreensão da governança territorial e da atuação 

de Conselhos municipais em municípios pequenos e predominantemente rurais é de 

extrema importância, pois grande parte da malha territorial brasileira é composta por 

este perfil de município. Além disso, com o presente texto, espera-se que a 

metodologia de redes sociais elucide um possível caminho para uma abordagem crítica 

em torno da atuação de elites político-econômicas e grupos político-familiares na 

governança territorial em diferentes escalas.  

 

2 A GOVERNANÇA TERRITORIAL VIA CONSELHOS MUNICIPAIS  

 

Em termos conceituais, a governança é apreendida como uma estrutura de 

planejamento e gestão das dinâmicas territoriais, em uma perspectiva partilhada e 

colaborativa entre os diferentes atores sociais dos territórios, mais especificamente, 

entre o Estado e entidades sindicais, associações, centros universitários e 

representações da sociedade civil. Parte-se do pressuposto de que a governança, em 

si, emerge em contextos democráticos, onde a participação de diferentes segmentos 

sociais delineia ações e políticas mais eficientes para o desenvolvimento e o 
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ordenamento territorial. De acordo com Lima (2019) a governança se refere a 

atividades com objetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades 

legais e não dependem, necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas 

ou ultrapassem resistências.  

Neste sentido, o autor ainda argumenta que a governança compõe o processo 

de descentralização e objetiva uma redistribuição de poder para diferentes escalas, 

abrangendo interesses diversos por meio da formação de uma governança em rede. 

Assim:  

 

1. A governança é um processo de descentralização do poder 
político, portanto, de transferência de poderes de decisão às 
entidades regionais e locais; 2. A governança implica sempre a 

organização em rede, em vez de hierárquica e burocrática; 3. 
A governança produz um esfumaçamento da fronteira entre 
Estado e sociedade civil que se põe em questão com outras 

dicotomias como público/privado; direitos/usos sociais etc. 
(LIMA, 2019, p. 132).  

 

Em tese, a governança territorial abrange um conjunto de estruturas de 

participação social que englobam os interesses coletivos e, portanto, a sociedade civil 

na tomada de decisões. Em prática, Dallabrida (2001) afirma que a governança 

objetiva orientar e promover o desenvolvimento a partir da relação de cooperação 

entre os diferentes atores sociais, assegurando a representação de diferentes grupos 

e interesses territoriais.  

No Brasil, os mecanismos para governança foram impulsionados pelo processo 

de redemocratização do Estado no fim da década de 1980, que criou e ampliou formas 

de participação e representação dos diferentes segmentos da sociedade, como os 

Conselhos participativos. Desta forma, a partir da Carta Constitucional de 1988, houve 

implementação de mecanismos para participação em todas as escalas territoriais, 

sendo a local a mais representativa por ser nela onde vivem e convivem os cidadãos 

e, também, pela possibilidade de uma melhor visualização dos desafios e principais 

interesses que norteiam as decisões para aquele território.   

Assim, a partir deste período, experimentou-se um processo de descentralização 

político-administrativa, delegando novas funções e competências para os municípios 
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brasileiros, incluindo os mecanismos de participação social que ampliaram-se pelo 

território nacional como forma de promover uma governança mais efetiva e que leve 

em consideração as necessidades e demandas locais. 

De acordo com a Secretaria Geral da Presidência da República (2014), o Brasil 

possuía, até 2014, um total de 62.562 Conselhos municipais distribuídos entre os 5.570 

municípios que compõe a malha territorial do país. O maior percentual é de Assistência 

Social (99,86%), seguindo para o de Saúde (99,69%), Tutelar (99,21%), 

Acompanhamento e Controle Social (98,06%), Alimentação Escolar (95,21%), Direitos 

da Criança e Adolescente (94,24%) e, por fim, Educação (84,70%).  

A presença destes Conselhos nos municípios brasileiros é consequência de dois 

fatores: o primeiro, do processo descentralizador advindo com a redemocratização do 

Estado e, em segundo, pelo caráter obrigatório vinculado a eles para o repasse de 

recursos às respectivas áreas. Desta forma: 

 
Esse fenômeno destaca-se, em primeiro lugar, que a ampla 
disseminação no Brasil de alguns conselhos, como é o caso dos 
conselhos do Fundef, da Alimentação Escolar, da Saúde, da Assistência 

Social e dos Direitos da Criança, é consequência direta de uma 
legislação superior que não apenas os obriga como vincula a 

transferência de recursos da União ao seu funcionamento 
(DOMBROWSKI, 2008, p. 275).  

 

Todavia, admitimos o município como território de relações de poder, com 

atuação de diversos grupos e seus respectivos interesses políticos ou econômicos, 

fenômeno que ocorre independentemente do tamanho territorial ou populacional dos 

municípios brasileiros. De tal forma, observar a consequência da implementação de 

Conselhos nos municípios brasileiros, é compreender a dinâmica democrática e a 

capacidade de organização dos grupos no ordenamento territorial, por meio de uma 

governança inclusiva e participativa para com as políticas públicas.  

Em municípios pequenos, a análise sociopolítica vinculada a governança pode 

ocorrer como uma espécie de microscópio, capaz de permitir a observação de 

elementos que se perdem na imensidão das metrópoles, mas que se igualam na 

validade de organização democrática da sociedade brasileira (DOMBROWSKI, 2008, p. 

270). 
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3 MUNICÍPIOS PEQUENOS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DE BOA VENTURA 

DE SÃO ROQUE/PR  

 

Castro (2003, p. 9) apresenta o município como “um recorte espacial possível 

para a análise porque ele é um espaço político, uma escala de ação e um território 

onde se encontram organizadas as condições materiais e simbólicas do cotidiano 

social”. No contexto brasileiro o papel do município variou muito ao longo da história, 

conforme os regimes políticos adotados estes possuíam maior ou menor autonomia. 

Mas na grande maioria ele teve um tratamento subalterno, reduzido a corporação 

meramente administrativa.   

Com a redemocratização do Estado brasileiro durante a década de 1980, em 

especial a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, este passou a fazer 

parte da federação e muitas atribuições foram destinadas a ele. Gerir seus impostos, 

ter papel fundamental na gestão das políticas públicas e atenção as demandas e 

interesses locais são alguns deles.  

No Estado democrático de Direito, o município apresentou-se como um novo 

paradigma de exercício do poder político, fundado na imaginação de uma nova 

cidadania, rompendo as fronteiras burocráticas que separavam o Estado do cidadão e 

recuperando o controle do cidadão no seu município, mediante a reconstrução de uma 

esfera democrática, pelo menos em termos constitucionais (SANTIN, 2007).  

A descentralização da tomada de decisões no Brasil é sem dúvida um passo 

importante para a democracia, uma vez que abriu portas para que o cidadão participe 

de forma mais efetiva, sendo consultado e também deliberando nas decisões. Assim, 

a escala local adquire papel fundamental quando propõe-se a participação social na 

elaboração e implementação de políticas públicas, efetivando uma governança 

colaborativa entre os diversos atores do território.   

Nas palavras de Borges (2017, p. 10) “no município o indivíduo adquire o status 

formal de cidadão, pode exercer seus direitos políticos, sendo nesta escala que as 

políticas públicas governamentais ou territoriais se materializam”. Além disso, é na 

escala local onde os cidadãos usufruem de serviços públicos e podem pressionar seus 

representantes para uma melhor gestão, bem como atuar diretamente por meio de 
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mecanismos de democracia participativa, como os Conselhos participativos e 

associações.  

O município é então considerado a escala mais próxima para estimular a 

participação da sociedade civil em fóruns de consulta e de decisão na escala local. Com 

efeito, a Constituição de 1988 instituiu diversos mecanismos de participação cidadã, 

dentre os quais a possibilidade de iniciativa popular para a concepção de projetos de 

lei de interesse local. Com isso, os municípios não apenas asseguram o provimento de 

bens e serviços públicos no interior do país, como constituem a escala da 

representação política que dá voz ao local aos cidadãos (RODRIGUES, 2013). 

Atribui-se ao município, portanto, a visibilidade de um espaço político e 

demarcado por relações de poder, que vislumbram-se em ações da sociedade civil 

organizada e seus representantes até as decisões concretas que resultam em políticas 

que impactam diretamente e modelam o território e a vida dos cidadãos (CASTRO, 

2010).  

Desta forma, entende-se que é o exercício do poder dos cidadãos e de grupos 

articulados nas suas organizações e instituições que delineiam prioridades, planejam 

a implementação de ações e determinam de que maneira os recursos devem ser 

alocados no território (SANTOS JUNIOR, 2001).  

A partir do recorte do município de Boa Ventura de São Roque, realizou-se uma 

análise sobre a ocupação dos Conselhos municipais e o papel destes na governança 

territorial. A pesquisa foi norteada a partir de aplicação de questionários3 e entrevistas 

semiestruturadas com participação de 32 conselheiros municipais, distribuídos entre 

os Conselhos municipais de Saúde, Educação, Fundeb e Assistência Social4.  

O gráfico 1, apresenta dados referente aos segmentos representados junto aos 

Conselhos.  

 

 
 

 
3 Os questionários foram aplicados após as reuniões de cada Conselho municipal, em 2018. Os dados 

compõe a dissertação de mestrado “Espaços de participação em municípios emancipados no Centro-Sul 
do Paraná”, defendida em 2019, na Universidade Estadual do Centro-Oeste. 
4 Para preservação da identidade dos conselheiros municipais, optou-se, no sociograma e transcrição 

das entrevistas, por criar um código de referência para cada conselheiro. CF: Conselho Fundeb; CE: 
Conselho de Educação; CS: Conselhos de Saúde e CAS: Conselho de Assistência Social.  
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Gráfico 1: Segmentos que representam 

 
Fonte: Aplicação de questionários, 2018.  

 

Observa-se que 59% dos conselheiros são prestadores de serviços, como 

professores, enfermeiros e técnicos, e somente 25% dos conselheiros correspondem 

a usuários destes serviços. Nenhum conselheiro representa instituições particulares, 

associações independentes ou sindicatos, por exemplo.  

Entre os Conselhos, somente o de Saúde tem como desenho institucional a 

ocupação de 25% de usuários ou demais representantes da sociedade civil. Nos 

demais Conselhos, a desejável ocupação, isto é, em termos de Lei, deve ocorrer em 

igualdade, onde metade pode representar o governo e prestadores de serviço e, a 

outra metade, representando interesses de outros segmentos da sociedade civil.  

Em sequência, os dados sobre segmentos representados podem ser cruzados 

com a forma de inserção dos conselheiros municipais, observados no gráfico 2.  

 

Gráfico 2: Forma de inserção no Conselho municipal 

 
Fonte: Aplicação de questionários, 2018.  

 

Por meio do gráfico 2, é possível observar que grande parte dos conselheiros é 

indicado pela Secretaria municipal que possuí vínculo com o Conselho, e não a partir 
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de eleição ou assembleia, como seria a desejável ocupação destes espaços. No 

entanto, é importante destacar que ocupação irregular nos Conselhos, se deve, 

também, a falta de engajamento da sociedade civil na participação social, assim como 

explica uma das conselheiras municipais: 

 
CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE: A maioria das pessoas não 
se interessam. Dificilmente encontramos usuários ou trabalhadores 

que queiram participar dos conselhos municipais. Acredito que a 
maioria não entende a importância do conselho, os conselhos são 

soberanos ao Prefeito, ele é deliberativo, é soberano a qualquer político 
dentro do município ou secretário. A maioria das pessoas não sabem a 
importância e os que sabem, normalmente não querem 

comprometimento (2018).  

 

Um outro aspecto observado com aplicação de questionários é a falta de 

capacitação técnica dos conselheiros municipais. No gráfico 3, é possível perceber que 

apenas 31% dos conselheiros que compõe os Conselhos pesquisados já participaram 

de algum curso de capacitação que dê conta de exemplificar o papel desempenhado 

pelo conselheiro e os impactos que cada Conselho tem na implementação de políticas 

públicas no município.  

 

Gráfico 3: Porcentagem de conselheiros que participaram de cursos de capacitação 

 
Fonte: Aplicação de questionários, 2018.  

 

Desta forma, além de grande parte dos conselheiros representarem o governo 

e os prestadores de serviços, poucos tem acesso a algum tipo de capacitação sobre 

sua atuação. A ausência de conhecimento técnico para atuar junto aos Conselhos pode 

servir como mais uma das maneiras de domínio sobre pautas importantes, 
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direcionando a deliberação da decisão de acordo com os interesses da Secretaria 

municipal.  

Para correlacionar os dados apresentados acima com a relação de centralidade 

dos conselheiros municipais de Boa Ventura de São Roque/PR, apresenta-se na figura 

1 o sociograma dos Conselhos municipais de Saúde, Educação, Fundeb e Assistência 

Social5. Por meio do sociograma, é possível visualizar a grande proximidade de maior 

parte dos conselheiros com as respectivas Secretarias municipais, com destaque para 

a Secretaria de Finanças que centraliza praticamente todos os conselheiros municipais 

do Fundeb.  

 
Figura 1: Sociograma dos Conselhos obrigatórios em Boa Ventura de São Roque/PR. 

 
Fonte: Aplicação de questionários, 2018.  

 

Outro destaque importante é a centralidade da Câmara municipal de vereadores 

no Conselho de Educação, onde atores como CE1, por exemplo, realizam uma ligação 

com a Secretaria de Saúde e CE5, com a Prefeitura municipal, demonstrando a inter-

relação entre os Conselhos municipais pesquisados aqui. Isso pode ser associado ao 

 
5 O sociograma foi desenvolvido por meio da metodologia de redes sociais, que consiste em mapear as 
relações sociais em rede, a partir de uma representação desenvolvida no software Ucinet.  
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fato de que maior parte dos conselheiros são indicados por Secretarias municipais, e 

não eleitos em fóruns e assembleias.  

Apesar do sociograma e dos dados coletados indicarem centralidades nas 

Secretarias municipais, Câmara de Vereadores e Prefeitura, ao longo das entrevistas, 

também pode-se observar situações conflituosas na formulação de políticas públicas, 

como exemplifica o membro do Conselho municipal de Educação: 

 
CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Já houve alguns 

conflitos em algumas pautas, principalmente quando diz respeito a 
construção. Recentemente nos reunimos para conversar sobre a 
construção de uma academia para idosos, queríamos colocar em um 

local mas o presidente não queria que fosse lá, então, gerou um 
conflito e não decidimos até agora (2018).  

 

Desta  maneira, os gráficos e o sociograma evidenciam grandes desafios em 

Conselhos municipais no município de Boa Ventura de São Roque, que põe em “jogo” 

a capacidade dos mesmos realizarem uma efetiva governança territorial, que 

represente e leve em conta a diversidade de interesses que compõe Estado e 

sociedade civil.  

As políticas públicas formuladas com auxilio destes espaços, visam melhor 

atender a população em suas particularidades territoriais, bem como, promover um 

ordenamento do território. Entretanto, há desafios para que esta governança territorial 

democrática de fato aconteça e esta análise revela ainda mais a atuação de elites 

político-familiares, uma vez que o atual governo do município correlaciona-se com a 

família que preiteou a emancipação do município na década de 19906.  

 

 

 

 

 

 
6 Boa Ventura de São Roque foi desmembrado de Pitanga/PR, por meio da Lei N° 11.716, de 18 de 

setembro de 1995. A instalação do município ocorreu em 1° de Janeiro de 1997, com a posse do Prefeito 
eleito Joaquim Domingos dos Santos (1997-2000; 2000-2004) que atuou como vereador no município 
de Pitanga, e atuou como Vice-Presidente do movimento pró-emancipação de Boa Ventura de São 

Roque. O atual Prefeito do município é Edson Hoffmann (PSB), sobrinho de Joaquim Domingos dos 
Santos.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações sobre governança territorial em municípios pequenos revelou 

dois vieses importantes para a discussão. O primeiro diz respeito ao caráter legal e 

teórico sobre a governança via Conselhos municipais, elencando o desejável controle 

social como princípio norteador da tomada de decisões. Podemos dizer que, em 

municípios pequenos, existe a possibilidade institucional para criação de mecanismos 

de governança territorial. Porém, os dados apresentados neste texto reforçam a 

centralidade de poder nas elites locais. Em Boa Ventura de São Roque, foi possível 

averiguar que a ocupação de espaços de governança ocorre, em maior parte, por 

atores indicados pelas Secretarias municipais, representando assim seus interesses.  

Com isso, é possível finalizar este texto elencando alguns dos principais desafios 

da governança territorial democrática em municípios pequenos: 1) a forte atuação das 

elites políticas centralizando a tomada de decisões; 2) a falta de interesse da sociedade 

civil em ocupar os espaços de/para governança; 3) a forma seletiva de ocupação 

destes espaços, priorizando indicações e realizando poucas assembleias e fóruns; 4) a 

baixa capacitação dos atores que compõe os Conselhos.  

Por fim, destacamos a metodologia de redes sociais como um possível caminho 

para melhor compreender a governança territorial e a dinâmica em rede que envolve 

este processo e o funcionamento dos Conselhos participativos, sejam eles em 

municípios com baixa ou grande expressão populacional.  
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INSTABILIDADE TERRITORIAL: CRIAÇÃO E EXTINÇÃO(?) DE 

MUNICÍPIOS NO NORDESTE DE MATO GROSSO 

 

SANTOS, Alexandre Eduardo1 

PEIXINHO, Dimas Moraes2 

 

RESUMO 

Para além da dimensão administrativa, a criação de municípios figura-se como uma 

estratégia territorial, abrangendo as dimensões política, econômica, e cultural a partir 

dos usos das formas naturais e artificiais do território. Criar um município é criar um 

ponto de poder no território. E extinguir um município? Este texto pretende debater a 

ideia de instabilidade territorial, por meio do potencial de criação e extinção de 

municípios, com ênfase às novas possibilidades trazidas pela PEC do Pacto Federativo, 

em tramitação. Apresenta-se na primeira parte do texto, a ideia de instabilidade 

territorial. Na segunda, faz-se uma breve análise dos pontos da PEC que envolve a 

potencial extinção de municípios. Na terceira, a instabilidade territorial é pensada 

tendo o Nordeste de Mato Grosso como espaço empírico. Por fim, para não concluir, 

faz-se algumas considerações e lança-se algumas questões em face às mudanças em 

curso. 

 

Palavras chave: Pequenas cidades. Plano mais Brasil. Nordeste de Mato Grosso. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A criação de municípios no Brasil, para além da dimensão administrativa, figura-

se como uma estratégia territorial, abrangendo as dimensões política, econômica, e 

cultural a partir dos usos das formas naturais e artificiais. Frente à dinâmica do uso do 

território, a criação de municípios no Brasil ocorre sob a égide jurídico-política, 

legitimando a compartimentação do território em municípios como “recortes” 

administrativos. Entretanto, a criação de municípios também perpassa por interesses 

específicos, muitas vezes conflituosos, em meio às múltiplas relações de poder. 

 Criar um município é criar um ponto de poder no território.  Logo, o processo 

de criação de municípios e a consequente partição do território, que emerge pontos 

de poder local, acirra a disputa dos agentes, especialmente os hegemônicos, pelo 

poder legitimado à figura dos prefeitos.  

 A complexidade do sistema de poder local que permeia a prefeitura enquanto 

organização, promove a fragmentação entre grupos de interesse que 

consequentemente fomenta os conflitos nos usos do território. Para Silva (2009) os 

grupos, tendem a atuar de maneira relativa, mas não completamente autônoma, visto 

que agem articuladamente por meio dos partidos políticos, das entidades de classe 

e/ou associações para adquirem maior legitimidade. A autora pondera ainda que, a 

existência de articulação não significa ausência de conflitos. 

 Portanto, entende-se o município como recorte político-territorial na escala 

local. Endlich (2017, p.315) enfatiza que o “município representa a instituição territorial 

que mais se aproxima da escala geográfica local, cuja dinâmica pode ser apreendida 

a partir da vida cotidiana”. Segundo a autora, no Brasil, os municípios representam, 

as menores unidades territoriais dotadas de poder na estrutura político-administrativa 

e englobam as cidades em sua conceituação jurídica, dado que a aglomeração principal 

figura como sede, ganhando o estatuto de cidade. 

 Quando, surge em um município, um núcleo urbano – distrito ou vila -, este 

território entra em estado de instabilidade, já que este núcleo, pode vir a emancipar, 

alterando a malha municipal e as dimensões territoriais do alcance do poder local. 

Recentemente, a possibilidade de fusão/incorporação de municípios com população 
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inferior a 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior à 10% da receita total.  Esta 

novidade, aflorou – ainda que muito rapidamente – o debate popular em torno da 

questão, demandando também um debate na academia. 

 Diante do exposto, este texto pretende debater a ideia de instabilidade 

territorial, por meio da criação e extinção de municípios, com ênfase às novas 

possibilidades trazidas pela PEC do Pacto Federativo, em tramitação. Apresenta-se na 

primeira parte do texto, a ideia de instabilidade territorial. Na segunda, faz-se uma 

breve análise dos pontos da PEC que envolve a potencial extinção de municípios. Na 

terceira, a instabilidade territorial é pensada tendo o Nordeste de Mato Grosso como 

espaço empírico. Por fim, para não concluir, faz-se algumas considerações e lança-se 

algumas questões em face às mudanças em curso. 

 

2 INSTABILIDADE TERRITORIAL: CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE MUNICÍPIOS 

 

 Considera-se aqui, estável, aquele território do município que não apresenta 

potencial de nova compartimentação, por meio da criação, ou de extinção, por meio 

da fusão de municípios. Os múltiplos poderes que se manifestam na escala local tem 

limites formais, que são os próprios limites municipais. Assim, os municípios 

constituem-se como parte do território em escalas mais amplas – estados e país, no 

caso do Brasil – e que, para além da dimensão político-administrativa, são espaços 

contíguos – horizontalidade – e em alguma medida, interligados por meio dos 

processos econômicos de produção, circulação e troca – verticalidades –, bem como 

por outros elementos políticos, sociais e/ou culturais.  

 Logo, a instabilidade territorial, pode ser entendida como o risco potencial de 

alteração da malha municipal e das estruturas de poder, seja pela criação ou pela 

extinção de municípios. A instabilidade territorial se identifica em pelo menos dois tipos 

de riscos. 

 O primeiro tipo de risco remete-se às eminentes possibilidades de 

compartimentação do território por meio da criação de municípios, uma vez que, 

compartir o território e criar municípios, é criar pontos de poder. Raffestin (1993, 

p.169) contribui para o desenvolvimento desse raciocínio ao afirmar que: 
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[...]Sem partições o poder não tem nenhuma referência, nenhuma 
estrutura, pois não saberia mais como se exercer. Na famosa fórmula 

‘dividir para reinar’ encontra-se essa preocupação. O exercício do 
poder implica a manipulação constante da oposição continuidade 

versus descontinuidade. O jogo estrutural do poder conduz a assegurar 
ora a continuidade, deslocando os limites, ora a provocar a 
descontinuidade, criando novos limites. Não é excessivo pretender que 

o poder, para se manter ou se reorganizar, tem necessidade de se 
apoiar sobre esse jogo geométrico dos limites. É um jogo paradoxal, 

permanente. 

 

 Assim, o poder determina continuidade e descontinuidade territorial, condiciona 

o deslocamento e a criação de novos limites. Podemos aludir o que o autor chama de 

jogo geométrico dos limites, com a malha municipal ao considerarmos o município no 

Brasil como o suporte político e territorial de um poder local. “Como tal, os limites 

aparecem como uma informação que estrutura o território. Mas produzir essa 

informação estruturante consome energia, aquela mesma que é produzida ou 

controlada nos modos de produção” (RAFFESTIN,1993, p. 165).  

 O segundo tipo de risco, está na possibilidade de fusão ou incorporação de 

municípios e à consequente extinção. A possibilidade de fusão, está prevista na 

legislação vigente, entretanto, a ocorrência desse processo, historicamente, é rara, 

sobretudo pelos conflitos de interesses entre as elites políticas e econômicas dos 

municípios envolvidos. Se criar um município, é criar um ponto de poder no território, 

fundir/incorporar municípios é excluir pontos de poder no território.  

 Contudo, com o lançamento do Plano Mais Brasil pela equipe econômica do 

governo Bolsonaro em 2019, e, mais especificamente com a PEC do Pacto Federativo, 

surge como uma possibilidade de acirramento dos processos de fusão e incorporação, 

a extinção de municípios com quantitativo populacional inferior à 5 mil habitantes, 

como se verá adiante. 

 

3 A PEC DO PACTO FEDERATIVO 

 

 A Proposta de Emenda à Constituição Nº 188 de 2019, faz parte de um pacote 

de três PECs (PEC Emergencial, PEC dos Fundos Públicos e PEC do Pacto Federativo) 

que compõem o Plano Mais Brasil, apresentado pela equipe econômica do governo 
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Bolsonaro ao senado. De acordo com a Agência Senado, as propostas têm objetivo de 

reduzir os gastos obrigatórios, revisar fundos públicos e alterar as regras do Pacto 

Federativo.  

 A tentativa em curso do governo de descentralizar o controle do dinheiro e de 

racionalizar os gastos, por meio de uma nova maneira de como a União, os estados e 

os municípios arrecadam e dividem as despesas e as responsabilidades constitucionais 

entre si, visa dar maior autonomia financeira para estados e municípios. Para isso, 

algumas medidas de enxugamento da máquina devem ser tomadas. No que tange às 

possibilidades de extinção de municípios, diz o texto da PEC do Pacto Federativo, no 

artigo 115. 

 

Art. 115. Os Municípios de até cinco mil habitantes deverão comprovar, 
até o dia 30 de junho de 2023, sua sustentabilidade financeira. 

§ 1 o A sustentabilidade financeira do Município é atestada mediante a 
comprovação de que o respectivo produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 156 da Constituição Federal 
corresponde a, no mínimo, dez por cento da sua receita. 
§ 2° O Município que não comprovar sua sustentabilidade financeira 

deverá ser incorporado a algum dos municípios limítrofes, a partir de 
1 o de janeiro de 2025. 

§ 3° O Município com melhor índice de sustentabilidade financeira será 
o incorporador. 
§ 4° Poderão ser incorporados até três Munícipios por um único 

Município incorporador. 
§ 5° Não se aplica à incorporação de que trata este artigo o disposto 
no § 4° do art. 18 da Constituição Federal. 

§ 6° Para efeito de apuração da quantidade de habitantes de que trata 
o caput, serão considerados exclusivamente os dados do censo 

populacional do ano de 2020. 
 

 

 Conforme dispõe o texto, dois critérios são definidores: o quantitativo 

populacional – até 5 mil habitantes – e o índice de sustentabilidade financeira. A 

metodologia para a definição de sustentabilidade determina até junho de 2023, a 

comprovação da arrecadação municipal, deve corresponder a no mínimo, 10% da sua 

receita. Dessa forma, a partir de 2025, os municípios que não comprovarem sua 

sustentabilidade financeira serão incorporados a algum dos municípios limítrofes, o 

que dispor do melhor índice de sustentabilidade financeira. A Figura 1 nos mostra uma 
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parte do material de divulgação do Plano Mais Brasil, com frases de efeito em defesa 

da extinção dos municípios que não atenderem aos novos critérios. 

 

Figura 1 – Material de divulgação do Plano Mais Brasil. 

 

Fonte: Ministério da Economia (2020). 

 

 Segundo a Confederação Nacional do Municípios (CNM), 1.217 municípios 

seriam afetados pela PEC. De acordo com o estudo realizado pela CNM, a proposta 

poderá resultar numa perda de arrecadação na ordem de R$ 7 bilhões anuais para os 

1.820 municípios envolvidos no novo arranjo federativo, uma vez que perderão receita 

também os 703 municípios incorporadores.  

 Vê-se, de modo geral na PEC, a essência da política liberal ao trazer com 

urgência a demanda de equilibrar o sistema fiscal brasileiro. A proposta de extinção 

de municípios e os respectivos cortes, representam o aprofundamento das 

desigualdades socioespaciais nesses pequenos municípios, com menos receita, terão 

a prestação de serviços básicos ainda mais comprometidos. Além da tensão política e 

conflitos entre o governo federal e as bases eleitorais que seriam afetadas pela PEC. 
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4 A INSTABILIDADE TERRITORIAL NO NORDESTE DE MATO GROSSO 

  

 O Nordeste de Mato Grosso é uma área de avanço da fronteira capitalista, 

formada por 26 municípios. Todos foram originados do município de Barra do Garças, 

que na década de 1960, possuía 181.480 km², limitando-se ao leste com o estado de 

Goiás ao norte com o estado do Pará (Figura 2). Entre os anos de 1963 e 1999 foram 

instituídos os demais 25 novos municípios, compartimentando, assim, o antigo 

território de Barra do Garças, e constituindo um segmento de rede de pequenas 

cidades, centralizado pela sede do município de origem.  

 

Figura 2 – Localização e dimensão do município de Barra do Garças em 1960. 

 

Fonte: IBGE (2010). Cartografia digital do autor (2018).  
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 A Figura 3, corresponde ao mapa que apresenta a malha municipal atual, 

resultante da compartimentação do território, considerando a década da criação de 

cada município. 

 

Figura 3 – Municípios originados do antigo território de Barra do Garças (2000). 

 

Fonte: IBGE (2010). Cartografia digital do autor (2018). 

 

 O processo de compartimentação territorial passa a ocorrer com muita 

intensidade a partir da década de 1980, quando a economia pautada na agropecuária 

globalizada adentra a região Centro-oeste, especificamente o Nordeste de Mato 

Grosso, uma vez que foi possível “receber uma infraestrutura nova, totalmente a 

serviço de uma economia moderna, já que em seu território eram praticamente 

ausente as marcas de precedentes sistemas técnicos (SANTOS, 1993, p. 61)”. 
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 Cigolini (2017) faz uma análise panorâmica da compartimentação do território 

brasileiro e constata que, na década de 1990, o Brasil aumentou significativamente o 

número de municípios em todas as regiões. Entretanto, essas emancipações ocorreram 

em diferentes contextos históricos e geográficos. Considerando o Nordeste de Mato 

Grosso, temos um cenário de urbanização recente, em que 23 dos 26 municípios 

pertencem ao grupo de cidades que adquiriram autonomia política no contexto da 

expansão da fronteira agrícola, conforme ressaltou Frederico (2011). 

 O Gráfico 1 apresenta a população desses municípios que é predominantemente 

urbana e de acordo com a estimativa do IBGE para 2020, varia de 1.678 habitantes 

(Serra Nova Dourada) e 61.135 habitantes (Barra do Garças), totalizando 327.954 

habitantes, menos de 10% da população total do estado de Mato Grosso.  

 

Gráfico 1 – População dos municípios do Nordeste de Mato Grosso 2010/2020. 

 

Fonte: IBGE Cidades. Organização do autor (2020). 
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 Levando em consideração o quantitativo populacional registrado oficialmente 

pelo Censo de 2010 do IBGE, dos 26 municípios, somente 10 deles apresentam 

população superior à 10 mil habitantes, sendo que, 8 municípios não alcançam 5 mil 

e 2 deles não alcançam se quer, a marca de 2 mil habitantes. Estes números relevam 

que, além de promover uma urbanização com cidades de pequeno porte, muitas 

emancipações ocorreram sem atender aos critérios quantitativos das constituições e 

decretos vigentes nas décadas de 1980 e 1990. Muitas emancipações são decorrentes 

de interesses políticos, sobretudo por interesses de classe e busca de poder político 

pelos agentes econômicos ou de outros seguimentos das elites que passam a ocupar 

o Nordeste de Mato Grosso a partir da difusão do agronegócio. 

  A compartimentação do território e a criação de municípios no Nordeste de 

Mato Grosso, ocorrem dentro de uma escala nacional, com a especificidade de 

emancipar, em área de Cerrado, cidades com pequeno porte, cujas funções 

preponderantes visam atender às demandas do agronegócio conforme definiu Elias 

(2007), cidades do agronegócio.   

 Há no Nordeste de Mato Grosso, dez municípios com instabilidade territorial 

(Quadro 1), pela existência de um ou mais distritos, que configuram potencial 

emancipatório, ainda que, na maioria dos casos, esse potencial ainda seja baixo, não 

deve ser desconsiderado. 

 

Quadro 1 – Distritos por município e população. 

MUNICÍPIO  DISTRITOS População 
(2010) 

Barra do Garças Indianápolis 1247 

Toricueiji 2931 

Vale dos Sonhos 722 

General Carneiro Paredão Grande 1970 

São Félix do Araguaia Espigão do Leste 1444 

Água Boa Jaraguá 954 

Serrinha  1047 

Nova Xavantina União do Leste 1991 

Campinápolis São José do Couto 2788 

Novo São Joaquim Itaquerê 811 

Querência Coutinho União 430 

Confresa Veranópolis 3511 

São José do Xingu Santo Antônio do Fontoura 1773 
Fonte: IBGE. Organização do autor. 
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 Tendo as ultimas compartimentações ocorrido no ano de 1999, não ocorrem 

novas emancipações há mais de 20 anos, porporcionando certa estabilidade na malha 

municipal do Nordeste de Mato Grosso. Somente em 2015, entrou em tramitação – 

em 2020 ainda aguarda deliberação do plenário –  na Camâra dos Deputados o Projeto 

de Lei Complementar 137/15 que trata dos novos critérios a serem utilizados para a 

criação de municípios no Brasil.   

 Concatenados a este Projeto de Lei Complementar, na esfera federal, vinte 

distritos mato-grossenses, manifestam interesse em emancipar-se no âmbito da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, dois quais, três pertencem à àrea da pesquisa: 

Espigão do Leste, distrito do município de São Félix do Araguaia; Santo Antônio do 

Fontoura, distrito do município de São José do Xingu; e Veranópolis distrito do 

município de Confresa. Os pedidos de emancipação, estão sempre relacionados à ideia 

de desenvolvimento econômico proporcionado pelo avanço da fronteira capitalista na 

área (Figura 4). 

 

Figura 4 – Manchetes apresentam o interesse dos distritos em emancipar-se.  

 

Fonte: Sítios dos jornais: RD News, Olhar Alerta e RNA TV. Organização do autor. 
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 Vale ressaltar que o texto do Projeto de Lei 137/15 estabelece como condições 

necessárias para a criação de Município: que tanto os novos como os que perderem 

população possuirão, após a criação, população igual ou superior a seis mil, doze mil 

ou vinte mil habitantes, para as Regiões Norte e Centro-Oeste, Nordeste e Sul e 

Sudeste; que existam imóveis em número superior à média observada nos Municípios 

que constituam dez por cento de menor população no Estado; que a área urbana não 

esteja situada em reserva indígena, área de preservação ambiental ou em área 

pertencente à União, suas autarquia e fundações. Sendo assim, apenas pelo critério 

quantitativo populacional, os distritos que visam a emancipação, não teriam condições 

de consegui-la.  

 Há também, instabilidade territorial no Nordeste de Mato Grosso. pelas 

possibilidades de exclusão, sobretudo em caso de aprovação do texto da PEC do Pacto 

Federativo. Conforme exposto na seção anterior, o texto em tramitação propõe a 

extinção de municípios com população inferior a 5 mil habitantes e “insustentáveis” 

financeiramente. Já foi sinalizado que dos 26 municípios do Nordeste de Mato Grosso, 

oito, tem população inferior à 5 mil habitantes. Do ponto de vista da “sustentabilidade” 

financeira, medida pelo percentual de arrecadação em relação à receita corrente 

líquida, desses oito, sete não atenderiam aos critérios.  

 A Tabela 1 apresenta os municípios instáveis pelo risco de extinção em caso de 

aprovação do texto, indicando o município, a população total, a receita corrente 

líquida, a arrecadação que se dá pelo IPTU, pelo ITBE e pelo ISS, bem como a 

proporção entre receita e arrecadação, considerando dados de 2019. 

 

Tabela 1 – Municípios do Nordeste de Mato Grosso em risco de extinção com a 

aprovação do texto da PEC do Pacto Federativo. 

Município População Receita Arrecadação Proporção 

Araguaiana 3.100  17.221.747 878.389 5,1% 

Canabrava do Norte 4.743  18.000.763 442.256 2,5% 

Luciara 2.077  12.007.206 498.099 4,1% 

Nova Nazaré 3.849  22.352.157 1.330.603 6,0% 

Novo Santo Antônio 2.640  17.829.021 241.679 1,4% 

Santa Cruz do Xingu 2.564  18.301.596 790.429 4,3% 

Serra Nova Dourada 1.650  12.101.333 267.194 2,2% 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios (2019). Organização do autor. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

 Com base nesses dados de 2019, o estudo da CNM afirma que o município de 

Araguaiana será incorporado por Nova Xavantina; Nova Nazaré por Água Boa; Serra 

Nova Dourada, Novo Santo Antônio e Luciara por São Félix do Araguaia; Canabrava 

do Norte por Porto Alegre do Norte; e Santa Cruz do Xingu à Vila Rica.  

 Como está disposto o texto da PEC, o município incorporador, será aquele com 

maior sustentabilidade financeira, para além da redução das receitas. Esse critério 

desconsidera localização e posição das sedes, podendo o município incorporador estar 

mais distante que o município de origem, além da territorialidade dos agentes não 

hegemônicos, que têm na terra, valor de uso, trabalho e história, que podem ser 

apagados com a extinção.  

 Prefeitos(as), vereadores(as), deputados(as) e outros políticos mato-

grossenses participaram de mobilizações em Brasília, manifestaram insatisfação 

quanto à PEC, que inclusive instaurou um mal-estar na relação entre o poder local e o 

poder central, rompendo “alianças” politicas e promovendo alterações nas bases 

eleitorais. Enquanto isso, a opinião popular se divide basicamente à população desses 

municípios que se posicionam contra e aqueles que vivem em municípios que não 

serão afetados, se posicionando a favor das extinções. 

 

5 PARA NÃO CONCLUIR 

 

 A criação de municípios no Nordeste de Mato Grosso ocorreu de forma intensa 

e veloz, compartimentando um extenso município em 26. Esse fenômeno vem 

ocorrendo concomitantemente com o aumento intensivo de emancipações em âmbito 

nacional e com a difusão do agronegócio na região, estando assim, conectado à 

múltiplos processos e em diferentes escalas. De modo geral, entende-se que, nas áreas 

de avanço da fronteira capitalista, a criação de municípios é uma estratégia de poder 

que se manifesta em escala local, em que as verticalidades e as horizontalidades, que 

tem no agronegócio, seu sustentáculo, engendram no local, as ações políticas que 

compartimentam, legitimamente, o território a partir de seus usos, conflitos e relações 

de poder. 
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 A fronteira em expansão, com a plena estruturação do território para atender 

às demandas produtivas vão inserindo e adensando o território com objetos técnicos, 

empresas, instituições públicas, fluxos de mercadorias, de pessoas, de informação e 

de capital, etc. Nesse movimento, há a intencionalidade por grupos locais de compartir 

o território e criar novos municípios; ao passo que, por parte do poder central há 

intencionalidade de reduzir as partições e extinguir municípios já criados. É este 

impasse dinâmico que ocorre no âmbito do município, que chamamos de instabilidade 

territorial. 

 No que se refere à PEC do Pacto Federativo, pode-se considerá-la como a mais 

polêmica e abrangente entre as propostas do governo no Plano Mais Brasil, e por isso, 

deve levar mais tempo para ser aprovada e o texto deve sofrer alterações até lá. Nesse 

interim, cabe à academia debater e se posicionar frente às implantações dessa 

proposta, uma vez que, além de ser um tema essencialmente geográfico, é um tema 

que está ligada à questões urgentes no Brasil, como as reformas conservadoras e o 

discurso de redução da máquina pública, do combate à corrupção e da sustentabilidade 

financeira, que não passam de falácias, pois as estruturas de uso e distribuição 

desigual do dinheiro publico se mantém por trás desses discursos. 

 Assim, questiona-se: quais são os reais interesses do governo com a proposta? 

Quais agentes seriam os principais beneficiados e prejudicados com a aprovação da 

proposta? Como fica a questão cultural e o vínculo com o território? De que forma a 

população desses municípios com pequeno quantitativo populacional terão seus 

direitos garantidos? Entre criar e extinguir, quais alternativas para de fato melhorar a 

qualidade de vida e a redução das desigualdades em pequenas cidades? 
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A CIDADE EM DISPUTA: AS ELITES POLÍTICAS EM 

IVAIPORÃ/PR 
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RESUMO 

O presente texto propõe identificar as elites de poder em Ivaiporã e discutir as 

estratégias utilizadas pelas mesmas para disputar a cidade. Para tanto, a pesquisa se 

pautou na identificação das elites políticas, as relações e vínculos estabelecidos e a 

análise do cenário político com roteiro de entrevistas e pesquisas em jornais e sites de 

notícias locais. Identificou-se três principais elites políticas na cidade, no período de 

2000 a 2012, que aglutinam determinados segmentos sociais, sendo: uma de aspectos 

classista/partidário; outra de poder familiar e por fim uma elite empresarial. Para se 

legitimarem na disputa da cidade, as elites locais se utilizam de diferentes discursos 

como:  renovação, empreendedorismo, eficiência e moralidade e de estratégias como 

o partidarismo, o populismo e o nepotismo para controlar espaços de poder na cidade.  

 

Palavras chave: Política; Poder Local; Grupos de Poder. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As relações sociais se territorializam, por meio da apropriação do espaço com 

diferentes atores, tais como, as elites políticas, que produzem legitimidades e 

estabelecem relações sobre o espaço ao qual pertencem, como a cidade.  

O presente texto é parte da pesquisa desenvolvida durante o curso de 

doutorado em Geografia no período de 2012 a 2016 em Denez (2016), revisitado 

atualizada como o objetivo de identificar as elites políticas e caracterizá-las na cidade 

de Ivaiporã no período 2000/2012. Para tanto, é destacado como se apresentam as 

elites, o que as identificam e diferenciam explicitando as territorialidades presentes. É 

necessário ressaltar que as territorialidades estabelecem relações sociais e espaciais 

ao produzirem identidades, ao disputarem entre si o território. Partindo desta 

perspectiva, foram utilizados, a partir dos dados do Tribunal Regional Eleitoral-PR 

(TRE), os resultados das eleições de 2000; 2004; 2008 e 2012, para identificar as elites 

políticas em Ivaiporã. Após a identificação buscou-se as informações especificas, o 

partido ao qual pertence ou pertenceram, os atores que compõem as elites em Ivaiporã 

e os vínculos entre os atores e as elites, com as nomeações do secretariado de cada 

governo municipal no período.  

Para Saquet (2011), compreender o território em uma perspectiva histórica 

faz-se necessário analisar quatro proposições, fundamentadas, inicialmente, em 

Giusepe Demateis. A primeira está em identificar e explicar a rede local de sujeitos 

com a interação entre indivíduos e um determinado território, com relação dos sujeitos 

locais com outros sujeitos. A segunda em caracterizar o meio social local como um 

conjunto de condições materiais e imateriais nas quais atuam os sujeitos coletiva e 

historicamente a partir da rede local de forma simbólica/ideológica e material. A 

terceira compreender a relação interativa da rede local com redes extra locais, em 

distintas escalas: regional, nacional e global e ainda, a produção do território. A quarta 

e última, segundo Saquet (2011) é produzida a partir de suas pesquisas bibliográficas 

e empíricas, sendo necessário compreender, representar e explicar. 

Foram identificadas três principais elites políticas em Ivaiporã para o período 

de 2000 a 2012. Um grupo liderado pelo Partido dos Trabalhadores, que aglutina 
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setores da classe média da cidade, como o funcionalismo público e profissionais liberais 

caracterizada pela defesa moral do espaço público que a identificamos enquanto uma 

elite classista. É evidente que tal identificação, e das demais elites da cidade, depende 

do conteúdo e da forma de cada uma, para isso é necessário identifica-las, interpreta-

las e contextualiza-las com o cenário político. Outro grupo identificado é um grupo de 

poder familiar, que possuí como principal estratégia a organização de uma família, 

Papin, para a disputa do poder sobre a cidade e um grupo de poder que se organiza 

e aglutina a partir dos grupos empresariais.  

 

2 NA ARENA POLÍTICA: AS ELITES POLÍTICAS DE IVAIPORÃ (2000/2012) 

 

Para início de discussão se faz necessário compreender o porque se disputa o 

poder de uma forma generalizada, a razão do conflito sempre ocorrerá para o domínio 

dos recursos e Raffestin (1993) destaca o território enquanto trunfo do poder, 

justamente porque a partir do território é possível dominar uma gama de recursos. 

Então, no caso da cidade, como ressalta Gomes (2002), para compreender a condição 

urbana é importante três condições básicas: o território, a política e a cidade. O 

território é extensão física utilizada como forma de expressão e exercício do controle, 

com uma classificação que incluí ou excluí em um mecanismo de controle subversão, 

criando tensões, lutas territoriais, que almejam alterar limites, dinâmicas, regras e 

valores.  

A cidade é produto e condicionante das territorialidades dos grupos de poder 

político local e dos vínculos estabelecidos no local e interlocal, já que no confronto e 

nas contradições, por meio das eleições, da composição do legislativo e pela pressão 

dos demais grupos de poder, se define o que será implementado pelo executivo 

municipal ou não.  

Deve ser levado em conta ainda o contexto nacional e estadual, como 

mencionado, já que os partidos políticos são nacionais, porém no município há 

diferentes forças políticas, grupos e atores que se acomodam com as suas 

particularidades em determinados partidos. Na composição municipal dos partidos 

nem sempre segue a orientação e diretrizes do conjunto estadual e nacional, o que 
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não deixa de trazer constrangimentos quando há situações locais partidárias que 

ignoram outras esferas na formação de vínculos, coligações/coalizões entre os atores 

que são opostos nas esferas maiores e vice-versa.  

As diferenças expressas pelas relações sociais podem ser analisadas pelas 

territorialidades, como o resultado das forças que atuam no território, um conjunto 

complexo de interações estabelecidas pelas pessoas do seu lugar de vida, dos espaços 

sociais, culturais, utilização de recursos, e, também, dos agentes exógenos e 

endógenos. 

As territorialidades podem ter como resultado a territorialização e, no 

território, ser o conteúdo, que em diferentes campos de força dá uma característica a 

este, diferenciando-o dos demais e dando-lhe uma homogeneidade. Essas 

territorialidades estarão em constante processualidade, ou seja, elas se modificam com 

o tempo, a partir das contradições e dos vários campos de forças que se relacionam 

no interior e fora do território. 

O território é produto da correlação de diferentes forças que atuam sobre o 

espaço, forças que formam diferentes territorialidades que preenchem os grupos de 

poder de significado por um conjunto de relações que o dota de identidade e os 

diferenciam dos demais. O espaço se torna, assim, uma arena conflituosa de disputas 

movidas por diferentes interesses de grupos que buscam o controle dos recursos e 

meios para sua manutenção e expansão.  

As relações sociais se territorializam por meio da apropriação do espaço com 

diferentes atores, entre esses, as elites do poder político. É comum que as pessoas se 

organizem em grupos, criem vínculos e formem redes para diferentes fins, em torno 

de determinados interesses e diferentes escalas, em relações que envolvem poder e 

cooperação entre diferentes atores.  

As territorialidades podem se manifestar de diferentes formas, condicionadas 

e influenciadas pelos grupos que ocupam o território e vice-versa, destarte, é no 

interior dos territórios e das territorialidades.  

Identificar as elites políticas de Ivaiporã é o primeiro passo para delimitar as 

territorialidades políticas que se fazem presente em Ivaiporã e disputam a cidade de 

Ivaiporã. Nada melhor para representar o processo de disputa espacial do que uma 
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“arena”. Castro (2010) caracteriza a arena como o lugar de encontro e da discordância, 

do enfrentamento das paixões e do estabelecimento de regras para convivência dos 

diferentes. Os atores e grupos políticos se organizam para travar o processo de disputa 

sobre o espaço. No caso analisado, temos o município de Ivaiporã que é palco do 

enfrentamento entre os grupos políticos que disputam entre si para exercer poder 

sobre esse território.  

A territorialidade, neste caso, pode ser identificada com elementos 

personalistas, partidários, empresariais, sindicais ou com outros elementos, 

dependendo da formação,  conteúdo e programa das elites políticas, que controlaram 

determinados espaços da cidade e assim, as pessoas que nele estiverem, 

consequentemente, a ação e escolhas dessas pessoas.  

Para apresentarmos os principais atores e grupos políticos torna-se necessário 

apresentar o conjunto que envolve a gênese de cada um e, também, a inter-relação 

que há entre os mesmos, já que os grupos políticos surgem das disputas e dos 

interesses divergentes na apropriação, controle e resistência no território.  

Dessa forma, determinado ator ou grupo se manifesta, organiza e condiciona 

os demais a produzirem algo para legitimar o exercício do poder, ou seja, porque o 

grupo ou ator “A” deve exercer o poder e não “B”, e vice-versa. A identificação dos 

atores e grupos políticos se dá de uma forma conjunta, já que a existência de “B” é 

paralela à “A” e “C” e, assim por diante, dessa forma, ambos se produzem e se 

reproduzem de acordo com a articulação, aglutinação, fragmentação e realocação de 

forças de cada um.  

A possível fragmentação do grupo “A” pode levar a uma realocação de forças 

no grupo C, assim como uma possível articulação do grupo “B”, pode levar a uma ação 

do grupo “A”, desse modo, a constante rearticulação de forças políticas que compõem 

os diferentes grupos altera a forma e o conteúdo de cada um. Se há tal alteração, há 

a produção e reprodução de territorialidades nos grupos para travarem o processo de 

disputa. Então, as elites se organizam para a disputa do território e se produzem por 

meio da disputa, das ideologias e práticas que produzem territorialidades.  

Em Ivaiporã, como em outras cidades, as elites políticas podem se organizar 

de variadas formas, mas para a disputa eleitoral são obrigados a se organizarem 
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institucionalmente por meio dos partidos, já que é a condição legal para disputar a 

eleição e se organizarem nos parlamentos e nos executivos nas cidade e em outras 

esferas. Porém, há variantes para a formação dos grupos políticos, não apenas o 

partido, como as famílias, os segmentos a qual pertencem, mas, também, os vínculos 

externos ao município.  

Assim, para analisar e compreender a disputa a partir da cidade utilizou-se 

como referência autores elitistas como Mosca (1993), Michels (1982), Mills (1968) e 

Dahl (2012).  No caso de Mills (1982), a contribuição é pensar como as elites 

influenciam uma complexa rede social a partir das igrejas, escolas, universidades, 

fábricas e etc. Com Dahl (2012), a discussão, está na efetividade, segundo o autor, 

das disputas do exercício do poder se dá pelos grupos organizados em uma perspectiva 

pluralista, porém, limitada, definindo a democracia enquanto imperfeita, uma 

Poliarquia.  

Com Sack (2013) e Gomes (2002) se orienta a linha pela qual se entende a 

territorialidade das elites políticas, como o conjunto de estratégias, de ações, utilizadas 

para estabelecer o controle de áreas e o poder, e assim como mantê-lo e reforça-lo.  

No processo de disputa política, os diferentes atores que se apresentam e 

formam um grupo, podem possuir acesso a determinados espaços e segmentos da 

cidade, contribuindo para controlar determinada área e, assim, evitar o controle por 

parte de outros atores/grupos por meio das territorialidades que produz e, ao mesmo 

tempo, reproduzi-las por ocupar determinados espaços.  

Os atores que compõem determinado grupo produzem uma identidade 

homogeneizadora por intermédio dos discursos e práticas, o que possibilita 

controlar/influenciar as pessoas que estão a sua volta ou que possui acesso. Tal 

controle funciona porque as pessoas se identificam com os discursos e práticas do 

grupo “A”. Os atores de determinado grupo, como do grupo A, por exemplo, 

conseguem ter acesso a determinadas pessoas nos espaços que ocupam ou circulam, 

como nas escolas, nas fábricas, nas praças ou através da comunicação das ondas do 

rádio, de grupos de mensagens e etc.  

 Determinado discurso chega à escola, por exemplo, se tiver um meio para 

tanto, assim, se torna mais fácil se houver várias pessoas nesse espaço que 
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reproduzam o discurso do grupo “A”, o que pode não acontecer com o grupo “B”, 

porque o mesmo não tem entrada neste espaço, ou entrada limitada, ou até mesmo 

entrada por outros canais, como os meios de comunicação. Nesse sentido, podemos 

destacar que o grupo “B” possuidor do controle das emissoras de rádios e jornais, 

possui outros meios que o seu discurso chegue a determinado público e controle 

determinados espaços de forma diferente do grupo “A”.  

A situação exposta acima ocorre em Ivaiporã, e logicamente, nas demais 

cidades, ou em outras escalas nos quais se disputam o exercício do poder. Controlar 

áreas, disputá-las, demarcar campo com diferentes ações é a expressão de 

territorialidade. 

 

3 O PARTIDO DOS TRABALHADORES E A ELITE CLASSISTA 

 

No grupo denominado de Partido dos Trabalhadores é forte a caracterização 

enquanto partido, seguido por algumas territorialidades que se produzem pela 

personalidade do candidato à prefeito Professor Cyro3, no uso do discurso e de suas 

práticas diante do grupo político ao qual pertence, embora o candidato seja formado 

principalmente por elementos ideológicos do seu partido, o PT. Elementos identificados 

nos discursos e nas marcas produzidas para a campanha de vereador, deputado 

estadual, vice-prefeito e prefeito que disputou pelo PT, Cyro se identifica como um 

“militante socialista”, no qual a sua trajetória está vinculada ao Partido desde o 

movimento estudantil.  

Professor Cyro (2014), ressaltou que enquanto estava na Universidade 

Estadual de Londrina, cursando Ciências Sociais e na campanha em que Lula concorreu 

à presidência em 1989, se sentiu muito envolvido, e foi nesse momento que se 

descobriu petista e socialista. Cyro, então, assume uma identidade preservando-a e 

reforçando-a ao longo de sua trajetória política.  

 
3 Cyro Fernandes Correa, professor de ciências sociais; Candidato a vereador, a vice-prefeito e a deputado estadual 

e federal pelo PT. Eleito vereador em 2000 e prefeito em 2008 pelo PT. 
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Quando Cyro se instalou em Ivaiporã, passou a lecionar na Faculdades 

Integradas do Vale do Ivaí (UNIVALE) contribuindo, a partir desse momento, com a 

territorialização do Partido dos Trabalhadores naquele município, participando das 

campanhas do partido. Em 1994, candidatou-se à vereador e, em 1998, à deputado 

federal, contudo, foi somente no ano 2000 que se elegeu à vereador. Ainda nessa 

trajetória, em 2004, é lançado à candidato vice-prefeito e, na sequência, candidato à 

deputado estadual em 2006 e eleito prefeito em 2010. Professor Cyro passou a ser o 

mais forte ator político dos quadros do PT e demarca campo político ao se estabelecer 

em Ivaiporã, inclusive ocupando a prefeitura municipal de 2008 a 2012.  

O Grupo do Professor Cyro/PT, possuiu os meios para controlar determinados 

espaços, assim como os demais grupos, meios que são de caráter ideológico, seja pela 

identificação da figura do “Professor” e os meios materiais como o controle do sindicato 

e o controle das escolas estaduais, seja por meio das pessoas que ocupam esses 

espaços, controlando, assim, as pessoas, os espaços e vice-versa. Esse controle não 

se expressa de forma absoluta, não quer dizer que todos que estão presentes no 

cenário apresentado se reconhecerão nas práticas e ideologias do grupo e ator 

apresentado e assim para outros cenários e grupos.  

Como exemplo de vínculo, controle de área, utilizaremos o caso de Cezário 

Pedro4, presidente do Partido dos Trabalhadores do grupo do Professor Cyro, visto que 

este possuí uma relação direta, vínculo com a APP/Sindicato5, que por sua vez possui 

vínculo com todas as escolas estaduais, influindo nestes espaços com a presença de 

diretores, professores e funcionários ligados ao sindicato. Cyro Fernandes carrega o 

título de Professor ligado ao seu nome político, construindo, assim, uma identificação 

com esse segmento, reforçada pela organização da APP e das escolas estaduais e de 

outros segmentos da educação, como as escolas municipais e professores que atuam 

na rede privada. 

Outros nomes vinculados ao Professor Cyro podem ser destacados a partir do 

secretariado, nomeado por ele na prefeitura de Ivaiporã e assim das demais 

 
4 Cezário Benedito Pedro, professor da rede estadual; candidato a vereador pelo PT em 1996; Presidente do núcleo 

sindical da APP/Sindicato de Ivaiporã (2009/2011-2012/2014 e 2015/2017); Presidente do diretório municipal do 

Partido dos Trabalhadores. 
5 Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná.  
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administrações também, já que a nomeação do secretariado é indicação direta do 

prefeito. Essas pessoas são de grande proximidade política que colocarão em prática, 

dentro do executivo, o projeto político das elites do poder, ou então são pessoas que 

possuem peso político na construção de alianças ou sustentação política. 

Nadir Maciel6, por exemplo, secretária de Indústria e Comércio na gestão 

petista e eleita vereadora pelo PT em 2012. Nadir, com os segmentos que representa, 

possuí o controle de outros espaços, outros discursos e práticas ideológicas, porém 

agrega segmentos do empresariado ao grupo do Professor Cyro, ou ao Partido dos 

Trabalhadores de Ivaiporã. Ao ser comerciante possuí entrada em grande parte deste 

segmento, que ao mesmo tempo se identificam com a mesma. Por ter origem na 

agricultura familiar, consegue entrada nestes espaços também e, assim, nos espaços 

do empresariado com o discurso do empreendedorismo e com as mulheres, na 

condição de gênero.  

O grupo do Partido dos Trabalhadores em Ivaiporã é formado, principalmente, 

por professores, composto por frações de segmentos religiosos e, ainda, pela figura 

de Nadir Maciel que agrega frações do comércio e do empresariado médio. A 

identificação somada à ideologia e às práticas delimitam as territorialidades do grupo.  

Pode-se definir enquanto territorialidades do grupo do Partido dos 

Trabalhadores, em Ivaiporã, a ideologia da “renovação”, já que o grupo quando eleito 

para prefeitura se identificava dessa forma, enquanto o novo em Ivaiporã, a razão 

para exercer o poder, é ser portador da mudança; a educação, de forma simbólica, 

representado no Professor Cyro e no controle das estruturas e, consequentemente, 

aos espaços vinculados à educação pública e a outros segmentos da educação em 

Ivaiporã; a religiosidade de forma simbólica nos discursos e também pelas pessoas 

vinculadas a esses espaços e ao grupo político; o empreendedorismo e o gênero 

feminino representado por Nadir Maciel com os pequenos comerciantes e agricultores.  

 

 

 
6Pequena empresária, comerciante e agricultora familiar, ligada à Câmara da Mulher Empreendedora, 

SESC/SENAC e eleita vereadora em 2012. 
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4 O GRUPO PAPIN E A ELITE FAMILIAR  

 

No grupo Papin há especificidades mais personalista que partidária, o que 

agrega significados ao grupo é o nome da família Papin, encabeçado por Pedro Wilson 

Papin7, empresário, atuante em diferentes segmentos em Ivaiporã, no mercado de 

automóveis e imobiliário. 

O secretariado nomeado por Papin, em 2000, revela mais alguns vínculos 

que demonstram a composição do seu grupo político e sua natureza. Três pastas foram 

ocupadas por pessoas que possuem vínculo de parentesco com o prefeito, sendo: a 

sobrinha, Sandra Rodrigues Papin8, departamento de educação; a filha, Cristiane 

Papin9, no departamento de planejamento e finanças. 

Além dos cargos do executivo municipal, podem ser destacados os cargos 

das chefias regionais de órgãos do governo do estado que são nomeados pelo 

governador, por indicação política dos deputados, que recebem votos na região e 

formam a base de sustentação do governo. Como na eleição de 2010, Pedro Papin 

apoiou o governador Beto Richa (PSDB) e Nelson Justus (DEM), conseguiu indicar o 

maior número de chefias do governo do estado, entre elas a chefia do núcleo regional 

de educação, Sara Rodrigues Papin10; a chefia da regional de trabalho e emprego Alex 

Papin11 e a chefia da regional de saúde Cristiane M. Papin.  

O secretariado de Papin e as nomeações nos cargos das regionais do governo 

do estado em Ivaiporã, indicados pelo mesmo, revelam a prática de nepotismo. A 

prática de contratar parentes em cargos comissionados é tanto uma forma de controle 

do espaço público e de poder, quanto uma forma de assegurar a influência sobre as 

pessoas de determinado órgão e, assim, controlar áreas, se configurando enquanto 

territorialidade. 

 
7 Pedro Wilson Papin, empresário; Vereador (1992/1996 pelo PMDB); Candidato a prefeito em 1996 
pelo PTB; prefeito eleito (2001/2004) pelo PTB; Candidato a prefeito em 2004 e 2008 pelo PSDB. 
8 Sandra Rodrigues Papin, sobrinha de Pedro Wilson Papin; professora da rede estadual. secretaria 
municipal de educação na gestão Papin (2001/2004); ex-diretora da Escola Estadual Idália Rocha. 
9 Filha de Pedro Wilson Papin e esposa de Jaffer Ferreira. Secretaria municipal de planejamento e 

finanças na gestão Papin (2001/2004); Chefe da Regional de Saúde de Ivaiporã no governo Beto Richa.   
10 Sara Rodrigues Papin, professora da rede estadual. Chefe do Núcleo Regional de Educação nos 
governos Jaime Lerner (1996-2002) e no Governo Beto Richa (2010-2014). 
11 Empresário; filho de Pedro Wilson Papin; candidato a vice-prefeito na chapa de Pedro Wilson Papin 
em 2008 e chefe da Regional de Trabalho e emprego em Ivaiporã no Governo Beto Richa (PSDB). 
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O nepotismo forma uma trama complexa de relações sociais por meio de 

parentesco, estrutura uma rede de poder para controle de áreas, para chegar ao poder 

e nele se manter. “Tal prática se caracteriza pela relação política de favoritismo e de 

patronagem sob as mais diversas formas sociais” (OLIVEIRA, 2012, p. 73). Se o 

nepotismo forma uma trama complexa de relações sociais, tais relações se manifestam 

de forma espacial, já que o nepotismo controla determinado município, determinados 

secretarias e demais órgãos do poder público em diferentes esferas, produzindo 

relações complexas para controlar pessoas e áreas.  

Em Ivaiporã, na administração de Papin, podemos evidenciar a candidatura de 

Jaffer, genro; a candidatura de Alex Papin, filho na chapa do pai Pedro Papin, 

candidato à prefeito, a candidatura de Graça Moraes12, vice na chapa de Jaffer, 

candidato à prefeito em 2010, paralela à candidatura e eleição do filho Fábio Moraes13, 

candidato a vereador e, ainda, as nomeações de cargos das regionais. Todas essas 

nomeações e ligações demonstram a formação de uma rede de nepotismo em torno 

de Pedro Papin e, consequentemente, uma estratégia para controle de determinados 

espaços de poder na cidade.  

Da mesma forma que o grupo de Cyro Fernandes, o grupo de Papin possuí 

vínculos que facilitam a entrada em determinados espaços, o próprio Pedro Papin  teve 

facilidade de entrada nos bairros populares da cidade, justamente porque se 

caracteriza como um governo populista. Os negócios da família, como a troca de 

carros, funilaria, empresa de turismo e o setor imobiliário, com o aluguel de casas e 

pontos de comércio na cidade, facilitam as relações com diferentes pessoas dentro dos 

espaços da cidade que se inserem nesse ramo, seja no comércio de troca e venda de 

carros e até as pessoas que alugam casas de Papin. O filho de Pedro Papin, Alex, ajuda 

nos negócios da família e, portanto, se insere nos mesmos espaços que o pai, além de 

 
12 Maria das Graças Rocha de Moraes, professora da rede estadual; eleita vereador em 1982 e 1988 
pelo PMDB e 1992 pelo PST. Chefe do Núcleo Regional de Educação. Candidata a vice-prefeita na chapa 

de Jaffer em 2012 pelo PSDB. 
13 Farmacêutico; filho de Graça Moraes. Eleito vereador em 2012 pelo PSDB. 
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ocupar a regional de trabalho e emprego, nomeado pelo Governador Beto Richa14 

(PSDB), por indicação do deputado estadual Nelson Justus15 (DEM).  

 Há, também, entrada da família Papin em outros segmentos, como o 

magistério, pois Terezinha Papin, irmã de Pedro Papin, e suas filhas Sara Papin e 

Sandra Papin, são professoras e estão inseridas nos espaços das escolas estaduais de 

Ivaiporã, ambas ocuparam as direções de diferentes escolas estaduais. Sara Papin foi 

chefe do Núcleo Regional de Educação, nomeada pelo Governador Jaime Lerner16 

(PFL), em 1995, e, posteriormente, por Beto Richa (PSDB), em 2011, nomeações feitas 

por indicação do deputado estadual Nelson Justus (PFL/DEM).  

Em Ivaiporã, é possível, por meio das elites políticas que disputam o poder, 

identificar os atores que os compõe e as redes que se estabelecem, configurando-as 

enquanto territorialidades pelas estratégias para controlar as pessoas que estão na 

rede e, consequentemente, os espaços que ocupam. Se há três grupos políticos em 

Ivaiporã, há, também, três redes diferentes de maiores e menores significados que 

produzem conexões com as demais, com diferentes atores, que produzem diferentes 

significados e identidades a depender dos atores e conteúdo de cada rede.  

Para Oliveira (2012), ainda há diferentes artifícios utilizados para a finalidade 

e resultado das redes, como o nepotismo, clientelismo e etc. Os artifícios se configuram 

como a razão e finalidade para rede, assim, uma rede de nepotismo que agrega em 

cargos públicos pessoas com parentesco é a razão e finalidade, razão porque se 

constituí uma rede para chegar ao poder e se contratar parentes, com diferentes 

cargos ocupados por relação de parentesco, produzindo o controle de áreas para 

manutenção e expansão da rede.  

O grupo Papin, para exercer poder, produz, enquanto territorialidades, o 

populismo, essa como estratégia de controle é feita nos bairros populares, com a 

 
14 Carlos Alberto Richa, engenheiro, filho do ex-governador José Richa, ex-deputado estadual, ex-vice-
prefeito e prefeito de Curitiba; atual Governador do estado do Paraná pelo PSDB. 
15 Advogado, eleito deputado estadual em 1990 pelo PFL e reeleito em 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 
e 2014. Secretário estadual de Indústria e Comércio no governo Jaime Lener, Presidente da ALEP em 
2000 e reeleito em 2007. 
16 Prefeito de Curitiba nos mandatos: 1971-1974/1979-1983/1989-1993. Governador do Paraná pelo 
PDT (1995/1998) e pelo PFL (1999-2002). Partidos aos quais foi filiado: 
ARENA/PDS/PDT/PFL/DEM/PSB. 32Carlos Alberto Richa, engenheiro, filho do ex-governador José 

Richa, ex-deputado estadual, ex-vice-prefeito e prefeito de Curitiba; Governador do estado do Paraná 
pelo PSDB (2011/2014-2015/2018). 
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ligação direta da figura de Papin às massas, e com isso, há o fortalecimento da figura 

do candidato, reforçando o personalismo em detrimento do partidarismo e o nepotismo 

enquanto prática de formação de uma rede para controle dos espaços e recursos 

públicos com cargos ocupados por vínculos de parentesco.  

 

5 O PMDB E A ELITE EMPRESARIAL 

 

O PMDB, em Ivaiporã, pode ser caracterizado como um partido que possuí 

participação em grande parte da história do município, desde os tempos do MDB, com 

Flávio Teixeira17 e deu origem, também, a política de Orlando Pessuti18, eleito 

deputado estadual. Passaram pelo partido para composição de grupos diferentes 

atores, como Melvis Muchiuti19, Zé Balão20, Celestino Junior21, Célio Pereira22, Carlos 

Gil23 e etc.  

Luiz Carlos Gil, o ator político, é construído com uma imagem de 

empreendedor, grande empresário da cidade e do estado do Paraná que poderia 

transferir sua capacidade administrativa do setor privado para o público. Carlos Gil 

declarou uma quantia de R$ 20.011.293,82 em bens à Justiça Eleitoral na eleição de 

2012. O capital econômico de Gil foi utilizado para construir o capital político, na 

construção da ideia de que não precisa do dinheiro público. Nascimento (2010), ao 

 
17 Flávio Pereira Teixeira, advogado; candidato a vice-prefeito pelo MDB em 1972, candidato a prefeito 
pelo MDB em 1976; eleito prefeito pelo PMDB em 1982; candidato a prefeito em 1992 e 1996 pelo 

PMDB. 
18 Orlando Pessuti, médico veterinário, eleito deputado estadual pelo PMDB em 1982, 1986, 1990, 1994 
e 1998. Eleito vice-governador em 2002 e 2006. Governador do estado do Paraná em 2010, ocupando 

a vaga do titular Roberto Requião (PMDB). 
19 Melvis Muchiuti, advogado; candidato a prefeito em 1988 pelo PMDB, eleito prefeito em 1992 pelo 
PFL; candidato a prefeito em 2000 pelo PSDB e candidato a vice-prefeito na chapa de Zé Balão em 2008 

pelo PMDB. 
20 José Narciso de Melo, vereador pelo PL em 1988 e reeleito pelo PST em 1992; candidato a vice-
prefeito em 1996 na chapa de Papin, em 2000 na chapa de Geomar e eleito vice-prefeito em 2004 na 

chapa de Célio Pereira. Candidato a prefeito em 2008 pelo PMDB. 
21 Celestino Alves de Souza Junior, membro da Assembleia de Deus, filho de Celestino Alves de Souza; 
eleito vereador em 2000 pelo PMDB, candidato a deputado estadual em 2002 pelo PMDB; irmão de 

Carlos Celestino (candidato a vereador em 2012 pelo PPS).  
22 Conhecido por Célio Boaideiro, pecuarista, eleito vice-prefeito pelo PTB em 2000 e eleito prefeito 
pelo PMDB em 2004. 
23 Luiz Carlos Gil, empresário, proprietário do grupo Comercial Ivaiporã. Candidato a vereador em 1988 
e eleito prefeito em 2012 pelo PMDB. 
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estudar os grupos políticos de Foz do Iguaçu, estabelece a mesma análise sobre o 

Prefeito Paulo Mac Donald Ghisi.  

 

No que diz respeito ao âmbito local e verificando a renda de políticos, 

tem-se o fato do candidato a reeleição para prefeito em Foz do Iguaçu, 

pelo PDT, em 2008, Paulo Mac Donald Ghisi, ser um dos políticos mais 

ricos do Brasil. E esta é mesmo uma espécie de slogan de campanha 

de muitos candidatos, justificando que não necessitam do dinheiro 

público por serem pessoas financeiramente bem sucedidas. Com este 

tipo de ideologia Paulo Mac Donald Ghisi já obteve várias vitórias em 

sua trajetória política (NASCIMENTO, 2010, p. 88).  

 

Nascimento (2010), define o discurso do “financeiramente bem sucedido” 

enquanto ideologia e que Mac Donald obteve várias vitórias em sua trajetória, esse 

acontecimento pode ser comparado ao PMDB, de Ivaiporã, pois foi empreendido o 

mesmo discurso de Foz do Iguaçu. O sucesso do homem de negócio é divulgado como 

um possível sucesso na administração da prefeitura e para a cidade de Ivaiporã e, 

assim, estendendo esse sucesso aos cidadãos.  

 

Seus mais de R$ 20 milhões distribuídos entre terrenos e participações 

nas empresas da família o colocam como o prefeito mais rico do 

Paraná. Gil investiu pesado na campanha. Perto de R$ 450 mil foram 

necessários para vencer uma disputa apertada com o segundo 

colocado, Professor Cyro (PT). Apenas 69 votos a mais beneficiaram o 

peemedebista na cidade de pouco menos de 32 mil habitantes. “Sem 

dizer meu nome, eles me chamavam de ‘o milionário’, ‘o ricaço’ nas 

campanhas. Mas meus dois adversários são meus vizinhos aqui no 

bairro, então não moram mal também”, brinca. Concorrendo ao Exe-

cutivo pela primeira vez, o empresário formado em Direito e com 

especialização na área administrativa diz que o ingresso na vida pública 

era um próximo passo lógico em sua carreira meteórica. Segundo ele, 

foi sua trajetória a única responsável pelo rápido enriquecimento da 

família, dona de postos de gasolina, hotel e uma rede de lojas de 

materiais de construção. “Comecei a trabalhar aos 16 anos e já havia 

sido convidado para concorrer antes, mas não podia deixar os 

negócios. Agora, senti que a vida empresarial estava cumprida e resolvi 

usar a experiência para melhorar a cidade onde moro há 50 anos”, 

declara (GAZETA DO POVO, 2015).  
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O empreendedorismo, juntamente com capacidade administrativa, demarca 

campo político e identifica as elites empresariais com o grupo de Carlos Gil e agrega 

atores políticos com o ideal do empreendedorismo. Portanto, a construção simbólica 

em torno do ator e grupo político, mais a articulação em redes controlando diferentes 

atores e espaços, formam territorialidades.  

O partido, os atores e a significação de cada um, na sociedade Ivaiporaense, 

ao se agruparem produzem territorialidade, determinada família possuí uma história 

na cidade, no caso da família Gil o empreendedorismo, o progresso e o 

desenvolvimento que são assimilados e reproduzidos no grupo político de Carlos Gil.  

 “O estudo analítico dos ricos e poderosos é, antes de qualquer coisa, o estudo 

sobre uma ampla rede social e política de interesses. Muitas vezes as conexões e os 

capitais sociais e políticos são acumulados ao de diversas gerações” (OLIVEIRA, 2012, 

p. 125). A família Gil, em Ivaiporã, está inserida em uma rede social e política de 

interesses, a princípio podemos evidenciar os vínculos com Orlando Pessuti e com 

demais pessoas vinculadas ao PMDB de Ivaiporã, porém as relações econômicas se 

tornam mais complexas a medida que a família possui um grande capital econômico e 

vários empreendimentos.  

A família Gil é proprietária do grupo Comercial Ivaiporã, loja de materiais de 

construção que possuí uma rede espalhada por 23 cidades do Paraná.  Além da 

empresa Comercial Ivaiporã, a família é proprietária de outros empreendimentos na 

cidade, como o hotel Vilhar, a Castelo Materiais de Construção, Pedreira Ivaiporã e 

Cine Ivaiporã. O aparato econômico da família Gil passa a ser visto como uma 

estratégia para assegurar apoios para uma candidatura à prefeitura. 

“A ação social e econômica dos dominantes fundamenta-se em torno dos 

aparelhos de Estado, como forma direta e indireta de controles do fluxo de 

informações, capitais e privilégios essenciais para a reprodução ampliada da classe 

dominante” (OLIVEIRA, 2012, p. 125). Para o autor, os ricos e poderosos possuem 

posições privilegiadas pela participação nos diferentes espaços de poder do Estado. 

Por outro lado, destaca que toda pobreza também é fruto de falta de políticas do 

Estado de combate à pobreza.  “Toda forma de grande riqueza, grande patrimônio e 
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grande poder político é fundamental em relações privilegiadas em diferentes espaços 

de poder centrados no Estado” (OLIVEIRA, 2012, p. 125).  

A partir de Oliveira (2012) é possível compreender o porquê Carlos Gil é um 

nome em potencial para a candidatura a prefeito, primeiro porque o aparato 

econômico da família garante estratégias que facilitam a disputa de poder com outros 

grupos, segundo porque é produzida uma rede política com outros atores, como os 

que possuem vínculos com Orlando Pessuti e a elite política tradicional da cidade, 

produzindo uma conexão de interesses envolvendo empresário e cargos políticos no 

aparelho do estado.  

Matéria do Jornal Paraná Centro (2014), demonstra que a família Gil controla 

mais que uma rede de lojas, empresas e terras, emprega 750 funcionários em 

diferentes empresas como o hotel, pedreira, propriedades rurais e residenciais, posto 

de gasolina e cinema. Portanto, a família Gil possui muitos empreendimentos em 

Ivaiporã. Segundo o site da prefeitura de Ivaiporã a rede de material de construção 

figura entre as 50 maiores empresas do ramo a nível nacional.  

Com essa estrutura é evidente o poderio econômico que representa a família 

Gil em Ivaiporã, além do controle econômico, o empresário Carlos Gil iniciou uma 

forma de deixar a presença da família na cidade de forma simbólica com a construção 

da “Praça Espanha”. A família Gil construiu uma praça com recursos particulares nas 

proximidades onde reside e a entregou ao poder público municipal.  

Dada maneira que Carlos Gil representa o alto empresariado de Ivaiporã, 

aliado a Dr. Adail24, que representa frações de profissionais liberais da alta classe 

média e, ainda, o apoio político de figuras tradicionais, como o Orlando Pessuti que 

representa a tradição na política ivaiporaense.  

Enquanto territorialidades que se manifestam no grupo do PMDB pode-se 

destacar o patrimonialismo, caracterizada pelas sucessivas eleições de Orlando Pessuti, 

que alcançou altos cargos na política paranaense pelo discurso de pertencimento ao 

local, estabelecendo uma rede complexa de interesses no aparelho do estado, com 

cargos nas regionais do governo do estado em Ivaiporã e na prefeitura, marcadas por 

 
24 Adail Rother Junior, médico; filho de ex-prefeito Adail Rother. Eleito vice-prefeito na chapa de Carlos 
Gil pelo PMDB em 2012. Filiou-se ao PSDB em 2013. 
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traços de nepotismo pela família Pessuti, controlando espaços públicos por meio da 

nomeação de cargos.  

Pode se definir, ainda, enquanto territorialidade o alto empreendedorismo 

enquanto ideologia e prática por parte da família Gil, de forma ideológica com o 

discurso do orgulho ivaiporaense nas marcas e nomes das empresas da família e ao 

mesmo tempo na demarcação de espaços da cidade com signos importantes para a 

família, como o caso da praça Espanha. Na prática pelo controle de grande estrutura 

com a rede de lojas da Comercial Ivaiporã, postos de gasolina, fazendas, hotel e etc., 

que demarcar diferentes espaços da cidade e ao mesmo tempo emprega e 

consequentemente exerce influência a um grande número de pessoas.  

 

6 CONSIDERAÇÕES  

 

Com a identificação das principais elites políticas de Ivaiporã é possível 

compreender as relações estabelecidas entre os atores, partidos/grupos políticos no 

período e quais territorialidades utilizam enquanto estratégia para exercício do poder.  

Essas territorialidades estão em constante processualidade, ou seja, elas se 

modificam com o tempo, a partir das contradições e dos vários campos de forças que 

se relacionam no interior e fora do território.  Entre os três grupos estudados para 

Ivaiporã, foi possível identificar como forma de produzir redes e exercer o poder. 

No grupo do Partido dos Trabalhadores, uma elite classista, o partidarismo e 

o ideal de renovação e mudança política é iniciada a partir da figura do Professor Cyro, 

com as redes estabelecidas por segmentos organizados intermediando o controle de 

determinados espaços se definem enquanto territorialidades do grupo. No grupo 

Papin, elite familiar como o traço mais forte, o populismo e o personalismo, enquanto 

construção simbólica e prática de vinculação do líder direta aos eleitores dos bairros 

populares, somados a prática do nepotismo se caracterizam como territorialidades do 

grupo.  

No PMDB, o patrimonialismo se estabelece como o voto de pertencimento ao 

local, criando uma rede de controle de cargos do governo do estado e da prefeitura, 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

somado ao alto empreendedorismo da família Gil, que controla diferentes espaços da 

cidade a partir das empresas.   

O estudo das elites locais, com o caso de Ivaiporã, trata da compreensão das 

relações sociais que se estabelecem a nível local, entendo a cidade enquanto território 

de luta das elites políticas. O estudo das elites locais serve de referência para casos 

semelhantes, contudo sem deixar de levar em conta a necessidade de interpretar as 

relações a nível local, macro e estrutural. Já, que não é possível deixar de considerar 

as escalas geográficas e o contexto macro que se insere o poder local. Porém, tal 

discussão fica para próximas reflexões em torno da temática.   
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REFLEXÕES SOBRE A EXPANSÃO DO TERRITÓRIO MINERÁRIO 

EM CIDADES PEQUENAS: ESTUDO DE CASO BARRA LONGA/MG 

  

 

CARNEIRO, Laura Lanna1 

 

 

RESUMO 

A influência do setor extrativo mineral sobre as cidades do estado de Minas Gerais 

avançou consideravelmente nos últimos anos. O desastre-crime do rompimento da 

barragem de Fundão expande o território dessa influência a partir da instalação da 

entidade privada Fundação Renova sobre o território atingido. As implicações desse 

agente ultrapassam questões organizacionais anteriormente praticadas nas cidades, 

especialmente em cidades de pequeno porte, as quais são maioria na área diretamente 

atingida pelo rejeito. Desde modo, este artigo procura refletir sobre os impactos 

políticos e econômicos que estas cidades vêm enfrentando, como o núcleo urbano da 

cidade de Barra Longa/MG, estudo de caso desse artigo. Acrescido a isso, discute-se 

os movimentos de luta e resistência na tentativa de romper com as práticas da 

Fundação Renova. Todas essas questões colocam o desastre-crime como propulsor de 

um conflito já existente, entre mineração e povos tradicionais, porém, externalizando-

o a partir da desterritorialização. 

 

Palavras chave: Barragem de Fundão. Pequenas cidades. Mineração. 

  

 

 

 

 
1 Mestre em Geografia e Assessora Técnica na Caritas/MG. E-mail: lauralannac@gmail.com. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos padrões do modelo de produção capitalista, o Brasil segue a política 

econômica desenvolvimentista, valorizando o lucro em detrimento da conservação dos 

recursos naturais utilizados em seu processo de produção (FERREIRA, 2016, p. 272-

274). Neste sentido, o setor extrativo mineral, ao longo dos últimos 20 anos, 

desenvolveu um poder de influência desproporcional sobre os agentes públicos das 

cidades e do estado de Minas Gerais (MILANEZ et al, 2019 p.1) 

Associado a isso, a entidade privada Fundação Renova, criada após o 

rompimento da barragem de Fundão, expande o território dessa influência para além 

dos locais onde há exploração mineral. Este fato torna as cidades ainda mais frágeis 

ao controle e poder do capital hegemônico advindo desse setor. Ao mesmo tempo que 

auxilia na compreensão dos impactos políticos e econômicos os quais esses municípios, 

situados ao longo da Bacia do rio Doce, vem enfrentando.  

Fundamentado nessa evidência, o artigo aqui proposto baseado em revisão 

bibliográfica, análise documental e experiência participativa está estruturado em três 

seções, além da introdução. A primeira seção aborda as questões relacionadas ao 

poder da mineração sobre o estado de Minas Gerais, analisando também a influência 

da Fundação Renova após o desastre-crime sobre o território atingido. No segundo 

momento reflete-se sobre as implicações desse novo agente em cidades de menor 

porte, nas quais as escolhas políticas estão diretamente relacionadas às questões da 

estruturação territorial. Como estudo de caso, o artigo discute os impactos sociais, 

econômicos e políticos na cidade de Barra Longa/MG, localidade onde o rejeito cobriu 

parcialmente metade da área urbana, e a única onde a população conviveu e convive 

diretamente com os rejeitos no território. A terceira e última sessão, aborda os 

movimentos de luta e resistência junto aos movimentos sociais no contexto da cidade 

em estudo. 
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2 AS MINAS DA MINERAÇÃO 

O crescimento econômico do estado de Minas Gerais está intrinsecamente 

relacionado à exploração do recurso mineral. Esse processo suscitou diversas 

transformações no modo de organização das cidades, como também, no modo de vida. 

Leroy (2014, p.26) ressalta que, no Brasil, apesar das diversas reestruturações 

políticas, econômicas e sociais, a característica de uma economia extremamente 

dependente da exploração de recursos naturais se manteve até os dias atuais.  

Como destacado por Milanez et al (2019 p.2) essas questões estão 

relacionadas a mecanismos de controle e de poder exercidos pelas corporações sobre 

o Estado, as quais se baseiam no estruturalismo material, na dimensão ideacional e 

na dimensão instrumentalista. No estruturalismo material os políticos tenderiam a 

associar-se as empresas de exploração mineral de maneira a serem beneficiados aos 

incrementos na economia que elas viessem a gerar. Na receita estadual de Minas 

Gerais, apenas o valor da arrecadação do imposto CFEM (Compensação Financeira 

pela Extração Mineral) em 2018, contribuiu com R$ 175 milhões para os cofres 

públicos, sendo que desde 65% são destinados aos municípios onde a exploração 

mineral acontece. 

 A dimensão ideacional baseia-se na geração de símbolos e narrativas, assim 

cria-se à ideia de uma “vocação mineral” do estado para justificar a expansão do setor, 

e por fim, a dimensão instrumentalista. A dimensão instrumentalista, neste sentido, 

relaciona o financiamento das eleições estaduais com a influência sobre a fragilidade 

das legislações ambientais ou mesmo o código mineral2. De acordo com dados do 

jornal O TEMPO nas eleições de 2014, mais de 70% dos deputados estaduais eleitos 

foram financiados pelo setor mineral. Assim, a partir dessas práticas o setor mineral 

exerceu, como ainda exerce, notória influência na econômica quanto na política no 

estado mineiro. 

No entanto, essa complexa relação construída entre as mineradoras e as 

instituições do estado de Minas Gerais tornou-se midiaticamente instável devido ao 

 
2 Em 2018 foi declarado inconstitucional o financiamento de campanha por empresas, porém muitas das 

decisões recentes no Estado de Minas Gerais sobre a legislação ambiental foram tomadas em períodos 
anteriores a esta proibição (MILANEZ et al.2019, p.2). 
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desastre socioambiental, um dos maiores da história da mineração no mundo, o 

rompimento da barragem de rejeito de Fundão pertencente a mineradora Samarco 

S.A., uma joint-venture entre a brasileira Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. 

O rompimento da barragem de Fundão, ocorrido no município de Mariana (MG) 

em 2015, além de ocasionar a morte de 19 pessoas, provocou imensuráveis impactos 

sobre a paisagem, a biota e os modos de vida ao longo da bacia do Rio Doce. Segundo 

estimativas do IBAMA (2015), a área atingida chegou a 1.500 hectares, percorrendo 

mais de 650 km até a foz do rio Doce, em Linhares, no litoral do Espírito Santo.  

O comportamento do rejeito mostrou-se de diferentes formas sobre os rios 

atingidos, e consequentemente sobre a população. Ferreira (2016, p.268) coloca o 

desastre-crime como responsável pela destruição de territórios e a inviabilidade de 

diversos modos de viver, refletindo, por exemplo, na destruição dos costumes dos 

índios Krenak, no desemprego de mais de 11 mil pescadores e dos agricultores e 

produtores de leite do Alto Rio Doce. A perda da identidade de lugar é outro impacto 

que se expressa fortemente nas comunidades afetadas. Segundo Lacaz et al (2017, 

p.6), o desastre provocou um profundo trauma na população, sobretudo na parcela 

deslocada, deixando-a sob importante pressão psicológica e em condições 

completamente distintas de sua forma de vida original, consequência da 

desterritorialização. A mudança na escala de espaço provocado pela relocação de 

comunidades rurais para áreas urbanas produz consequências irrefutáveis, como a 

perda da relação com a terra e a perda da identidade cultural. Desta forma, a alteração 

do cotidiano, anteriormente baseado nas relações comunitárias, e a insegurança, com 

relação à continuidade da comunidade, ainda são questões vivenciadas pelos 

atingidos. 

No ano de 2016, para reparar os danos causados após o desastre-crime, foi 

assinado o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) entre a empresa 

Samarco, suas acionistas (Vale e BHP Billiton), e o Governo Federal, os Estados de 

Minas Gerais e do Espírito Santo, entre outras instituições e entidades. O termo 

estabeleceu diversas obrigações e diretrizes para as ações na área atingida, como 

também, previu a criação de uma Fundação, que ficaria, responsável por elaborar e 
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executar as medidas previstas nos programas socioambientais e socioeconômicos, 

também estipulados no acordo (UNIÃO et al., 2016). 

A organização privada denominada Fundação Renova é composta e mantida 

por membros da Samarco e suas acionistas, sendo responsável por recuperar, mitigar 

e compensar os impactos causados pelo rompimento de Fundão, como também gerir 

e coordenar os 42 programas que estão sendo implementados na área atingida da 

bacia do rio Doce e afluentes.  

Ao analisar o (des)equilíbrio de forças na elaboração do termo, apesar de 

haver a presença das componentes governamental, as entidades privadas mostraram 

um poder desproporcional para influir nas decisões. Assim, neste primeiro momento e 

documentado pelo TTAC, é visível o recuo e omissão do Estado sobre o desastre-crime, 

ao conceder à Fundação Renova o poder de arbitrar sobre quem seriam as pessoas 

afetadas pelo rompimento, ao definir uma série de restrições e exigências para que as 

pessoas pudessem ser reconhecidas como atingidas e, consequentemente 

indenizadas. A população para conseguir ser cadastradas, teria que apresentar 

documentos que comprovassem seus dados pessoais, renda familiar e prejuízos 

sofridos, exigências complicadas para quem teve sua vida destruída pelo rejeito. Além 

de indicar que a negociação aconteceria diretamente entre a Fundação Renova e as 

pessoas atingidas, em esfera individual, sem garantias da mediação de agentes 

públicos. Acrescido a isso, a Renova ainda foi encarregada de realizar ou contratar 

estudos referentes a contaminação da água, solo, alimentos, pescado, entre outros. 

Para além dessas questões, o TTAC ainda foi amplamente criticado pelo 

Ministério Público e pela sociedade civil, tendo em vista o fato de que o primeiro, não 

participou das discussões sobre os termos do acordo, assim como a população 

atingida, titular dos direitos de reparação em questão, que não foi sequer consultada 

durante todo esse processo (DORNELAS, et al 2016, p. 380). 

Mesmo revogado e revisto nos anos de 2017 e 2018 respectivamente, o TTAC 

não conseguiu sanar questões cruciais relacionadas aos direitos dos atingidos, assim 

como sua participação nos processos decisórios. E foi, diante desse contexto, que a 

Fundação Renova se instalou em todo o território atingido.  
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3 O CONTEXTO DA FUNDAÇÃO RENOVA EM CIDADES PEQUENAS 

As cidades pequenas apresentam uma configuração urbana peculiar, a 

tranquilidade e o envolvimento dos moradores com a rua, a praça e entre eles, 

caracterizando relações sociais intrínsecas à produção desse espaço. Gonçalves (2005) 

aponta questões importantes no tratamento das cidades de pequeno porte, 

 

as dimensões espaciais, o número de habitantes, a pouca diversidade 
de funções urbanas, a dependência de um centro maior, a 

temporalidade lenta, a relação com a vida rural e a proximidade entre 
as pessoas são os principais elementos que caracterizam as cidades 
pequenas (GONÇALVES, 2005 p.20). 

 

 

Porém a dificuldade na conceituação a respeito dessas cidades, ainda é 

grande, devido, sobretudo, à diversidade e à proximidade delas com o meio rural, 

gerando uma relação direta entre o urbano e o rural. Neste sentido, o primeiro aspecto 

considerado por muitos autores é de caráter quantitativo, ou seja, a relação entre o 

mínimo e o máximo de habitantes para a cidade ser considerada pequena. Desta 

forma, baseado em estatísticas internacionais, Santos (1989) e Pereira (2007) 

acreditam que vinte mil habitantes seria o patamar máximo para classificar uma cidade 

como pequena. Corrêa (1999) classifica esses “pequenos centros” como aquelas que 

possuem, no máximo, cinquenta mil habitantes. Por fim, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010) as definem como aquelas que possuem até cem 

mil habitantes.  

O rompimento da barragem de Fundão atingiu diretamente 39 municípios - 35 

(trinta e cinco) municípios mineiros e 4 (quatro) municípios capixabas - destes, 32 

(trinta e dois) (82%) são municípios com população inferior a 50mil hab., e que 

possuem população urbana inferior a 20mil hab., exceto a cidade de Santana do 

Paraíso/MG com 25.251mil hab. (IBGE, 2010). Essa característica as enquadra nas 

definições posteriormente estipuladas, em que o valor quantitativo seria um limiar para 

defini-las como cidades pequenas. Assim, dentre as pequenas cidades atingidas, vinte 

e duas (68,75%) possuem população urbana inferior a 8mil hab., e apenas três (9,3%) 
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possuem população rural superior a urbana. A Figura 1 demostra a classificação da 

área urbana segundo a quantidade de habitantes: 

 

Figura 1: Percurso do rejeito com demarcação dos municípios atingidas e cidades 
classificadas segundo o quantitativo da área urbana 

 
Fonte: CARNEIRO, 2019 

 

Embora não seja possível identificar, devido ao extenso número de cidades, 

as mudanças concretas com relação a fixação de pessoas, serviços e estabelecimentos 

em todas as cidades apresentadas é fundamental relacioná-las a instalação de um 

novo agente social e econômico no território. Lellis e Araújo (2016, p.1199) ressaltam:  

 

O caráter de indução da atividade minerária altera significativamente 

a realidade de onde o empreendimento é instalado e também das 
cidades que estão no seu entorno. Por ser uma atividade que serve de 

base para que outras atividades se desenvolvam, ela acaba gerando 
polos de desenvolvimento industrial que devem ser “abastecidos” por 
infraestrutura básica como habitação, comércio, serviços, transportes. 
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Portanto, assim como em cidades onde ocorre a abertura de uma indústria, 

ou mesmo um empreendimento minerário, a imersão da empresa Samarco e 

posteriormente da Fundação Renova promoveram a reestruturação desses espaços 

urbanos. 

Para Sposito (2004) a estrutura urbana designa um arranjo dos diferentes usos 

e das realocações/alocações das atividades econômicas, um produto da dialética entre 

produção do espaço e reprodução social, ou seja, a “forma como está organizado o 

espaço de uma cidade”. Porém, a reestruturação faz referência a um processo mais 

profundo, “um conjunto de mudanças que orienta os processos de estruturação urbana 

das cidades”, (SPOSITO, 2004), uma “ruptura nas tendências seculares e de uma 

mudança em direção a uma ordem e configuração significativamente diferentes” 

(SOJA, 1988, p.193). As implicações da chegada de um novo agente sobre uma cidade 

e sua reestruturação urbana são enormes, em especial se considerado as 

características de influência e poder deste sobre a economia e a política. 

O campo econômico sempre esteve diretamente relacionado ao político, esses 

laços são ainda mais fortes em cidades de pequeno porte, notadamente influenciando 

nas eleições municipais, como destacado por Cervi e Speck (2016, p.82) “os recursos 

financeiros têm um lugar importante na disputa eleitoral, pelo seu efeito direto sobre 

o desempenho eleitoral, e este efeito direto é relativamente constante nos municípios 

com até 200 mil eleitores”. Outro fato a ser analisado refere-se à questão da “memória 

eleitoral”, a qual segundo Cervi e Speck (2016, p.57) nos pequenos municípios o 

personalismo na relação entre eleitor e classe política tornaria secundárias as siglas 

partidárias. Desde modo, a atuação do recurso financeiro se apresenta como fator 

decisivo para a disputa eleitoral, juntamente com a “memória eleitoral” que se tornam 

favoráveis a quem apresenta maior poder econômico.  

Como estudo de caso analisa-se os impactos direitos desse novo agente sobre 

a cidade de Barra Longa/MG. Oriundo do encontro dos rios do Carmo e Gualaxo do 

Norte, o nome do município de Barra Longa também é dado ao seu distrito sede (área 

urbana), local onde acontece este encontro. Localizado na zona da mata mineira, cerca 

de 174 km da capital Belo Horizonte, a área urbana do município possui uma pequena 

população, no ano 2000 representava 29,72% da população total do município e em 
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2010 passou a representar 37,65%, totalizando aproximadamente 2.313 (IBGE, 2010). 

A característica física do sítio com topografia acidentada em conjunto com os rios e 

córregos que cortam o vale, foram fatores importantes para a formação morfológica 

da cidade. 

A localização geográfica, associada às condições precárias da malha 

rodoviária, há apenas uma via pavimentada que a conecta a MG-262 (principal acesso 

para a capital Belo Horizonte), dificulta o desenvolvimento econômico. Este fato, 

somado a poucos investimentos de infraestrutura, faz da cidade de Barra Longa 

dependente da cidade de Ponte Nova, quanto a oferta de ensino superior, assistência 

médica e hospitalar, comércio de bens específico, entre outros. A economia da cidade 

tem forte influência da atividade agropecuária fato que evidencia uma dinâmica 

ruralista predominante. De acordo com dados disponibilizados pelo SEBRAE, em 2011 

26% da economia era proveniente da agropecuária, 10% da indústria e 64% 

proveniente de serviços. A típica cidade pequena. 

A instalação da Fundação Renova provocou o aumento da circulação de 

pessoas, empresas e serviços. A demanda de alugueis de casas, e a necessidade de 

locais para hospedagem provocou a elevação dos valores do aluguel juntamente com 

a construção de um novo hotel. Essa alteração também reflete sobre o valor da terra, 

os lotes centrais ficaram demasiadamente inflacionados, de acordo com uma 

entrevista realizada com os moradores da cidade não se consegue alugar uma 

residência pequena por menos de R$900,00 reais. Nas ruas, o trânsito de caminhões, 

máquinas e ônibus tornou-se comuns e constante. Todas essas novas interações 

dificultam a coexistência das atividades cotidianas das pessoas nativas da cidade.  

Para além, houve incremento de renda, locações de empregos temporários e 

aumento no valor da taxa sobre a arrecadação fiscal do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN). O incremento econômico exacerbado, saltando em 2015 

de R$ 88.540,33 para 2016: R$ 7.699.522,65 e para R$ 4.937.919,79 em 2017 

(SICONFI 2019), movimentou a economia de tal forma que, de acordo com o Portal 

da Transparência somente as compras efetuadas no mês de novembro de 2017 

alcançaram o valor de R$153.460,31, ultrapassando o saldo total de arrecadação do 

ISSQN em 2015.   
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Ainda no mesmo município, a movimentação econômica dos impostos refletiu 

diretamente nas eleições municipais que ocorreram no ano de 2016. O candidato 

eleito, com 40,69% dos votos, recebeu apoio do ex-prefeito, ambos filiados ao Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Além do apoio, segundo informações do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato eleito recebeu a maior quantia em 

recurso, aproximadamente quinze mil reais (18,6%) a frente do segundo candidato 

com maior recurso, e obteve o maior valor em doações de pessoas físicas (19,64%), 

quando comparado aos demais candidatos3 (TSE - Eleições Municipais 2016).  

Ambas as relações, econômicas e políticas, também são vistas em outros 

municípios atingidos, especialmente no campo da política em que o candidato a 

prefeito foi reeleito, a exemplo cita-se os municípios de Rio Doce/MG, Alto Rio 

Doce/MG, Periquito/MG e Baixo Guandu/ES.   

Outro impacto referente à política está relacionado à falta quantitativa de 

técnicos especializados nos cargos dessas prefeituras, o que dificulta o controle do 

poder local sobre as atividades geridas pela Fundação Renova. A falta de corpo técnico 

capacitado é comumente observada em municípios pequenos, como relatado por Lollo 

e Gebarra (1999) “assim, a ausência, por parte da municipalidade, de um corpo técnico 

devidamente preparado para elaborar projetos, ou mesmo para avaliar projetos 

elaborados por empresas contratadas, tem sido a maior dificuldade encontrada, 

especialmente quando se refere a grandes projetos.” Neste sentido, a prefeitura não 

tem instrumentos, nem mesmo número quantitativo de técnicos para fiscalizar, 

contestar e/ou refazer os laudos e serviços realizados por profissionais contratados 

pela Fundação Renova, o que aumenta o controle e influência da Fundação sobre o 

território.  

Portanto, esse problema já recorrente se amplifica após a instalação da 

Fundação Renova nesses territórios. Tal conjuntura elucida as influências e 

consequências da instalação desse novo agente, o qual exerce forte controle em 

cidades nas quais a política acontece de maneira em que há uma ação direta do 

candidato com o eleitor. 

 
3 Candidato do Partido da República – PR: Doação de Pessoas Físicas (3.13%), Candidato do Partido 

Popular Socialista – PPS: Doação de Pessoas Físicas (4.63%). 
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4 OS MOVIMENTOS CONTRÁRIOS: LUTA E RESISTÊNCIA 

 

Diante de tantos acontecimentos e conflitos decorrentes do rompimento da 

barragem de Fundão, há a necessidade das pessoas atingidas serem protagonistas nos 

processos de ressarcimento.  Assim, no sentido da luta pelo direito dessas pessoas, há 

outro agente que se destaca no território de Barra Longa: os movimentos sociais. 

Os movimentos sociais, representados pelo Movimentos do Atingidos por 

Barragem (MAB), buscou promover o protagonismo do atingido, a auto-organização e 

a autonomia na luta pelos seus direitos e na conquista da reconstrução da cidade. 

Além da mais importante conquista, a contratação de uma Assessoria Técnica para 

auxilio dos atingidos/as frente aos técnicos da Fundação Renova. Sobre a conquista 

desse processo o MAB aponta:  

Os atingidos pautaram a Samarco por meio da Fundação Renova que 
pagasse uma equipe independente conforme já estava em discussão 
em Mariana. As negociações começaram em setembro de 2016, com a 

realização de assembleias, reuniões de coletivos para formular pré-
projetos, escuta de entidades como Cáritas e AEDAS, tudo organizado 

pela Comissão de Atingidos e Atingidas e acompanhado pelo MPF 
(MAB, 2018). 

 

As assessorias, no contexto do rompimento, consistem em profissionais que 

visam auxiliar os atingidos frente aos técnicos da Fundação Renova, identificando, 

ouvindo e coordenando as demandas da população, e os problemas existentes no 

território, sempre atuando com a participação ativa da população. No caso específico 

de Barra Longa a assessoria é prestada pela Associação Estatual de Defesa Ambiental 

e Social (AEDAS), entidade que conta com treze profissionais de diversas áreas 

(AEDAS, 2018). Em relato uma atingida comenta:  

 

A assessoria nos deu condições de entender muita coisa que não 

estava claro para nós, além de ajudar a trazer os atingidos para as 

reuniões. Antes não tínhamos como mobilizar tanta gente nem reunir 

em pequenos grupos. Isto está sendo fundamental e agora vamos 

avançar (MAB, 2018). 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Através desse agente a configuração das forças tornam-se menos 

desproporcionais, a AEDAS procura trazer a Fundação Renova para o território da 

comunidade, visando restringir o modo como a entidade age sob as escolhas e direitos 

das pessoas atingidas. Além de proporcionar discussões sobre temas importantes, e 

assim o empoderamento conceitual por parte dessas pessoas, a partir dos seminários 

de formação e capacitação (AEDAS, 2018).  

Neste sentido, a AEDAS elencou algumas conquistas, são elas: espaços 

coletivos que garantem acesso à informação; discussões acerca das propostas de 

reparação; sistematização das demandas; auxilio na elaboração técnica sobre as 

pautas; e esclarecimento de questões como a análise do ambiente de Barra Longa, 

que produzirá estudos confiáveis para embasar as decisões e proposições das pessoas 

atingidas. 

Porém, mesmo contando com profissionais especializados a AEDAS não 

consegue suprir toda a demanda de trabalho que envolvem o território atingido. 

Segundo dados disponíveis no site da AEDAS, atualmente a entidade trabalha em 10 

grupos rurais e 10 grupos urbanos do município de Barra Longa. São 261 famílias, 

mais de mil moradores, reunindo-se e trabalhando juntos no dia a dia para a 

recuperação de suas vidas. Ou seja, demasiadamente desproporcional se comparada 

a força de trabalho da Fundação Renova, a qual de acordo com Pizarro e Ariadne 

(2019) contam com 500 empregados diretos e 8.000 prestadores de serviço dispersos 

em toda a bacia do rio Doce.  

A partir dessas discussões foi possível constatar que os impactos referentes 

ao rompimento, não se expressam somente nos campos socioeconômicos e 

socioambientais, como dimensionado no TTAC. Eles acontecem expressamente no 

campo do poder, seja ele simbólico ou estrutural. Neste sentido, o desastre-crime 

ressalta um conflito pré-existente, entre mineração e povos tradicionais, 

externalizando-o a partir da desterritorialização. Assim, tem-se um enfraquecimento 

da gestão local, gerando uma crescente fragmentação territorial e enfraquecimento do 

poder político e econômico dos agentes locais.  

 

 

https://www.sinonimos.com.br/demasiadamente/
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5 REFLEXÕES FINAIS 

 

O setor extrativista mineral sempre exerceu intensa influência no estado de 

Minas Gerais, seja por seus incrementos na economia, ou mesmo pelas interferências 

na política estadual, como também nas eleições dos municípios onde acontece a 

extração do minério. Após o rompimento da barragem de rejeito de Fundão, 

pertencente a mineradora Samarco, esse território é expandido, principalmente por 

conta da criação da entidade privada Fundação Renova, que se instalou sobre todo o 

território atingido da bacia do rio Doce. Este novo agente potencializa o controle do 

capital hegemônico advindo desse setor, especialmente em cidades de pequeno porte, 

as quais representam 82% na área diretamente atingida pelo rejeito.  

Na cidade de Barra Longa, local em que a área urbana foi parcialmente 

recoberta pelo rejeito, a instalação da Fundação Renova provocou diversos impactos, 

os quais podem citar: alteração dos valores de imóveis, do aluguel, da comida, 

dificultando a sobrevivência dos barra-longuenses dentro do seu próprio território.  

Essa realidade abre espaço para outro importante agente sobre o território: o 

MAB e a assessoria técnica AEDAS. Através desses agentes a configuração das forças 

tornam-se menos desproporcionais, porém ainda incapaz de combater a hegemonia 

do capital minério.  

Portanto, deve-se atentar aos efeitos que a Fundação Renova exerce sobre 

essas cidades. Pois, como as mineradoras exercem influência e poder sobre o estado 

de Minas Gerais, a Fundação Renova controla e domina o território atingido 

especialmente sobre as atividades econômicas e, consequentes decisões políticas 

subjacentes. Desta forma, o novo agente domina o território e negligencia as 

especificidades da sociedade local, podendo resultar em futuros impactos sobre a 

estruturação e reestruturações espaciais desses territórios. 
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O MUNICÍPIO EMERGIU COMO ENTE FEDERATIVO  

 

 

BATISTA, Marinalva dos Reis1 

 

 

 

RESUMO 

Este artigo versa sobre a consolidação do município como ente federativo, que é 

recente, datando da década de 1980.  A Carta Magna de 1988 materializou expressivas 

inovações para a esfera municipal, de forma que o município passou a constituir um 

dos entes da federação, tratando-o como unidade dotada de independência política, 

promulgada na capacidade de poder elaborar a sua Lei Orgânica, escapando assim, 

da tutela dos estados, que até então eram considerados como únicos componentes da 

federação. O objetivo é debater a respeito do município como ente federativo, bem 

como as criações de municípios no período de 1965 a 2020. Também apresentamos 

um breve trecho sobre serviços municipalizados a partir da Constituição Federal de 

1988. Assim como acontece com os estados, a capacidade dos governos locais de 

implementar políticas e de recolher recursos é diferenciada tornando o 

desenvolvimento municipal desigual.  

 

Palavras chave: Emancipações. Municipalização. Pequenas cidades.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A consolidação do município como ente federativo é recente, datando da 

década de 1980.  A Carta Magna de 1988 materializou expressivas inovações para a 

esfera municipal, de forma que o município passou a constituir um dos entes da 

federação, tratando-o como unidade dotada de independência política, promulgada na 

capacidade de poder elaborar a sua Lei Orgânica, escapando assim, da tutela dos 

estados, que até então eram considerados como únicos componentes da federação.  

Com a Constituição de 1988, os municípios passaram a ser regidos por leis 

orgânicas próprias, elaboradas pelos seus respectivos legislativos. De acordo com 

Berardi (2004, p. 05) A Lei Orgânica Municipal acarreta, “além da organização 

administrativa do Município, a restauração do Poder Legislativo municipal, definindo a 

diversificação normativa, que não existia nas leis organizacionais outorgadas pelo 

Estado”, esse autonomia é reflexo do poder constituinte concedidos aos Municípios 

pela Constituição Federal de 1988, e tem como consequência a efetivação do Estado 

Democrático de Direito. 

 

2 MUNICÍPIOS CRIADOS DE PÓS 1965 

 

 Os princípios que regem os governos municipais estão escritos na Constituição 

federal, no que se refere aos recursos também vem exposto. Assim como acontece 

com os estados, a habilidade dos governos locais de implementar políticas e de 

recolher recursos é diferenciada, com forme apresenta a Tabela 1. Também como 

ocorre com os estados, o número de vereadores e os critérios para sua remuneração 

são determinados pela legislação federal.  

 De acordo com Souza (2005) a responsabilidade do município enquanto ente 

federativo é ordenar o seu desenvolvimento social e a garantia do bem estar de seus 

munícipes, pois trata-se da escala de gestão que está mais próxima das necessidades 

mais básicas das pessoas. A concretização de ações e políticas públicas que consolidam 

os serviços públicos, especialmente, saúde, educação que são os serviços que foram 

largamente municipalizados no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988.  
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 O município como parte integrante do federalismo brasileiro e atuante passou 

por diversos momentos de avanço e retrocesso, isto porque, somente a previsão da 

autonomia municipal, por si só, era pouco. Meirelles (2006, p.40) explica que os 

municípios brasileiros precisam “não só de governo próprio, mas – antes e acima de 

tudo – de rendas próprias, que assegurassem a realização de seus serviços públicos e 

possibilitassem o progresso material do Município.” (MEIRELLES, 2006, p. 40). 

 

TABELA 1: BRASIL, competências tributárias vigente. 

Tributos  Quem 

legisla 

Quem 

administra 

Com quem fica a receita 

Tributos sobre o patrimônio  U, E, M U, E, M U, E, M 

IPTU M M M 

IPVA  E E E (50%), M (50%) 

ITR  U U U (50%), M (50%) 

ITCD  E E E 

ITBI M M M 

Tributos sobre o consumo  U, E, M U, E, M U, E, M 

COFINS  U U U 

PIS/PASEP  U U U 

CIDE combustíveis U U U (71%), E (21,75%), M 
(7,25%) 

IPI  U U U (42%), E (32%), M 
(26%)* 

ICMS  E E E (75%), M (25%) 

ISS  M M M 

II  U U U 

Tributos sobre a renda U U  U, E, M 

IR  U U U (52%), E (21,5%), M 
(23,5)* 

IOF U U U 

CSLL  U U U 

Tributos sobre a folha de 
pagamento  

U  U U, E, M e entidades 

CPS U U U 

FGTS U U U 

Salário-educação  U U U, E 

Sistema S  U  U U Entidades 

Taxas e contribuições de 
melhoria  

U, E, M U, E, M U, E, M 

Fonte: adaptado de Marques Junior et al. (2013). Notas: U=União; E=Estados; M=Municípios. 

  

 A autonomia e valorização do poder local vem sendo pensada desde a 

Constituição de 1891, mas muito pouco avançou. A inovação do texto constitucional 
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de 1934  se explica justamente pelo fracasso da Constituição de 1891 no que diz 

respeito à valorização do poder local. Durante a Constituinte “[...] o Municipalismo 

ganhou corpo e veio a se refletir na Constituição de 1946 sob o tríplice aspecto político, 

administrativo e financeiro.” (MEIRELLES, 2006, p. 42). 

 Ao dizer que a autonomia municipal avança e retrocede é pelo fato de que após 

a constituinte de 1946, temos na história do Brasil o período do Golpe Militar de 1964, 

em que o poder local novamente foi restringido pela Constituição de 1967 e sua 

Emenda Constitucional nº 1 de 1969. Nos estudos de Simini (2017, p. 3) ele considera 

que “Houve a manutenção do regime federativo e das autonomias estadual e 

municipal, porém em termos mais restritos. A limitação do município se deu no âmbito 

político, administrativo e financeiro”.  

 Considerando os estudos de Meirelles (2006) e Simini (2017), grande parte do 

que vinha sendo conquistado na escala local se perdeu com o Golpe Militar, inclusive 

várias desmunicipalizações, ou seja, a extinção de municípios foi muito praticada, 

conforme Cigolini (1999, p.23) no final de 1963 o número de municípios no Brasil era 

de 4.235 e no final de 1965 diminui para 3.957, principalmente na região norte do 

país.  Cigolini (2009, p. 171) completa que a legislação posterior ao Golpe Militar de 

1964, “inaugurou uma nova tendência de centralização do poder, em detrimento dos 

poderes locais e regionais”. Nos anos iniciais do Golpe a autonomia municipal ficou 

mais restrita e, ainda foi vetado o pagamento de remuneração aos vereadores, à 

exceção das cidades expressivas e com mais de 100 mil habitantes. Mesmo durante o 

período militar houve a criação de diversos municípios, como podemos observar na 

Tabela 2.  

 Cataia (2006) observa que com a formação de núcleos urbanos consolidados 

está associada diretamente à criação de municípios, pois:  

 

À medida que a urbanização avança sobre o território, criam-se novas condições 
de trabalho, alargando o consumo dos serviços e complexificando a vida de 
relações e a administração do lugar. A transformação do núcleo urbano em 

município produz um espaço político com poder de legislação sobre uma parcela 
do território, elemento fundamental de organização da vida econômica e social 
do lugar (CATAIA, 2006, p. 5). 

 

 Com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988 tiveram 
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expressivas alterações no que se refere às instituições políticas, entre elas acenava 

alterações quanto as atribuições dos municípios. De acordo com Souza (2004) estas 

mudanças institucionais são resultado de acordos compilados durante a 

redemocratização.  

 
TABELA 2: BRASIL, número de municípios criados, por estado, entre os anos de 1965 e 1985. 

Estados Número de 
municípios 

existentes 

Municípios 
criados no 

período  

Total de 
Municípios  

Crescimento sobre 
o total % 

Rio Grande 
do Sul  

201 43 244 21 

Paraná 274 35 310 13 

Mato Grosso  35 25 60 71 

Goiás  220 21 241 11 

Amazonas  41 18 59 44 

Mato Grosso 

do Sul 

49 14 63 29 

Rondônia 4 13 17 325 

Santa 
Catarina    

193 6 199 3 

Roraima 2 6 8 300 

Maranhão     127 5 132 4 

Pará 82 5 87 6 

Espírito 

Santo  

54 5 59 9 

Acre 7 5 12 71 

Paraíba  166 4 170 2 

Pernambuco 165 3 168 2 

São Paulo  571 2 573 0,3 

Bahia  334 2 336 0,6 

Alagoas  94 2 96 2 

Minas 
Gerais  

717 1 718 0,1 

Rio Grande 

do Norte  

150 1 151 0,6 

Piauí  114 1 115 0,9 

Ceará  141 1 142 0,7 

Sergipe  74 0 74 0 

Rio de 

Janeiro  

65 0 65 0 

Amapá  4 0 4 0 

Total  3883 218 4102 6 

FONTE: IBGE, municípios, 1965-1985. 

   

 A Constituição Federal de 1988 em seu Título III, Capítulo I, em seu parágrafo 
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4° do artigo 18, discorre o seguinte sobre a emancipação de novas unidades político-

administrativas:  

 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 
preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, 

far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em Lei 
Complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, 

às populações diretamente interessadas (Constituição Federal, 1988). 

 

A criação de municípios após golpe militar, conforme demostra a Tabela 3, foi 

bem expressivo sendo criados mais de 1400 municípios. Esse fator evidencia a 

relevância da escala local nas políticas públicas.  

 
TABELA 3: BRASIL, número de municípios criados, por estado, entre os anos de 1986 e 2020. 

Estados Número de 

municípios 
existentes 

Municípios criados 

no período  

Total de 

Municípios  

Crescimento 

sobre o total % 

Rio Grande do 
Sul  

244  253 497  103 

Minas Gerais  718 135 853 19 

Piauí  115 109 224 94 

Santa 
Catarina 

199 96 295 47 

Paraná  310 89 399 29 

Maranhão  132 86 217 65 

Mato Grosso  74 82 141 110 

Tocantins  59 80 139 136 

Bahia 366 80 417 24 

São Paulo  573 73 645 13 

Goiás  181 65 246 36 

Pará  87 57 144 64 

Paraíba  170 52 223 31 

Ceará  142 43 184 30 

Rondônia  17 37 52 218 

Rio de 
Janeiro  

65  27 92 42 

Espírito Santo  59  20  78 34 

Pernambuco  168 17 185 10 

Rio Grande 
do Norte  

151 17 167 11 

Mato Grosso 

do Sul  

63  15 79 22 

Amapá  4 11 16 275 

Acre  12 10 22 84 

Roraima  8 7 15 87 
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Alagoas  96  6 102 6 

Amazonas  59  3 62 5 

Sergipe  74  1 75 1 

Total  4102 1473 5570 36 

Fonte: IBGE, 1980-2020. 

  

Nos estudos de Souza (2005) argumenta que a Constituição de 1988 abriu o 

caminho para essa participação das comunidades locais e para a municipalização, por 

ter incorporado o princípio – que se aplica à maioria das políticas sociais – de que elas 

deveriam ser descentralizadas e participativas. Identificou ainda que “A 

municipalização não se tem restringido aos governos como provedores de políticas 

sociais, mas também às comunidades locais” (SOUZA, 2005, p. 12). A autora chega a 

essa conclusão devido a vários programas federais e outros financiamentos com 

recursos de agências multilaterais, as quais exigem a constituição de conselhos 

comunitários para o repasse de recursos, levando, assim, a efetiva participação da 

sociedade que é representada pelos integrantes dos conselhos. 

As políticas de saúde e de educação básica nos anos iniciais, foram em grande 

parte dos municípios, municipalizadas, “as relações intergovernamentais que se 

estabeleceram são muito mais frequentes entre a União e os municípios, com 

participação limitada dos governos estaduais” (SOUZA, 2005, p. 12). 

Segundo França (2005), a municipalização se constitui uma das modalidades de 

descentralização. Também pode ser entendida como o processo de transferência tanto 

de encargos quanto de poder. 

As perspectivas de resolução de problemas pela administração na escala local 

representa uma importante inovação, contudo, demostra fragilidade para enfrentar os 

desafios sociais dentro de suas localidades, que são inúmeros, mesmo para as mais 

pequenas localidades. Acaba tendo os mesmos problemas sociais brasileiros, no 

entanto, manifestados a nível local. Todavia, observa que as desigualdades regionais 

e sociais alargam a complexidade do federalismo que harmonize o equilíbrio e a 

eficácia da gestão pública. Isso mostra que existe uma distância entre os dispositivos 

constitucionais e as conjunturas políticas e econômicas, com as últimas prevalecendo 

sobre os mandamentos constitucionais. Nesse sentido, os dispositivos previsto até o 

momento não são suficientes para resolver essas disparidades. 
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3 A MUNICIPALIZAÇÃO  

 

A partir da Confederação Nacional dos Municípios - CNM sinaliza a 

municipalização da educação, da Saúde, do trânsito, do meio ambiente e praias e 

outros mais pontuais como a municipalização da segurança pública e aeroportos, 

dentre outros. Certamente, não em todos os municípios, mas é um indicativo de maior 

participação municipal relacionados a estes serviços.   

A municipalização da educação deu-se principalmente após a promulgação da 

LBD 9394/96 coube ao município a responsabilidade de ofertar educação. O Art. 11 

estabelece as incumbências dos municípios para a educação:  

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: I - organizar, manter e 
desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 

ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos 
Estados; II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; IV 
- autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino; V - oferecer a educação infantil em creches e pré-

escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação 
em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência e com 
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo único. 

Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema 
estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação 
básica (Brasil, 1996). 

 

No Brasil, a municipalização do meio ambiente um processo lento. Foi a partir 

da implantação da Política Nacional do Meio Ambiente, disciplinada pela Lei 

6.938/1981, que os municípios passaram a ter um importante papel na defesa do Meio 

Ambiente. A partir desta lei, criou-se o Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, 

os Municípios passaram a também integrar esse sistema por meio de seus órgãos de 

gestão ambiental, de forma conjunta com Estados e União.  

O estabelecimento de estruturas organizacionais de Meio Ambiente nos 

Municípios constitui, portanto, um dos requisitos para a ação municipal sobre o Meio 

Ambiente. A partir da Lei Federal no 6.938/1981, que estabeleceu as bases para a 

Política Nacional do Meio Ambiente e criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente – 
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Sisnama, os Municípios passaram a também integrar esse sistema por meio de seus 

órgãos de gestão ambiental, de forma conjunta com Estados e União. “É muito 

importante para os Municípios assumir a gestão ambiental, pois, por meio dos 

licenciamentos, eles adquirem o poder de decidir sobre o que fazer e como fazer no 

seu território, além de poderem planejar seus modelos de desenvolvimento” (CNM, 

2009). Figueira (2020) complementa que “os municípios possuem um papel importante 

na tutela ambiental, pois a sociedade e as autoridades locais têm amplo conhecimento 

dos problemas ambientais enfrentados naquela localidade”. 

De acordo com CNM (2009) alguns municípios têm se destacado por sua 

atuação na área ambiental no que concernem as ações de gestão ambiental.  Alguns 

municípios têm se destacado por sua atuação na área ambiental no que concernem as 

ações de gestão ambiental. Por meio desta pesquisa foi possível detectar que os 

Estados que vêm tendo maior êxito até agora são o Rio Grande do Sul, com 222 

Municípios licenciando; o Pará, com 19; Santa Catarina, com 15 (além de 47 que 

emitem licenças só em “corte e supressão de vegetação e averbação de reserva 

legal”); e Goiás, com 13. 

De acordo com o estudo de Figueira (2020) atualmente os únicos três estados 

onde mais de 50% dos municípios fizeram seus Planos Municipais de Saneamento 

Básico foram Santa Catarina (86%), São Paulo (64%) e Rio Grande do Sul (54%). Em 

15 estados, menos de 20% dos municípios fizeram os Planos, o que mostra a distância 

para atingir a obrigatoriedade da Lei. Em número de cidades, o Estado de São Paulo 

foi onde mais avançou com 411 cidades tendo planos entre os 645 municípios 

paulistas. Os maiores gargalos estão nos estados do Norte, especialmente os níveis do 

Amapá (0%), Pará (15%) e Rondônia (10%) (FIGUEIRA, 2020, p. 148). 

Da mesma forma que os assuntos ambientais condiz com a gestão municipal a 

questão do transito municipal também, no entanto, De acordo com dados do 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, dos 5.570 municípios brasileiros 

apenas 1.572 se integraram ao Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, criaram um 

órgão que passou a gerir o trânsito local.  

A Resolução nº 560/2015 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que 

dispõe sobre a integração dos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários 
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municipais ao Sistema Nacional de Trânsito, determina que a estrutura organizacional 

deve conter no mínimo esses cinco departamentos: engenharia de tráfego; fiscalização 

e operação de trânsito; educação de trânsito; coleta, controle e análise de estatística 

de trânsito; e Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI. Para o exercício 

das atividades e competências legais são atribuídas por leis. 

O marco regulatório da transferência de praias marítimas urbanas e rurais se 

deu por meio da aprovação da Lei 13.240, de 2015, e suas atualizações, por meio da 

Lei 13.813, de 2019, a qual autorizou a União a transferir aos Municípios a gestão de 

orlas e praias marítimas urbanas, rurais estuarinas, lacustres e fluviais federais, 

inclusive as áreas de bens de uso comum com exploração econômica, tais como 

calçadões, praças e parques públicos. Com a regulamentação da lei, 295 Municípios 

(Figura 1) estão enquadrados nas normas que podem promover a gestão das praias 

marítimas urbanas. Desses apenas 94 Municípios requereram a municipalização das 

praias marítimas urbanas, ou seja, 31% solicitaram junto à Secretaria de Patrimônio 

da União-SPU a gestão de praias marítimas urbanas. 

 

Figura 1: Municípios que possuem praias marítimas urbanas, 2019. 

 

Fonte: CNM, 2020. 
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De acordo com o Ministério da Saúde (2009) a municipalização da saúde 

acontece quando a gestão dos serviços de saúde é transferida dos governos federal e 

estadual para os municípios. Esta descentralização dos serviços de saúde atende à 

determinação da Constituição Federal, às definições da Lei Orgânica da Saúde – Lei 

8.080, e às Normas Operacionais Básicas - NOBS, Norma Operacional da Assistência à 

Saúde - NOAS e, recentemente, o Pacto de Gestão.  

A municipalização prioriza a concentração da gestão da saúde pública nos 

municípios. Isso permite a cada município atuar conforme suas necessidades 

específicas. 
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DINÂMICAS URBANAS E TURISMO: AS POSSIBILIDADES PARA 

INSERÇÃO DOS PEQUENOS MUNICÍPIOS 

 

ALVES, Larissa de Mattos 1 

ENDLICH, Ângela Maria 2 

 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar similitudes e divergências nos destinos 

turísticos de diferentes portes demográficos, buscando estabelecer relações entre 

população e oferta turística. As reflexões realizadas estão fundamentadas na análise 

de produções científicas, documentos oficiais e dados de destinos turísticos, como 

população residente, IDH, Gini, Regic e empregos formais gerados pelo turismo. Para 

verificar os fluxos de investimentos públicos e privados, consideramos, 

respectivamente, os convênios estabelecidos com Ministério do Turismo e a presença 

de redes hoteleiras no cadastro nacional de hotéis e bancos de dados virtuais de 

reserva de meios de hospedagem. As análises indicaram que tanto os investimentos 

privados oriundos de redes hoteleiras internacionais, quanto os investimentos 

públicos resultantes de convênios estabelecidos com o governo federal concentram-

se em centros maiores. Discretamente, surgem novas direções dos fluxos de 

investimentos e de visitantes, mas ainda insuficientes para suprir as expectativas 

geradas em torno do desenvolvimento focado nos desafios sociais. 

 

Palavras chave: Turismo. Municípios. Porte demográfico.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar similitudes e divergências nos destinos 

turísticos de diferentes portes demográficos, buscando estabelecer relações entre o 

porte demográfico e os produtos e serviços turísticos ofertados. Os serviços e 

infraestruturas disponíveis, considerados nos estudos sobre as redes urbanas, são 

aspectos de grande relevância em um destino turístico, e variam de acordo com o 

porte das cidades. O número de habitantes não é um critério para inserir ou excluir 

um município na lista de destinos turísticos, até porque destinos bastante difundidos 

estão em pequenas localidades. Entretanto, de acordo com o número de moradores, 

os municípios podem apresentar algumas semelhanças em relação aos equipamentos 

e serviços disponíveis, o que pode levar à formatação de diferentes produtos 

turísticos.  

As tentativas de classificar, diferenciar e hierarquizar as cidades geraram um 

embate teórico complexo. Tais divergências na classificação devem-se à diversidade 

da distribuição populacional no Brasil, que não permite que números gerais sejam 

adequados para a análise das particularidades de todo território nacional. Optou-se 

neste trabalho por partir de alguns consensos: serão considerados como grandes, os 

municípios com mais de 500 mil habitantes, e como pequenos, os municípios com 

menos de 20 mil habitantes. Os municípios que têm entre 20 mil e 500 mil 

habitantes serão considerados de médio porte, que envolvem “as cidades regionais e 

sub-regionais, como centros urbanos intermediários” (STAMM; et al.,  2013, p. 253). 

Pautado nessas orientações, este trabalho tem como objetivo refletir sobre a 

relação entre o porte demográfico dos municípios brasileiros, a infraestrutura 

disponível nos centros urbanos e a influência disso na formatação de produtos 

turísticos. Nesse sentido, produções científicas e documentos oficiais foram 

considerados para verificar como o turismo tem modificado as condições de vida em 

municípios de diferentes portes demográficos no Brasil. Para tanto, optamos por 

observar destinos turísticos consolidados. Com a finalidade de orientar as reflexões 

sobre tais destinos, consideramos dados como população residente (IBGE 1991, 

1996, 2000, 2007, 2010), Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 
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(2000 e 2010) e o Índice de Gini (2000 e 2010), classificação na hierarquia urbana 

(Regic), convênios realizados com o Ministério do Turismo (Portal da Transparência - 

2017) e os empregos formais gerados pelo turismo (RAIS 2012, 2013, 2014). A 

presença de redes hoteleiras foi verificada em pesquisas nos bancos de dados 

virtuais disponíveis, como cadastro nacional de hotéis e sites de busca e reserva de 

meios de hospedagem.  

Os próximos tópicos estão dedicados a compreender as implicações da 

distribuição e/ou concentração dos investimentos e da infraestrutura no 

desenvolvimento do turismo em municípios de diferentes portes demográficos. Após 

considerar tais implicações em municípios de grande e médio porte, o trabalho 

finaliza refletindo sobre os resultados do turismo nas pequenas localidades. 

 

2 OS MUNICÍPIOS DE DIFERENTES PORTES DEMOGRÁFICOS: 

PARTICULARIDADES NA OFERTA TURÍSTICA 

 

Os serviços e infraestruturas disponíveis, considerados nos estudos sobre as 

redes urbanas, são aspectos de grande relevância em um destino turístico, e variam 

de acordo com o porte das cidades. O acesso e serviços de transporte, comunicação, 

alimentação e hospedagem são determinantes na atração de turistas. Contudo, 

serviços de uso prioritário ao morador, como serviços de saúde e bancários também 

são relevantes em alguns destinos turísticos. Ainda, algumas especialidades 

produtivas podem ter interesse turístico, visto que por particularidades tecnológicas, 

culturais, ambientais são capazes de atrair fluxos de visitantes.  

As diversas possibilidades de combinações dos elementos na rede urbana 

evidenciam particularidades de interesse turístico. “A diversidade diz respeito às 

possíveis combinações dos mesmos elementos que, entretanto, ao se concretizarem, 

o fazem de modo específico, pois cada um desses elementos assume a sua própria 

especificidade” (CORRÊA, 2006, p. 275). 

A disponibilidade de infraestrutura, serviços e atrativos turísticos expressam 

arranjos socioespaciais particulares, que vão, por fim, se formatar em produtos 

turísticos diferenciados. A disposição ou ausência desses elementos urbanos no 
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espaço não tem relação direta com a qualidade de um destino turístico. Vale o 

simples exemplo de que um destino de turismo de eventos e negócios demanda de 

serviços aéreos, tecnológicos, bancários, entre outros prioritariamente urbanos, 

enquanto o ecoturismo e o turismo rural são exemplos menos seletivos em relação a 

infraestrutura e serviços urbanos. Porém, a qualidade ambiental e aspectos 

socioculturais são requisitos menos condicionantes em algumas modalidades do 

turismo de negócios, por exemplo. Algumas modalidades de turismo exigem 

atualizações tecnológicas, onde os turistas são atraídos pelas novas formas e funções 

dispostas no espaço. Outras modalidades pautam-se na inércia das formas espaciais, 

impondo novas funções, como o uso turístico e educacional, valorizados no turismo 

cultural e rural, por exemplo.  

O turismo enquanto produto de consumo impõe, na rede urbana e na 

centralidade das localidades, configurações particulares que o diferenciam dos 

demais serviços. Configuram, de alguma forma, particularidades cujos fluxos são 

bastante diferenciados daqueles. O turismo tem capacidade de imprimir 

centralidades diferentes na rede urbana, fazendo com que uma localidade que com 

seus serviços atende uma pequena população local, seja capaz de motivar 

deslocamentos internacionais. “A projeção de centros turísticos como Cancun ou 

Florença não está relacionada ao tamanho dessas aglomerações. Isso quer dizer que 

a diferenciação funcional das cidades aparece como elemento essencial na 

organização espacial de um território” (IPEA, 2001, p. 338).  

Em muitos casos, como no turismo rural, de natureza e nos resorts, a 

centralidade imposta pelo turismo não está na sede urbana do município, mas 

afastada, em áreas periféricas, no campo ou em ambientes naturais. Gaspar (2011) 

lembra que a urbanização generalizada faz com que o urbanismo não seja mais uma 

exclusividade das cidades. 

 
Duas das expressões mais fortes dos novos espaços de lazer ocorrem 
fora de contextos urbanos e constituem grandes atracções turísticas. 

Referimo-nos, por um lado, aos mega complexos de actividades ditas 
de sol e praia que se têm instalado em destinos exóticos, em geral na 
faixa inter-tropical e, por outro lado, aos parques temáticos, que por 

vezes aparecem como alternativas ao declínio de actividades 
económicas tradicionais (GASPAR, 2011, p. 293). 
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O fato é que, devido à complexidade das relações atuais, as redefinições na 

rede urbana impõem uma desordem, ou uma nova ordem, nas tradicionais redes de 

cidades, indicando novas centralidades, em alguns casos, distantes do núcleo 

urbanos. Enquanto especialidade produtiva, ou serviço complementar a outras 

atividades produtivas, o turismo interfere nas relações de centralidades entre as 

localidades. As próximas reflexões dirigem-se a perceber as implicações do turismo, 

enquanto especialização produtiva, em municípios de diferentes portes demográficos.  

 

2.1 O TURISMO NOS MUNICÍPIOS DE GRANDE PORTE DEMOGRÁFICO 

 

A concentração espacial da indústria, sua atração de trabalhadores com novas 

demandas de consumo, não só de produtos, mas também de serviços, foram 

durante muito tempo a principal explicação para as características dos municípios de 

grande porte. Todavia, não apenas as indústrias são responsáveis pela dinamização 

dos centros urbanos. Os municípios de grande porte demográfico diferenciam-se por 

concentrar poder de decisão e capital, de agentes públicos e privados. “A 

concentração da função de gestão do território, com base na concentração de sedes 

sociais de poderosas corporações, e muitas vezes do Estado, origina importantes 

centros de gestão do território” (CORRÊA, 1999, p. 43).  

As metrópoles atuais são também centros produção e irradiação de 

conhecimento e cultura, e por isso, é um equívoco reduzir a ampliação da sua 

complexidade à simples substituição da produção industrial pela prestação de 

serviços especializados (MEYER, 2000).  

O turismo e o lazer são atividades que emergem nas complexas dinâmicas dos 

municípios de grande porte demográfico. O lazer insere-se, essencialmente, no 

contexto das demandas sociais da grande massa de trabalhadores. O turismo, no 

entanto, tem razões diversas. A magnitude das corporações instaladas nas 

metrópoles, suas especialidades produtivas e gerenciais, atraem visitação em busca 

de conhecimento e negócios, gerando o turismo técnico-científico, pedagógico, 

educacional e o turismo de eventos e negócios. Para atender aos moradores e 

viajantes, motivados por lazer, trabalho ou conhecimento, uma densa estrutura de 
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equipamentos e serviços turísticos é necessária. Esse público consumidor atrai 

interesse de corporações multinacionais turísticas, principalmente prestadoras de 

serviços de transporte, hospedagem e alimentação.  

 
Restaurantes e hotéis de luxo, centro de convenções, clubes e 

serviços sofisticados para os ‘executivos do capital’ também estão 
presentes na metrópole (CORDEIRO, 1992). Aeroportos com amplas 

ligações nacionais e internacionais garantem rápida e fácil 
acessibilidade (CORRÊA, 1996, p. 23).  
 

Esses serviços especializados de luxo situam-se, principalmente, em grandes 

centros urbanos. As três capitais mais populosas estão entre os destinos turísticos 

mais consagrados no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Nelas é fácil 

encontrar as grandes corporações internacionais ligadas ao turismo. Hoje, são 

numerosas e diversificadas as redes hoteleiras presentes no Brasil. Um exemplo 

disso é a Accor, grande corporação de origem francesa que atua em diversos 

segmentos turísticos, como hotelaria, transporte, agenciamento e alimentação. A 

Accor opera em 140 países, dos cinco continentes, sendo a quinta maior rede de 

hotéis no mundo (SANTOS, 2012). No Brasil, a Accor domina o parque hoteleiro e, 

em 2010, superou tanto em número de hotéis, quanto de unidades habitacionais, 

outras três maiores redes hoteleiras nacionais juntas.  

São Paulo, a Grande Metrópole Nacional (REGIC, 2007), além de ser um 

centro de poder e população, também concentra grande diversidade e de serviços e 

corporações. Apenas no município de São Paulo, a rede Accor tem 43 hotéis e o 

maior grupo hoteleiro do mundo, a rede inglesa Intercontinental Hotels Group, tem 

quatro hotéis. E são várias as grandes redes hoteleiras internacionais que operam na 

grande região metropolitana paulista. “São Paulo é, de fato, o principal centro de 

gestão do território no Brasil, isto é, o principal centro de acumulação capitalista. E 

por concentrar sedes regionais de corporações multinacionais” (CORRÊA, 1996, p. 

29). 

Além dos tradicionais atrativos culturais, econômicos e técnico-científicos dos 

grandes centros populacionais, alguns também dispõem de atrativos naturais de 

primeira grandeza, com capacidade de atrair grandes e constantes fluxos de 
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visitantes de localidades distantes. Dois relevantes exemplos são Rio de Janeiro e 

Salvador, respectivamente, segundo e terceiro municípios mais populosos do país. 

Mesmo com atividades produtivas (empregos) e atrativos turísticos 

diferenciados e diversificados em quantidade e qualidade, os índices relacionados ao 

desenvolvimento local não se destacam nesses grandes municípios turísticos. São 

Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e o Distrito Federal têm os piores índices de 

desigualdade social entre os destinos turísticos indutores. No ranking dos dez piores 

índices de Gini dos municípios turísticos, sete são de municípios com mais de 500 mil 

habitantes. Os interesses do capital privado e a infraestrutura necessária para atraí-

lo não direcionaram às demandas sociais. 

Os maiores repasses feitos pelo Ministério do Turismo - MTur são aos 

municípios com maior número de habitantes, mas a relação entre população e 

repasse de recursos não é sempre proporcional. Brasília, por exemplo, sexto maior 

destino indutor em número de habitantes, é o município que recebeu maior 

quantidade de repasses do MTur e teve o maior valor conveniado. O Distrito Federal 

recebeu quase o dobro do valor disponibilizado para o município de São Paulo, que 

tem uma população cinco vezes superior. Investimentos federais dessa magnitude 

reforçam a impressão de que o poder político de Brasília tem maior influência na 

atração de investimentos do que as demandas sociais de São Paulo, por exemplo.  

As reflexões indicam que os títulos de grande, famoso ou consolidado destino 

turístico não garantem um satisfatório desenvolvimento socioeconômico. Porém, é 

preciso fazer a ressalva que em municípios tão complexos, atribuir o sucesso ou o 

fracasso do desenvolvimento social a um único vetor produtivo é também 

reducionismo de análise. Não é possível dissociar qualquer atividade da densa 

dinâmica socioeconômica local e global que envolve os grandes municípios. As 

análises que envolvem municípios de menor porte demográfico permitem uma 

observação mais detalhada. Municípios de menor porte demográfico parecem ser 

economicamente menos complexos do que as metrópoles, contudo apresentam 

desafios socioespaciais que precisam ser respondidos, tendo em vista a condição 

social e humana de vida. Para avançar nas reflexões previstas para este trabalho, os 
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próximos tópicos abordarão municípios de menor porte demográfico, 

sucessivamente, municípios de médio e pequeno porte demográfico. 

 

2.2 O TURISMO NOS MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE DEMOGRÁFICO 

 

O surgimento das cidades de médio porte demográfico emerge dos avanços 

da rede urbana, que atingiram não só os grandes centros, mas também ampliou o 

número de centros intermediários que, assim como as metrópoles, absorveram a 

população, especialmente do campo (BRANCO, 2007). “Com a crise dos anos 

setenta, as cidades médias, aproveitando os seus recursos e potencialidades, surgem 

como alternativa às grandes cidades em crise e reforçam sua posição nos sistemas 

urbanos regionais” (COSTA, 2002, p. 101). 

Cidades médias têm sido difundidas pela sua qualidade de vida, atraindo não 

só os habitantes dos municípios menores que constituem o fluxo mais volumoso, 

mas também pessoas oriundas áreas metropolitanas, que procuram fugir dos 

estrangulamentos urbanos impostos pelos adensamentos populacionais e carências 

estruturais dos grandes municípios. 

 
O crescimento demográfico dos centros urbanos intermediários 

compõe-se de fluxos humanos, ora procedentes de cidades maiores, 
constituindo um contingente em busca de tranquilidade e qualidade 
de vida, ora procedentes de municípios com pequenos núcleos 

urbanos, formando um grupo, em geral mais numeroso que o 
primeiro, constituído essencialmente por migrantes pobres (ENDLICH, 

2006, p. 30). 
 

Ao dispor de mão de obra trabalhadora e novos consumidores, as cidades 

médias com vantagens locacionais, também se tornaram interessantes ao capital 

privado. “A rede urbana é afetada pela globalização tanto por intermédio de criações 

urbanas recentes [...], como da refuncionalização dos centros preexistentes, 

impostas ou induzidas pelas corporações globais” (CORRÊA, 1999, p. 44). 

As cidades médias assumiram, diante da internacionalização da economia, 

novas funções, como estabelecer relações com outros centros de todos os níveis 

hierárquicos e até mesmo articular-se em rede internacional, “induzido 

principalmente a difusão de atividades mais modernas por todo território nacional e, 
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consequentemente, uma maior distribuição da população no sistema urbano 

brasileiro” (STAMM; et al., 2013, p. 251). 

Essas características positivas dos municípios de médio porte demográfico, 

além de atraírem população, atraem também os interesses do capital internacional. 

E, nesse sentido, as redes hoteleiras internacionais ampliam o interesse de se 

estabelecer nesses municípios que atraem visitantes, seja por suas atividades 

econômicas peculiares, ou por seus produtos turísticos.  

 
Nesta nova dinâmica da hotelaria de rede no Brasil os hotéis 
começaram a se dispersarem pelo território, operando em diferentes 

capitais e, também, em cidades do interior. O contexto da dispersão 
dos hotéis para o interior ocorre com a dinâmica de outras redes que 
oferecem diferentes serviços (PÍCCOLO; GÂNDARA, 2012, p. 476). 

 

As redes internacionais são procuradas por visitantes em busca de um padrão 

de qualidade pré-estabelecido. “Os principais clientes das redes hoteleiras são os 

homens de negócios, que viajam por várias partes do mundo [...]. Este tipo de 

turista se torna mais exigente, pois conhece a qualidade dos serviços prestados por 

um hotel de rede em nível mundial” (PÍCCOLO; GÂNDARA, 2012, p. 477). 

Porém, a busca por um padrão de qualidade internacionalmente conhecido, 

tão comum no turismo de negócios, é crescente também no turismo de lazer. Angra 

dos Reis e Foz do Iguaçu, dois municípios de médio porte demográfico que são 

essencialmente destinos de lazer, contam com hotéis de redes internacionais 

especializados em serviços elitizados de lazer e entretenimento. Entre as redes 

hoteleiras que operam em Angra dos Reis, com pouco menos de 160 mil habitantes, 

estão a espanhola Meliá, a holandesa Golden Tulip e as portuguesas Vila Galé e 

Pestana.  

Foz do Iguaçu, por sua vez, com aproximadamente 250 mil moradores, está 

entre os principais portões de entrada de turistas internacionais no Brasil e conta 

com hotéis de rede como a francesa Accor, a holandesa Golden Tulip Hotels Inns e 

Resorts e a rede Belmond, de origem inglesa, especializada em hotéis de luxo. Não 

se pode ignorar o interesse das redes nacionais e estaduais nos municípios de médio 

porte demográfico. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, operam as redes hoteleiras 
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nacionais Bourbon Hotéis & Resorts; Bristol Hotéis & Resorts; Harbor; Mabu Hotéis e 

Resorts e San Juan Hotéis (PÍCCOLO; GÂNDARA, 2012).  

Dentre os municípios de médio porte demográfico, destaca-se Caldas Novas 

devido ao grande incremento populacional. O município contava no ano 2000 com 

menos de 50 mil habitantes e a população estimada para 2020 ultrapassa os 90 mil 

habitantes (IBGE, 2017).  

Todas as amenidades, buscadas por moradores e pelo capital privado em 

centros médios, estão sendo contaminadas pelos problemas estruturais, 

principalmente urbanos, anteriormente comuns apenas aos grandes centros 

demográficos. Nesse sentido, os municípios com pequenas populações têm se 

mostrado expressivos para a instalação de algumas atividades produtivas específicas.  

Comumente, um município demograficamente pequeno terá uma economia 

menos diversificada. Dessa forma, as implicações do turismo enquanto atividade 

socioeconômica é mais evidente.  

 

2.3 OS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DEMOGRÁFICO E O TURISMO  

 

 Os tópicos anteriores evidenciaram que os municípios de maior porte 

demográfico concentram significativa parcela da população nacional e diversidade de 

pesquisas, estudos e, assim, atraem investimentos públicos e privados. Municípios de 

pequeno porte, por sua vez, abrigam um percentual cada vez menor da população, 

pois tem sido difícil viabilizar a reprodução social da vida.  

Os centros urbanos dos pequenos municípios destacam-se principalmente pela 

diversidade de seu papel residencial. Buscam os pequenos municípios, 

principalmente, a classe trabalhadora do campo e de atividades relacionadas à 

produção, comercialização e industrialização da agricultura local. Contudo, 

proprietários rurais, trabalhadores de cidades maiores e aposentados também optam 

pelos pequenos municípios como espaço de moradia, motivados pelas amenidades 

disponíveis nos pequenos núcleos populacionais como a qualidade ambiental, o 

trânsito e moradias mais amplas (ENDLICH, 2006).  



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Quando tais amenidades se somam a recursos naturais, como por exemplo os 

balneários, esses pequenos municípios tornam-se espaços de residências 

secundárias, casas de veraneio ou de campo, dos moradores de grandes cidades. 

Tais aspectos elevam a densidade demográfica significativamente nos finais de 

semana, os valores dos produtos e serviços locais e tornam esses espaços 

inacessíveis aos moradores locais. Endlich (2006) confirma que devido a suas 

amenidades e acessibilidade, os municípios de pequeno porte demográfico “podem 

ser locais de moradias secundárias, quase sempre associadas a atividades 

recreativas, configurando um uso elitizado desses espaços, que contrasta com a 

condição de vida da população local” (ENDLICH, 2006, p. 189). 

Os pequenos municípios, especialmente suas pequenas sedes urbanas, ora 

espaço de pobreza e desemprego, ora cenário de especialidades produtivas ou novas 

funções, representam parte das diversas e contraditórias manifestações do processo 

de urbanização (ENDLICH, 2006). A estagnação econômica, comum aos municípios 

de pequeno porte demográfico, tem sido revertida, em alguns casos, com o 

crescimento das atividades turísticas.  

Apesar da longa lista de limitações imposta ao desenvolvimento do turismo 

nos pequenos municípios e dos diversos desafios a superar, identificamos 

experiências que projetam as pequenas localidades como destaque no concorrido 

mercado de destinos turísticos. Tais conquistas não se devem unicamente aos 

atrativos turísticos disponíveis, mas especialmente aos serviços ofertados e à ação de 

agentes locais. 

A aposta na conservação dos recursos naturais e a preocupação com a 

sustentabilidade são estratégias que fazem de Bonito - MS um município turístico de 

pequeno porte demográfico amplamente difundido, atraindo visitantes internacionais. 

Paralelamente ao crescimento do turismo, houve melhora nos seus indicadores 

socioeconômicos nos últimos anos. Contudo, a população também cresce, e Bonito 

se aproxima para a classe de municípios, aqui considerados, de médio porte 

demográfico. 

Ações de diferentes agentes do turismo local podem direcionar a implicações 

positivas em municípios de pequeno porte demográfico. A prainha do Canto Verde 
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merece destaque pois a comunidade local se o principal agente promotor do turismo, 

responsável pela oferta de serviços turísticos, bem como pela tomada de decisão 

local. A efetiva participação social nas decisões locais também imprimiu 

características particulares no turismo da Prainha do Canto Verde:  

 
[...] todos os empreendedores são oriundos da própria comunidade, 
por tanto não há investimentos externos e os lucros permanecem na 

própria localidade, diferentemente de outras localidades próximas 
[...], onde predominam o chamado turismo de massa, baseado 

respectivamente na rede hoteleira e no conjunto de residências 
secundárias (SAMPAIO, 2007, p. 72). 
 

Mas, nem sempre as iniciativas locais são responsáveis pela dinamização 

econômica dos pequenos municípios. Em alguns casos, são capitais externos que 

identificam a vocação turística em pequenos municípios e, sem considerar os 

interesses e demandas locais, criam empreendimentos turísticos.  

Jericoacoara (CE), por exemplo, com apenas 17 mil habitantes atrai, além de 

turistas de diversas partes do mundo, investidores internacionais. Redes hoteleiras 

especializadas em destinos de lazer já operam ali. Um exemplo é o Grupo italiano My 

Blue, especializado em empreendimentos hoteleiros de luxo, que conta também com 

hotéis na África e no México. No Brasil, o grupo é responsável por quatro 

empreendimentos de luxo em Jericoacoara, sendo que no novo hotel foi investido 

mais de dez milhões de reais (O ESTADO, 2014). Tal perfil hoteleiro mostra-se 

inadequado para o brasileiro, tanto enquanto empreendedor, investidor ou 

concorrente devido aos altos valores investidos, quanto para o turista nacional, 

devido aos altos preços cobrados. 

Em Jericoacoara houve grande crescimento populacional (cinco mil novos 

moradores em 2010 em relação a 2000), e também ampliação no número empregos 

formais, 570 em 2012, para 909 em 2014. O crescimento dos indicadores 

socioeconômicos, como observado em Bonito, caminha ao lado do crescimento 

populacional.  

Os pequenos municípios, “entre a grandeza cosmopolita das metrópoles e a 

proximidade ao rural mais localista, enfrentam constantemente desafios e dilemas 

entre a possibilidade de crescimento e a preservação da sua pequenez” (GOMES, 
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2012, p. 5). A manutenção do pequeno porte demográfico dos municípios não 

interessa aos poderes públicos nem aos agentes econômicos, principalmente devido 

à perpetuação da ultrapassada “ideia de que elas [as cidades] deveriam ser coisas 

grandes. Que fossem extraordinárias ou terríveis na sua grandeza era indiferente, 

desde que fossem grandes” (GOMES, 2012, p. 5). É um desafio para municípios de 

pequeno porte demográfico equilibrar o crescimento populacional e manter as 

peculiaridades de pequenas localidades que compõem as características do produto 

turístico municipal.  

Observa-se, então, que é um desafio para os pequenos municípios “contornar 

a pequenez do seu tamanho e alcançar uma influência maior, inscrevendo-se e 

participando de fluxos e espaços socioeconômicos, culturais e simbólicos mais 

amplos” (GOMES, 2012, p. 10). A participação nesses fluxos e as relações 

geograficamente mais amplas são possíveis em pequenos municípios via turismo, 

considerado “uma rara oportunidade de regeneração económica. [...] Através do 

turismo, cidades pequenas ou médias podem ultrapassar a sua dimensão territorial 

e, ainda que somente por essa via, são de alguma forma cidades globais” (GOMES, 

2012, p. 10). Não unicamente via turismo, mas diversas especializações econômicas 

podem imprimir uma maior complexidade na rede urbana ao promover inserções de 

natureza diferenciada para as localidades. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises aqui tecidas permitiram verificar similitudes e divergências nos 

destinos turísticos de diferentes portes demográficos. As reflexões sobre os 

municípios turísticos de diferentes portes demográficos indicaram que os 

investimentos estão concentrados nos grandes centros populacionais brasileiros. 

Tanto os investimentos privados, oriundos de redes hoteleiras internacionais, quanto 

os investimentos públicos, resultantes de convênios estabelecidos com o governo 

federal, concentram-se nas cidades grandes, ficando as pequenas localidades às 

margens desse processo.  
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No entanto, nossas capitais são exemplo de que, dificilmente, será possível 

resolver o problema da concentração populacional nos grandes centros, pois a 

população, nessas localidades, cresce em ritmo acelerado, enquanto a infraestrutura 

básica raramente cresce e frequentemente se deteriora. Os municípios de médio 

porte demográfico, buscados como uma alternativa para os problemas ocasionados 

pela concentração industrial, de serviços, empregos e populações, começam a 

apresentar as mesmas falhas. 

Em grande parte das tentativas de formatar roteiros turísticos regionais e 

integrados, os principais equipamentos e serviços de hospedagem, alimentação, 

entretenimento e transporte estão concentrados nos maiores centros urbanos. Os 

municípios de pequeno porte demográfico, quando conseguem se inserir nos 

produtos regionais, recebem excursões de curta duração em atrativos ligados à 

natureza e à cultura local. Os investimentos públicos e privados se concentram nos 

grandes centros, enquanto as pequenas localidades e suas sociedades pouco 

recebem como retorno dessas atividades. 

O investimento de tempo, dinheiro e energia parece estar na direção errada. 

Uma possibilidade para estender uma melhor condição de vida é tornar o interior 

expressivo para a população. Descentralizar não só a gestão, mas também 

desconcentrar a população e os fluxos de turistas, distribuir, no território, moradores 

e visitantes é uma viável alternativa de suprir com qualidade as demandas humanas. 

Essas são ideias que deveriam orientar as ações políticas para o turismo. É preciso 

alinhar os discursos governamentais de descentralização com práticas coerentes, 

diferente das atuais que centralizam investimentos e fluxos turísticos em localidades 

centrais. 

Ainda que as reflexões acerca do porte demográfico dos municípios turísticos 

indiquem desatenção e a fragilidade dos menores, parece que discretamente cresce o 

poder de influência dos municípios com menos de 20 mil habitantes. Ainda que em 

menor proporção, os investimentos públicos de interesse turístico, via convênio com 

o governo federal, chegam aos pequenos municípios. Contudo, raramente resultam 

em efetivas melhoras das condições de vida das populações. O exemplo disso está 

na construção de centro de eventos com pouco uso e na instalação de portais nas 
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entradas das cidades. Nos pequenos municípios, ações dessa natureza não 

trouxeram mudanças sociais, pois se mostraram insignificantes na geração de 

empregos ou na valorização do patrimônio local, implicações positivas 

frequentemente atribuídas ao turismo. O equívoco sobre a eficiência dessas estruturas 

na dinamização econômica via turismo é evidente, em todo território nacional.  

É possível afirmar que os fluxos de recursos federais ensaiam a um novo 

caminho em direção aos municípios de pequeno porte demográfico, trazendo 

implicações diretas ou indiretas no setor de lazer, viagens e turismo. Da mesma 

forma, os fluxos de visitantes, em partes, se redistribuem de grandes centros para 

municípios do interior. Foram identificadas evidências do processo de novas direções 

dos investimentos públicos, do capital local, dos fluxos de visitantes, mas não foram 

suficientes para cumprir as expectativas geradas em torno do desenvolvimento local.  

 

4 REFERÊNCIAS 

 
BRANCO, Maria Luisa Gomes Castello. Algumas considerações sobre a identificação 

de cidades médias. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (Org.). Cidades 
médias: espaços em transição. São Paulo: Expressão Popular, 2007. p. 89-111. 

 
 
COSTA, Eduarda Marques da. Cidades Médias: Contributos para a sua definição. 

Revista Finisterra, Lisboa: Universidade de Lisboa, v.37, n.74, p.101-128, 2002. 
Disponível em:<www.ceg.ul.pt/finisterra/numeros/2002-74/74_05.pdf>. Acesso em: 

27 fev. 2016 
 

 
CORRÊA, Roberto Lobato. Os centros de gestão do território: uma nota. Revista 
Território, ano I, n. 1, 1996, p. 23 - 30. 

 
 

CORRÊA, Roberto Lobato. Globalização e Reestruturação da Rede Urbana – uma 
nota sobre as pequenas cidades. Revista Território, ano IV, n. 6, jan./jun.1999, p. 

43 - 53. 
 
 

CORRÊA, Roberto Lobato. Rede urbana de formação espacial – uma reflexão 
considerando o Brasil. In: CORRÊA, R. L. (org). Estudos sobre a rede urbana. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006, p. 275 - 290. 
 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

ENDLICH, Ângela Maria. Pensando os papéis e significados das pequenas 
cidades do noroeste do Paraná. Tese (doutorado em Geografia) Programa de 

Pós-Graduação em Geografia, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente 
Prudente, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Presidente 

Prudente, 2006. 
 

 
GASPAR, Jorge. Cidade e urbanização no virar do milénio. Centro de Estudos 
Geográficos, Universidade de Lisboa. 2011. Disponível em 

<https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/850/Gaspar.pdf?sequence=1 
Acesso em 11 jan. 2016. 

 
 

GOMES, Carina Sousa. O turismo como via de engrandecimento para cidades: 
dilemas e estratégias de desenvolvimento de quatro cidades médias da Península 
Ibérica. Atas do VII Congresso Português de Sociologia: Sociedade, Crise e 

Reconfigurações. Universidade do Porto – Faculdade de Letras, 2012. 
 

 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: IBGE CIDADES. Disponível em: 

<www.ibge.gov.br>. Acesso em 16 de jul. 2017. 
 
 

IPEA. Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada. Estudos básicos para 
caracterização da rede urbana, Brasília, v.2, Série Caracterização e tendências da 

rede urbana do Brasil, 2001. Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_caracterizaca
o_tendencias_v02.pdf>. Acesso em 16 de dez. 2016. 

 
 

MEYER, Regina Maria Prosperi. Atributos da metrópole moderna. Revista São 
Paulo em Perspectiva, ano XXIV, nº 4, 2000, p. 3 - 9. 

http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n4/9747.pdf 
 
 

O ESTADO. Felipe Muniz Palhano. Uma nova “essência” para o turismo de luxo. 
17 jul. 2014. Disponível em: http://www.oestadoce.com.br/arteagenda/uma-nova-

essencia-para-o-turismo-de-luxo. Acesso em 03 de jan. 2016. 
 

 
PÍCCOLO, Daniel Raminelli; GÂNDARA, José Manoel Gonçalves. Distribuição espacial 
da hotelaria de rede no estado do Paraná (Brasil). Turismo & Sociedade. Curitiba, 

v. 5, n. 2, p. 466-488, outubro de 2012. 
 

 

http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n4/9747.pdf


V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

REGIC. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Regiões de Influências das 
Cidades - 2007. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em 16 de jul. 2015. 

 
 

SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce. Turismo como Fenômeno Humano: princípios para 
pensar a ecossocioeconomia do turismo e sua prática sob a denominação turismo 

comunitário. Turismo em Análise, São Paulo, vol. 18, n.02, p. 148 - 165, nov. 
2007. 
 

 
SANTOS, Fabíola Martins dos. Geografia das Redes Hoteleiras Mundo, Brasil e 

Santa Catarina. Tese (doutorado em Geografia) Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2012. 
 
 

STAMM, Cristiano; STADUTO, Jefferson Andronio Ramundo; LIMA, Jandir Ferrera; 
WADI, Yonissa Marmitt. A população urbana e a difusão das cidades de porte médio 

no Brasil. Interações, Campo Grande, v. 14, n. 2, p. 251-265, jul./dez. 2013.  
 
 
 



Universidade Estadual do Paraná (Unespar) 

Câmpus de Campo Mourão 
Campo Mourão (PR) 

 

Eixo Temático 2 

 

 

Eixo 2 - Cultura, lugar, patrimônio e identidade 

Objetiva-se debater as interações entre as diferentes manifestações culturais (artes, 

religião, festas, etc.) e a produção do espaço urbano, enfocando temas como a 

constituição de laços identitários com o lugar, o patrimônio, a (des)territorialização de 

grupos sociais e as distintas representações e imaginários urbanos. 

 

 

Coordenadores:  

Profa. Dra. Alcimara Aparecida Föetsch - UNESPAR 

Prof. Dr. Janio Roque Barros de Castro - UNEB 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL E IDENTIDADE DAS PEQUENAS 

CIDADES DA QUARTA COLÔNIA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 

 

 

MANFIO, Vanessa1 

 

 

RESUMO 

As pequenas cidades guardam uma riqueza de detalhes que são frutos da cultura, da 

história e da memória. Estes detalhes estão presentes na paisagem e na própria vida 

social. Nesse sentido, a região da Quarta Colônia é um exemplo de patrimônio 

cultural em vias de salvaguardar a cultura italiana, que instituiu a formação do 

espaço regional e das pequenas cidades. Este artigo, busca discutir sobre a cultura 

italiana e o patrimônio cultural das pequenas cidades da Quarta Colônia, no Rio 

Grande do Sul, a fim de contribuir com a temática e com a preservação do 

patrimônio cultural deste espaço. Para tal, utilizou-se o método descritivo, e os 

recursos metodológicos, tais quais: revisão de literatura, trabalho de campo, análise 

da paisagem, coleta de dados. Espera-se, então, que a discussão aprofunde o 

reconhecimento do patrimônio cultural presente na Quarta Colônia.  

 

Palavras chave: Quarta Colônia-RS. Patrimônio Cultural. Pequenas cidades. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As pequenas cidades guardam uma riqueza cultural expressiva. Na sua 

maioria, elas são reduto da cultura, história e arte de um povo e uma construção 

social que aconteceu ao longo do tempo num espaço. No Brasil a colonização 

italiana, bem como a alemã, portuguesa e outras, deixaram marcas e heranças 

significativas, na paisagem, no modo de vida e na organização de muitas cidades 

que tem se constituído em patrimônios culturais, ou guardam bens culturais 

materiais e imateriais. 

Neste contexto, a Região da Quarta Colônia, localizada na região central do 

Rio Grande do Sul (figura 1), próximo a Santa Maria e cerca de 300 km da capital 

Porto Alegre, formou pequenas cidades (Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, 

Nova Palma, Pinhal Grande, São João do Polêsine e Silveira Martins), que tiveram 

suas origens ligada à colonização italiana. Esta área foi o quarto núcleo colonial de 

imigração italiana no Estado. Esta raiz cultural permeia a formação das cidades e o 

seu desenvolvimento. Assim, a identidade italiana e o seu legado é patrimônio 

cultural da região. 

 

Figura 1: Mapa de localização dos municípios da Quarta Colônia/RS. 

 

Fonte: Dados IBGE (2010), elaborado por Vanessa Manfio (2017). 
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Diante disso, este artigo busca analisar e descrever a dinâmica da cultura 

italiana no espaço regional da Quarta Colônia, articulando identidade, cultura e 

patrimônio. Para isto, utiliza-se o método descritivo e a abordagem qualitativa, tendo 

em vista que ambos conseguem dar cientificidade ao estudo. O método descritivo 

traz a descrição dos fatos e fenômenos, enquanto a abordagem qualitativa dá um 

caráter de pesquisa onde o pesquisador se aproxima da realidade e discussão.  Como 

recursos metodológicos para sustentar este arcabouço metodológico utilizaram-se, o 

trabalho de campo, a leitura do espaço, a coleta de dados, o registro de informação 

e fotos e a revisão de literatura. Algumas referências contribuíram para 

fundamentação deste trabalho, como: Almeida (2013), Claval (2001), Figueiredo 

(2014), Manfio e Benaduce (2017), Panis e Oliveira (2009), outras.  

Espera-se com o trabalho aprofundar as abordagens sobre patrimônio e 

cultura italiana em pequenas cidades, ampliando o debate sobre a cultura e as 

pequenas cidades dentro da geografia urbana. Na esperança de que as pequenas 

cidades são um espaço com beleza cênica e cultural importantes no Brasil e no 

mundo. 

 

2 PATRIMÔNIO E CULTURA ITALIANA 

 

 A cultura é um conjunto de elementos que caracterizam um povo, uma 

sociedade, envolvem valores, crenças, sentimentos, memórias e condutas. Nas 

palavras de Claval (2001, p. 63), a cultura é a “soma dos comportamentos, dos 

saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos 

durante suas vidas e, em outra escala, pelo conjunto dos grupos de que fazem 

parte.” Complementando isto, Eagleton (2005), diz que a cultura é o conjunto de 

valores, crenças, costumes e práticas que caracterizam o modo de vida de 

determinado grupo social, possibilitando o sujeito de inserir-se e interagir 

socialmente.  Além disso, a cultura é portadora de vários elementos, de saberes, 

práticas, conhecimentos, atitudes, ideias que a pessoa interioriza e modifica ou 

elabora no decorrer da existência (ROSENDALH; CORRÊA, 1999).  

  Neste ponto, Brum Neto e Bezzi (2009, p. 20) afirmam ”a cultura não tem 
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limites rígidos, uma vez que esses dependem da coesão do grupo cultural e, 

consequentemente, da sua continuidade no espaço”. A cultura se materializa no 

espaço mediante à construções e legados, que foram deixados por seres sociais, 

passados de geração em geração.  

 A cultura é adquirida no seio das nossas participações em circuitos sociais, 

desde a família, até a comunidade onde as pessoas estão inseridas, ela se processa 

numa construção contínua, ao longo do tempo, dos ensinamentos e heranças 

herdadas através da história e identidade. Assim, a cultura liga-se a identidade. 

Nesse sentido, “a cultura e identidade são elos essenciais e inseparáveis sobre o 

ponto de vista social. Ainda, elas são responsáveis pela materialização do espaço e 

permanência das raízes originárias de um povo” (MANFIO; BENADUCE, 2017, p.264). 

 Em breve contextualização, a identidade é um “processo de construção de 

significado com base em um atributo cultural, ou ainda, um conjunto de atributos 

culturais inter-relacionados, o(s) qual (is) prevalece(m) sobre outras fontes de 

significado” (CASTELLS, 2002, p.22). Ela é o sentimento de pertencimento cultural 

(CORÁ, 2013). Então, a identidade é o pertencimento de ser de um lugar, fazer parte 

daquele grupo social. 

 Nesse rumo, a cultura e a identidade de um povo fazem surgir espaços 

culturais, patrimônios reconhecidos e que frequentemente viram pontos turísticos, 

pois marcam a essência de uma cidade, sua história, cultura, sua transformação e 

organização espacial. 

 Mas o que é patrimônio?. Para Melo e Cardozo (2015, p. 1061), “O senso 

comum conceitua o patrimônio como sendo tudo o que se tem em posse, o que se 

acumula na vida, material e imaterialmente, fruto do trabalho”. Todo o conjunto de 

coisas adquiridas, herdadas, construídas ao longo do tempo formam o patrimônio.  

Numa visão de patrimônio cultural, este dispõe a história de um povo, suas lutas e 

conquistas, seus valores e crenças (ALMEIDA, 2013). Logo, “o patrimônio é 

compreendido como a objetivação da produção histórico-social da humanidade” 

(MELO; CARDOZO, 2015, p. 1060). Assim, todos os bens culturais, monumentos, 

construções, memórias, histórias, arte, símbolos, instrumentos, fotografias, danças, 

lendas, festividades, capitéis e igrejas, entre outros, tornam-se patrimônio culturais.  
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 Por outro lado, o patrimônio cultural, enquanto um conjunto de formas-

conteúdo, ou seja, uma herança da ação humana sobre um espaço, expressa 

também as relações sociais que lhe deram origem, mantendo contornos históricos de 

significação social, que mesmo sofrendo alterações com o tempo acabam revelando 

o seu passado na organização presente do espaço (PANIS; OLIVEIRA, 2009). 

 No Brasil a exploração e estudos sobre os patrimônios culturais são recentes. 

A Constituição de 1988 passa a considerar os sítios e os centros urbanos, que 

apresentassem valor histórico, cultural ecológico, paleontológico, paisagístico, entre 

outro, como patrimônios. Todavia, a noção patrimonial ganha ênfase após o 

reconhecimento do Rio de Janeiro como patrimônio da Humanidade pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e 

com a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), após 

os anos de 2000.  Atualmente, no Brasil são vários centros urbanos e bens culturais, 

preservados e salvaguardados como patrimônios, catalogados no IPHAN. 

 Remetendo o patrimônio à cultura italiana no Brasil, as áreas que abrigaram 

antigas colônias de imigração italiana se transformação em espaços culturais. As 

colônias de imigração européia na porção sul do Rio Grande do Sul são considerados 

patrimônio cultural, pois os costumes e as tradições italianas são revelados nas casas 

de pedra, nos moinhos, nas cantinas de vinho, nas ferramentas de trabalho, dentre 

outros; além da reprodução social cotidiana, como a religiosidade, as técnicas de 

trabalho, a produção do vinho, as práticas de lazer e as festas religiosas (PANIS; 

OLIVEIRA, 2009). 

 As formas e as representações da cultura italiana em solo brasileiro ficaram 

materializadas no espaço, onde se constituíram colônias italianas. Estas formas e a 

identidade desse povo foram preservadas, na maioria das ex. colônias, 

salvaguardando memórias, materiais e elementos, que estão dispostos no espaço ou 

guardados em museus e centros de pesquisas, criados nas regiões de colonização 

italiana, a fim de manter viva toda uma cultura. As raízes da cultura italiana fazem 

parte de cidades localizadas no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, por onde a 

colonização passou e representou a reterritorialização de um povo que se 

desterritorializou da Itália. A reterritorialização dos imigrantes italianos no Brasil não 
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excluiu a sua cultura e identidade, já que a veia italiana permaneceu ativa nos 

imigrantes e seus descendentes, por isso a cultura constituiu bens culturais que são 

dignos de serem patrimônios da humanidade. 

  A identificação do povo no sentimento de pertencer à cultura italiana dá vida à 

cultura e ao patrimônio local. Conforme Brum Neto; Bezzi (2009, p. 23), “A 

identidade cultural configura-se, então, como fator essencial para a manutenção 

cultural à medida que se afirma e é valorizada, tornando-se mais resistente às 

influências externas”. 

 

3 A QUARTA COLÔNIA E OS SEUS PATRIMÔNIOS CULTURAIS 

 

 A colonização italiana no Brasil inicia por volta de 1870, tendo o ápice no 

período entre 1880 e 1930, incentivados pela necessidade brasileira de colonizar e 

dispor de mão – de - obra para o trabalho, especialmente na cafeicultura. Já os 

imigrantes italianos deixaram seu país por motivos econômicos e socioculturais, 

especialmente que pela unificação da Itália a população rural e mais pobre ficou a 

mercê da pobreza, com dificuldades de emprego e de se manter no campo (IBGE, 

2020).  

 No Rio Grande do Sul se desenvolveu quatro colônias italianas oficialmente 

reconhecidas. O estado do Rio Grande do Sul conta, oficialmente, com quatro 

Colônias de Imigração Italiana: a primeira, segunda e terceira colônia são, 

respectivamente, Conde D’ Eu, Dona Izabel e Campo dos Bugres, que atualmente 

estão situadas na região das cidades de Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul, 

ambas na região conhecida como Serra Gaúcha e a Colônia de Silveira Martins no 

centro do estado (PANIS; OLIVEIRA, 2009). Mas além dessas, a Colônia Maciel, em 

Pelotas também foi uma colônia imperial que recebeu os imigrantes italianos, porém 

historicamente não foi reconhecida como colônia (PANIS; OLIVEIRA, 2009). 

 Especificamente a colonização da Região da Quarta Colônia de Imigração 

Italiana (Colônia Silveira Martins) teve início a partir de 1877, na localidade de 

Silveira Martins, porém a chegada contínua de imigrantes repercutiu na organização 

de núcleos interioranos, sendo denominados de: o núcleo norte, soturno, Arroio 
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Grande, Nova Treviso, Vêneto (MANFIO, 2012). Com o desmembramento da Colônia 

Silveira Martins surgiram os municípios de Silveira Martins, São João do Polêsine, 

Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma e Pinhal Grande, estes 

municípios foram a Região da Quarta Colônia de Imigração Italiana, ou Quarta 

Colônia-RS (MANFIO, 2012; MANFIO; BENADUCE, 2017). Por questões políticas e 

econômicas, dois outros municípios foram incorporados a região, Agudo (de 

colonização alemã) e Restinga Seca (colonização portuguesa), constituindo a Quarta 

Colônia de Integração. No entanto, este trabalho se deterá na Quarta Colônia de 

Imigração Italiana, por serem municípios de origens italianas. 

 Os colonizadores destas pequenas cidades deixaram marcas significativas na 

região, uma cultura que foi passada de geração em geração através de valores, 

hábitos, de memórias, ensinamentos. Este legado vai deste a gastronomia, a 

religiosidade, a arte de fabrico do vinho, as construções reformadas ou abandonadas 

no espaço, arquitetura e trabalho, as memórias e as histórias contidas nos museus e 

nas histórias familiares e também as festividades e reuniões familiares. 

 Quanto à arquitetura e trabalho do imigrante italiano que resultaram nas 

construções de casas, prédios entre outros, que guardava os ensinamentos e saberes 

dos italianos. Nas casas coloniais prevaleciam as pedras, os telhados inclinados, a 

cozinha separada da casa, os adornos de anjos e as cantinas. Segundo Figueiredo 

(2014, p. 168) “Nesta região encontram-se também fortes manifestações da 

arquitetura italiana, preservada nas antigas construções e parte das construções 

novas mantém diversas referências formais e espaciais tipicamente italianas”. Na 

figura 2 é possível observar as características da casa colonial preservada na 

pequena cidade de Dona Francisca. Destarte, Figueiredo (2014, p. 164) coloca que, 

  

Desde a primitiva arquitetura colonial  italiana,  até  as  tendências  ecléticas  
implantadas  do  final  do século XIX (pedra e madeira), até o seu correr 

tardio no século XX, passando pelas estruturas  tipicamente  compacta  e  
simétrica,  um  rico  patrimônio  marcou  inúmeras cidades  gaúchas,  até  a  
avassaladora  onda  de  renovação  especulativa  a  partir  dos  anos  1970.  

Todavia, os exemplares arquitetônico que sobreviveram  acrescidos dos 
discutíveis produtos  arquitetônicos resultantes dos incentivos à reutilização 
das características  regionais  italianas, têm  criado  um  cenário  que  

distingue  diversas cidades de outras cidades de origens luso e teuto-
brasileiras. 
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Além das residências, os materiais utilizados no trabalho e na lida familiar e 

rural são salvaguardados, como os fornos de barro, onde se cozinhava o pão, o ferro 

e a máquina antiga, as panelas de barro, a enxada, entre outros. Neste espaço estão 

presentes vinhedos centenários, plantados ainda no início da colonização italiana. 

                         Figura 2: Casa colonial italiana preservada 

 

 Fonte: https://www.donafrancisca.rs.gov.br/turismo 

 

 A religiosidade, marca da italianidade, com a construção de capitéis, igrejas, 

monumentos religiosos, grutas, entre outros no espaço urbano e rural. A religião 

católica foi a fortaleza dos imigrantes para romperem tantas dificuldades encontradas 

em todo o período de viagem, ocupação e vivência na nova Terra (SAQUET, 2003). 

Na figura 3 tem-se o conjunto arquitetônico da Nossa Senhora da Pompéia 

construído em 1920, por um imigrante italiano Vicenzo Guerra, onde hoje fica o 

município de Silveira Martins e constitui-se um patrimônio cultural local preservar. 

 

Figura 3: Conjunto arquitetônico Nossa Senhora da Pompéia 

 
Fonte: http://turismo.silveiramartins.rs.gov.br/atrativo-cultural 
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 A igreja matriz de Nova Palma (figura 4) também foi uma construção feita por 

imigrantes italianos chegados ao espaço da Quarta Colônia. Esta igreja passou no 

primeiro semestre de 2020 por uma restauração das pinturas, que tinham sido feitas 

em 1955, pelo pintor italiano Ângelo Lazarini, trazido da Itália, pelos imigrantes e 

seus descendentes (figura 5).  Este é um legado para preservação do patrimônio 

cultural da Quarta Colônia, especialmente de Nova Palma. 

 

Figura 4: Igreja Matriz de Nova Palma-RS 

 

Fonte: Acervo do autor, 2019. 

 

Figura 5: Restauração da Igreja Matriz de Nova Palma 

 

Fonte: https://radiojornalintegracao.com.br/inauguracao-e-bencao-da-restauracao-da-igreja-

matriz-de-nova-palma-sera-dia-4-de-outubro/ 
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Além dessas representações o espaço regional da Quarta Colônia está 

materializado com a gastronomia italiana, presentes nas festas e nas reuniões em 

família. Nelas estão: a sopa de agnoline, o risoto, o crostóli (ou popularmente 

conhecido como cueca virada), o nhoque de batata, o vinho, o sagu de vinho, entre 

outros.  A importância da gastronomia dentro da Quarta Colônia é tão nítida que foi 

criado em a Rota turística e gastronômica Santa Maria - Silveira Martins, em 2005. 

Esta rota completa a visitação da Cantina Pozzobon (restaurante italiano), 

o Ristorante La Sorella, o Restaurante Val de Buia, o Fundo de Quintal Café, entre 

outros espaços da gastronomia e de cultura local como museus (LINDNER, 2007). 

 Para além destes símbolos da cultura italiana presentes na Quarta Colônia, a 

organização de festivais e festas dos padroeiros das comunidades são indumentárias 

de uma identidade perpetuada no tempo histórico. Os museus e espaços de acervos 

de documentos e materiais da cultura italiana também compõem o espaço regional 

com destaque para o Centro de Pesquisas Genealógicas de Nova Palma, onde se 

encontram registros, documentos, reportagens e materiais das famílias, da imigração 

e cultura italiana. É um espaço muito procurado pelas pessoas para relembrar sua 

história. Dessa forma, Stefanello (2010, p.24), coloca que o Centro de Pesquisas 

Genealógicas “proporciona a valorização dos indivíduos e a construção de uma 

memória através do valor dado a estes objetos particulares que são transformados 

em símbolos comuns desta comunidade que lhe dão unicidade e  identidade”. 

 Outro ponto de magnitude da cultura italiana na região é os monumentos da 

cultura italiana no espaço das pequenas cidades, são monumentos históricos e 

religiosos. Como o monumento da imigração italiana, localizado na praça central da 

cidade de Faxinal do Soturno. O monumento em forma de barco representa a vinda 

dos imigrantes italianos para região.  

 A cultura está materializada nas lembranças e memórias dos antigos 

moradores, filhos e netos de imigrantes italianos, que dialogam em dialeto vêneto (já 

que a maioria dos imigrantes era da região italiana de Vêneto). Nos hábitos culturais 

que são passados de geração em geração, principalmente nas reuniões familiares, na 

gritaria em família (pois os descendentes de italianos falam alto, uma característica 

cultural), nos jogos de tressette (jogo de cartas de baralho) e de bocha.  
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 A ruralidade e o cultivo de parreiras de uva se estendem para as pequenas 

cidades regionais, mostrando a forte ligação da cultura, do rural e dos indivíduos.  

Nas próprias casas da cidade são elaborados os vinhos para o consumo familiar, pois 

o hábito de beber vinho nas refeições é um elemento cultural tradicional.  Conforme 

Manfio e Benaduce (2017, p. 269), “os parreirais de uva e elaboração do vinho é 

uma prática seguida pelos descendentes, tanto do meio rural quanto citadino da 

região da Quarta Colônia, pois aprenderam a realizar os processos da produção 

vinícola com os pais e avós”. 

 Assim, a cultura e identidade italiana fazem parte da região da Quarta 

Colônia. Nesta região encontra-se preservado no espaço a cultura italiana, através do 

trabalho, modo de vida e memória, dos quais a preservação cultural é uma forma de 

manter a história e a cultura dos seus ancestrais (MANFIO; BENADUCE, 2017).  

Então, a cultura é uma marca da região, um elemento histórico, social e econômico 

(já que também se cria um espaço turístico e empreendedor com este legado).  

Certamente este legado se estenderá por outras gerações. 

 

4 CONSIDERAÇÕES 

  

 Cultura, paisagem e cidades são temas que juntos podem ser estudados, a 

fim de reconhecer patrimônios culturais, que se preservam ao longo do tempo no 

espaço. Então, patrimônios são bens herdados por uma sociedade e que 

demonstram toda uma cultura, história e vida. 

 Neste ponto, a cultura italiana criou cenários paisagísticos únicos no Brasil. A 

imigração trouxe consigo um legado passado de geração em geração que se 

alimenta na identidade de pertencimento de um povo à uma cultura distante mas 

materializada de diversas formas no espaço.  

 Na Quarta Colônia, antiga colônia de imigração do Rio Grande do Sul da 

colonização italiana, a identidade cultural italiana se mantém viva na memória, nas 

festas, nas construções de casas, monumentos e outros, na religiosidade, no dialeto 

e na vida em sociedade que permeia o desenvolvimento do turismo e de atividades 

econômicas ligadas ao cultural.  
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 Muitas destas representações da cultura italiana na região são patrimônios 

culturais que devem ser valorizados, preservados e salvaguardados para manutenção 

de uma história e identidade regional. Salvaguardar o patrimônio é um exemplo de 

reconhecimento da cultura local e da história de pequenas cidades que formaram 

redutos da imigração italiana e que hoje na vida dos descendentes de italianos são 

reconhecidos os anseios, desejos, elementos e ensinamentos dos antepassados.  
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JOVENS DE CIDADES PEQUENAS NO INTERIOR PAULISTA: AS 

PRÁTICAS ESPACIAIS NA PRAÇA CENTRAL EM POMPEIA - SP  

 

 

MORENO, Karin Gabriel S. S.1 

 

RESUMO 

Este artigo é parte integrante de uma pesquisa de Mestrado onde analisamos as 

práticas espaciais juvenis e a sociabilidade em cidades pequenas, na elaboração deste 

artigo em especial, elaboramos um estudo que tem como objetivo analisar as formas 

de sociabilidade e as práticas espaciais de jovens de diferentes gerações na praça 

central de Pompeia-SP, que refletem em apropriações sobre a praça central da cidade, 

nos momentos do lazer e entretenimento em diferentes dias e horários do cotidiano 

da pequena cidade. Assim, observamos a juventude em uma cidade pequena do 

interior paulista, mais especificamente na região administrativa de Marília, destacando 

que dentre as muitas questões que as pequenas cidades do interior enfrentam está a 

falta de inovações no lazer jovens em particular, o que faz com que o tempo livre seja 

vivido como um tempo de ausência. Dessa maneira, evidênciamos questões sobre as 

especificidades dessa cidade pequena no que tange às suas interações espaciais, seus 

ritmos de vida e seus conteúdos em termos de espaços de encontro e sociabilidade 

juvenil em diferentes tempos, destacando que a proximidade desta cidade com a 

cidade média de Marília-SP, certamente nos levou a considerar também as relações 

interurbanas nas práticas espaciais e na sociabilidade no tempo livre dos jovens. 

Compreendemos que o conjunto das práticas espaciais está também envolvido na 

produção do espaço e da vida social da cidade pequena. 

 

Palavras chave: Sociabilidade. Juventude. Cidades Pequenas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo das práticas espaciais dos jovens pode demonstrar a relação que estes 

estabelecem com a cidade em que vivem, com o mundo, a partir dela e com seu tempo 

histórico. A pesquisa sobre o cotidiano juvenil em cidades pequenas pode contribuir 

para explorar uma dimensão da urbanização brasileira ainda não totalmente explorada 

pela ciência geográfica – aquela da difusão de culturas juvenis e de diversas outras 

referências culturais urbanas, a partir das metrópoles, e sua territorialização em 

cidades com diferentes densidades e tamanhos. Esta proposta se situa numa linha de 

continuidade em relação à questão apontada por Turra Neto (2008) em sua tese de 

doutorado. Inspirado em Giddens (1991), Turra Neto (2008) afirmou que, a 

experiência juvenil de cidades médias, articulada em torno de culturas juvenis 

transterritoriais, é uma experiência desencaixada, na medida em que as referências 

são de culturas urbanas metropolitanas, mas a rede de sociabilidade precisa se realizar 

no espaço-tempo concreto de cidades do interior, com densidade urbana bastante 

diferente. Próximo a este sentido, também Carrano (2001) afirma que os jovens dos 

mais diversos contextos urbanos têm na metrópole suas principais referências. 

Portanto, o modo como as práticas espaciais do tempo livre se realizam no contexto 

das cidades pequenas, nos seus espaços públicos, nas suas margens e/ou naqueles 

estabelecimentos que são referência de encontro e diversão, podem revelar tanto as 

tendências das suas conexões globais, quanto o acontecer da vida local. 

A centralidade que a praça principal das cidades pequenas ainda exerce sobre a 

vida social, dada a exiguidade da oferta de consumo, segundo Corneli (2013), faz com 

que ela constantemente recepcione diferentes indivíduos, num encontro em que os 

presentes se reconhecem. Sendo esse acpeto uma evidência de que as praças das 

cidades pequenas e, os espaços públicos, num sentido mais amplo, possuem sentidos 

que permaneceram com o tempo – o que pode ser qualitativamente diferente de 

espaços públicos das áreas centrais das cidades médias e grandes. O espaço público 

é observado como aquele que, possibilita uso comum e posse coletiva. Espaço público 

pode ser definido como local da atividade política ou, pelo menos, da possibilidade da 

ação política, ligado à uma concepção de cidadania e de seu espaço principal de 
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exercício. O espaço público é construído pelas ações exercidas pelos sujeitos. Serpa 

(2004) refere-se ao conceito de espaço público como sendo o espaço constituído pela 

ação política. Analisando a cidade como local de encontros e relações, o espaço público 

possui papel fundamental. É nele que se desenvolvem atividades coletivas, com 

convívio e trocas entre os grupos variados, que compõem a heterogênea sociedade 

urbana. Analisando a praça central, notamos que existe uma diversidade prática e não 

somente conceitual, sobre a delimitação dos espaços públicos, podendo existir 

variações acerca da vivência e da acessibilidade nesses espaços.  

 

Os espaços públicos constituem ou deveriam constituir uma fonte de 
forte representação social e cultural, pois trata-se de um espaço 

simbólico onde se opõem e se respondem aos discursos, na sua 
maioria contraditórios, dos agentes políticos, sociais, religiosos e 
culturais que constituem uma sociedade (NARCISO, 2009, p.269). 

 

De acordo com Ramos (2009), no caso do espaço público, espera-se de cada 

cidadão o comportamento “cordial” quando encontra os seus pares. A partir do 

cumprimento das normas de conduta. As diversas formas e equipamentos instalados 

no espaço supostamente qualificariam o comportamento de “civilidade”. Contudo, 

como argumenta Gomes (2012), numa sociedade com enormes desigualdade 

socioespaciais, a exclusão perpassa também o espaço público, de modo que 

compromete este ideal atribuído a ele. De acordo com Carrano (2001), os jovens que 

fazem da rua um lugar de encontro e sociabilidade expressam a possibilidade de 

recuperação do seu sentido público, numa implícita condenação ao recolhimento à 

sociabilidade exclusivista dos espaços privados e particulares. É por isto que estes 

sujeitos podem ser considerados os protagonistas dos novos usos que reafirmam o 

sentido público da cidade, colocando em questão as teorias que advogam sobre o fim 

do espaço público. 

A cidade que é analisada, se constituiu como município durante o século XX, no 

ano de 1928,  analisamos neste trabalho as relações socioespaciais que estão 

contextualizadas no passado (décadas de 1980 e 1990), e também às que ocorrem 

momento presente de globalização da sociedade, que nesse estudo correspondem ao 

período de 2000 à 2020. Dessa forma, buscamos investigar as antigas e também as 
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novas práticas espaciais entre os jovens locais no tempo livre. Consideramos a 

possibilidade de abordar questões como consumo de álcool, bem como relações de 

trânsitos entre as cidades próximas e da cidade estudada, na conformação de espaços 

e práticas de diversão plurais. De acordo com Turra Neto (2008), é possível identificar 

na sociedade que, ao longo das gerações, houve um aumento do consumo de álcool 

entre os jovens, este fator não era presente na vida social dos jovens e na sociabilidade 

durante até pelo menos o final da década de 80, quando este aspecto passou a ser 

observado e introduzido nas análises do tempo livre juvenil. 

Vale explicitar, também, que partimos de uma análise pautada na existência de 

distintas classes sociais, pretendendo analisar as diferenças de lazer entre elas. A 

ciência geográfica tem o papel de analisar, de forma crítica, os processos 

contemporâneos de transformação cultural e urbana. 

 

2 METODOLOGIA 
 

 

A pesquisa leva em consideração o reconhecimento da luta de classes e, 

portanto, da conflitualidade presente nas relações sociais. Nesse sentido, buscamos 

primar pela perspectiva crítica. Umas das atividades metodológicas desse estudo é o 

levantamento bibliográfico, pelo qual buscamos publicações e trabalhos acadêmicos, 

que possam contribuir no desenvolvimento da pesquisa. Para o desenvolvimento deste 

estudo, também realizamos pesquisas documentais em busca de fontes que 

possibilitam acesso aos jornais e meios de comunicação locais. Também buscamos 

acessar conteúdos de museus e bibliotecas. 

Nesta pesquisa utilizamos a observação participante, como procedimento 

fundamental de pesquisa de campo, buscando ampliar as descrições dos estudos 

sócioespaciais. As características da observação participante, de acordo com Turra 

Neto (2008), exigem reflexões preliminares sobre as possibilidades que serão 

observadas à campo.  A observação participante sugere que, compartilhar a mesma 

cultura e fazer parte da mesma rede de sociabilidade não significa exercer as mesmas 

opiniões e a mesma vivência da cultura escolhida. Contudo, de acordo com Foote-

Whyte (1980), é preciso uma abertura para o outro, de modo a superarmos nossos 
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próprios preconceitos e estereótipos – que tendem a cair por terra. A metodologia de 

observação participativa que adotamos contribui para o desenvolvimento da pesquisa 

e também para a evolução do pesquisador no âmbito acadêmico, possibilitando novas 

experiências e vivências. No emprego desta metodologia de pesquisa, exploramos as 

possibilidades do que Marcus (2001) denomina de pesquisa multi-situada, visto que 

pode nos ajudar a praticar a mobilidade necessária para capturar um objeto de estudo 

também móvel e complexo. 

Também buscamos aplicar questionários sócio - econômicos e culturais, para 

levantamento de perfis dos sujeitos que estudamos em campo. Desse modo, também 

realizamos entrevistas abertas para acessar as informações e a memória das gerações 

do passado. Mesmo utilizando o gravador de áudio, sempre elaboramos relatórios logo 

após a realização das entrevistas, de modo a não deixar que nada passasse sem a 

devida atenção necessária. Após a realização de entrevistas, ocorre a transcrição dos 

conteúdos que foram gravados em entrevistas, ocorre também o processo de 

tratamento das entrevistas, quando separamos por temas os conteúdos que aparecem 

nas falas das pessoas entrevistadas, possibilitando articular as entrevistas e os 

conteúdos, destacando os temas e tipos de assuntos que mais se repetem nas 

diferentes entrevistas. De acordo com Boni (2005), o pesquisador deve levar em conta 

que, no momento da entrevista, ele está convivendo com sentimentos, questões 

particulares, assim é necessário o máximo de respeito, gerando confiança como forma 

de possibilidade do diálogo. 

Com as perspectivas metodológicas utilizadas, buscamos também trazer à tona 

informações que muitas vezes passam despercebidas, que se referem a escala do 

município, realizando assim maior esclarecimento sobre o que se passa na realidade, 

através de um estudo sobre uma cidade pequena. 

 

3 A CENTRALIDADE DA PRAÇA MATRIZ, A SOCIABILIDADE E AS PRÁTICAS 

ESPACIAIS DE DIFERENTES GERAÇÕES DE JOVENS 

 

As informações encontradas no arquivo histórico da biblioteca municipal, 

revelam que a cidade de Pompeia foi fundada em 17 de setembro de 1928, e segundo 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 2010, o município 

possui 19.964 habitantes. Referente a história do município, a região onde está 

localizado, foi primordialmente habitada pelos índios Coroados. Os primeiros 

desbravadores chegaram em 1852, quando o Governo Imperial concedeu posse 

primária das terras localizadas nas bacias dos rios Peixe e Feio a João Antonio de 

Moraes, Francisco de Paula Morais e Francisco Rodrigues de Campos. No ano de 1922, 

foram feitas as primeiras plantações de café. O município tem a sua economia firmada 

no Comércio, Agropecuária, Indústria, Prestação de Serviços, e destaca-se a presença 

da indústria multinacional Jacto S/A, que gera diversas ofertas de emprego para a 

população local, realizando inovações tecnologicas e produzindo máquinas agricolas, 

atualmente o município é formado também pela presença dos distritos de Novo 

Cravinhos e de Paulópolis. 

Segundo o Observatório das Metrópoles - (UFRJ/Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), durante o ano de 2015, Pompeia atingiu 0.786 no Índice do Desenvolvimento 

Humano, ocupando a 87ª posição no ranking dos mais de 5.500 municípios de todo o 

Brasil. Esse índice revelou significativa elevação no patamar do Município, pois em 

1991, na primeira avaliação, obteve nota de 0.55 e em 2000, possuiu a nota de 0.719. 

A cidade mantém cavalgadas e eventos de originalidade rural em toda sua 

história. Nesse sentido, pode-se observar o quanto certos costumes rurais ainda 

permanecem na cidade estudada. 

 

O rural pode ser compreendido como um espaço incorporado, 

incorporador ao/do processo geral de urbanização integrado ao 
urbano, mas guardando algumas especificidades [...] que são 

“oferecidas”, “descobertas”, “exploradas” como atrações locais [...] 
(RUA, 2002, p. 35). 

 

A modernização no campo gerou difusão de tecnologias e modificou as relações 

de trabalho, impulsionando mudanças também sobre as áreas urbanas. Em 

determinados locais e setores as transformações foram acentuadas, segundo 

Wanderley (2001), em outros ainda persistem técnicas mais arcaicas. Assim, existem 

aspectos de ruralidades nas cidades pequenas, que revelam também a existência de 

práticas do passado, presentes na atualidade, materializadas na própria paisagem e 
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no espaço. As relações sociais nas pequenas cidades são marcadas pelas 

características da pessoalidade. Segundo Silva (2000), o grau de proximidade entre as 

pessoas, as relações dos sujeitos com a vizinhança, fazem com que todos se conheçam 

aparentemente. São denominadas como cidades pequenas a partir das perspectivas 

de urbanismo e demografia, as cidades que abrigam números menores de cinquenta 

mil habitantes, e correspondem a uma grande diversidade no Brasil, pois existem mais 

de quatro mil cidades pelo país nessa classificação, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística). O Estado de São Paulo possui 645 municípios, e segundo 

os dados da Fundação SEADE, existem no estado 505 (quinhentos e cinco) municípios 

que possuem menos de 50.000 habitantes e que são considerados como cidades 

pequenas. 

Segundo Fresca (1990), é preciso levar em consideração a formação 

socioespacial no contexto regional das pequenas cidades, evidenciando a posição que 

as pequenas cidades ocupam em meio a rede urbana. A cidade de Pompeia e o distrito 

de Paulópolis, de acordo com os dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, publicados em 2010 no censo, estão separados por uma distância de cerca 

de 7.1 km em linha reta. O distrito e a cidade são conectados através da Rodovia 

Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294). Atualmente, em 2020, a área industrial 

de Pompeia vem ganhando novas empresas e vem ocorrendo uma expansão visivel da 

malha urbana, em direção à malha urbana de Paulópolis, mas até o momento não se 

verifica conurbação, ainda que a rodovia seja um importante eixo de expansão urbana 

em ambos os sentidos. Já a distância entre o distrito de Novo Cravinhos e a cidade de 

Pompeia é de 17,8 km, segundo os dados do IBGE (2010). O distrito de Novo Cravinhos 

é tipicamente uma vila rural, com algumas expressões de urbanização, como poucas 

ruas de asfalto e uma pequena praça.  

A cidade de Pompeia (Mapa 1), encontra-se localizada no interior paulista e 

geograficamente próxima à cidade de Marília, que exerce uma influência regional sobre 

diversas cidades pequenas na região, localizadas à curta distância. As cidades 

pequenas possuem como característica marcante as relações cidade-campo. Na 

maioria dos casos, são cidades sujeitas a polarização de outras cidades maiores, 

presentes na rede urbana. Ainda que a dimensão demográfica seja relevante para 
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definir o que seria uma cidade pequena, não deve ser designada como o único fator 

que possibilita sua identificação. 

 

 

Mapa 1 – Município de Pompeia e Distritos: 

Org: [P.R.P. Santana; K.G.M. Souza; 2019]. 

 

É necessário observar questões históricas, regionais e também examinar as 

relações entre forma, conteúdo e função nessas cidades pequenas. De acordo com 

Santos (1993), as pequenas cidades são consideradas “cidades locais”, a partir do 

critério demográfico e através das funções. 

 
Entre as “cidades locais”, é preciso diferenciar as pseudocidades das 
cidades locais que “dispõem de uma atividade polarizante”, 
denominadas como cidades de subsistência. As pseudocidades são 

inteiramente dependentes das atividades de produção primária, como 
as cidades do norte de Minas Gerais, ou as grandes aldeias, e mesmo 

de atividades não primárias, como algumas cidades industriais ou 
cidades religiosas, universitárias, balneárias, de montanha (serranas), 
etc. Já as cidades de subsistência são aglomerados populacionais com 

uma dimensão mínima, que “deixam de servir às necessidades da 
atividade primária para servir às necessidades inadiáveis da população 

com verdadeiras especializações do espaço e que apresentam “um 
crescimento auto-sustentado e um domínio territorial”, respondendo 
às “necessidades vitais mínimas, reais ou criadas de toda uma 

população, função esta que implica em uma vida de relações” 
(SANTOS, 1993, p.72). 
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Assim, consideramos que entre as “cidades locais”, estão também aquelas 

localizadas em regiões que passaram pelo processo de modernização ou que 

apresentam significativas transformações espaciais em função dos avanços 

tecnológicos. A cidade de Pompeia apresenta uma trajetória histórica marcada pelo 

processo de modernização em função dos avanços tecnológicos. A indústria 

multinacional Jacto S/A e outras empresas, que realizam produção mecânica ou 

tecnológica, estão instaladas na região e no município, a Fatec (Faculdade de 

Tecnologia do Estado de São Paulo)  - Unidade de Pompeia é pioneira em curso de 

tecnologia voltado ao agronegócio e atende alunos de diversas regiões do interior 

paulista. A cidade de Pompeia (SP) é considerada pelo Observatório das Metrópoles - 

UFRJ, como o primeiro município da América Latina a formar uma turma para o curso 

tecnológico de “Big Data no Agronegócio”. O mercado absorve os estudantes que 

realizaram este tipo de curso rapidamente, pois o conjunto da sociedade está passando 

por amplo processo de digitalização do campo.  

A dinâmica interna das cidades pequenas envolve diferentes conteúdos sociais, 

econômicos, ideológicos e políticos, que estão presentes na composição do processo 

de transformação do espaço urbano. 

 
O fenômeno da cidade local encontra-se ligado às transformações do 

modelo de consumo do mundo, sob o impacto da modernização 
tecnológica, da mesma forma que as metrópoles são o resultado dos 
novos modelos de produção (SANTOS, 1993, p. 72). 

 

As pequenas cidades recebem influências que são transmitidas através do 

processo de globalização. Influências culturais, políticas e ideológicas, que impactam 

nas práticas dos sujeitos e também nas práticas dos agentes que atuam na produção 

do espaço urbano em escala local, como por exemplo, imobiliárias, prefeituras e 

construtoras locais. Segundo Melo e Soares (2009, p. 36), é necessário observar o 

contexto regional e a rede urbana em que estão inseridas as cidades pequenas, bem 

como suas relações com o campo, levando em consideração as particularidades 

internas na produção do espaço urbano nas micro-escalas. Em cidades pequenas, as 

perspectivas de centralidade são diferentes daquelas das cidades médias e grandes, 

quando se trata por exemplo dos serviços bancários, são instalados geralmente em 
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um único centro em meio a malha urbana, constituindo-se em uma forma 

monocêntrica. Na cidade de Pompeia, as agências bancárias, serviços financeiros e 

escritórios de contabilidade, estão localizados no bairro centro, dificultando a criação 

de outras centralidades em meio ao espaço urbano. Segundo Ferreira (2006), nas 

pequenas cidades, o imaginário social diante do urbano estabelece a estigmatização 

das áreas de conjuntos habitacionais e de bairros com grande número de casas com 

alvenaria precária, pois são vistos como periferias pela população local. O imaginário 

social da população estabelece como áreas periféricas os bairros com grande número 

de famílias de baixa renda. 

Segundo Sposito (1998), a definicação de “periferias”, ocorre a partir das 

análises entorno das questões de “Forma e Conteúdo”. As áreas denominadas como 

periferias nas pequenas cidades não são denominadas assim devido as questões 

geométricas do espaço urbano, mas são denominadas dessa maneira, devido a 

estigmatização social. Segundo Maricato (1997), os bairros com pouca infraestrutura, 

sem a presença de drenagem pluvial, ou com pavimentação de baixa qualidade são 

observados pelas populações a partir da estigmatização social, e assim passam a ser 

segregados em meio a seletividade espacial existente nas cidades, passam a perder 

apreço e os lotes urbanos nesses bairros são desvalorizados perante o mercado 

imobiliário. Mesmo que exista em alguns bairros e distritos a presença de determinadas 

modalidades de comércio, como pequenos mercados ou padarias, farmácias, pequenas 

empresas e alguns tipos de lojas, durante o cotidiano nas pequenas cidades, para 

solucionar questões práticas, os moradores precisam ir até a área central. 

 
A centralidade está relacionada a troca de bens e serviços e a 

coordenação de outras atividades que não estão localizadas 
necessariamente no centro (como a gestão administrativa, financeira 

e política), nos remete mais especificamente à idéia de necessidade de 
expansão de meios de consumo individual, considerando-se que a 
principal base espacial do consumo está expressa no centro, e nas 

novas formas espaciais de manifestação da centralidade (SPOSITO, 
1998, p.36). 

 

Segundo Lefebvre (2008, p. 90), “não existe cidade, nem realidade urbana, sem 

um centro”. Os centros possuem fundamental relevância na composição da forma 

urbana, nas pequenas cidades existe ampla presença da monocentralidade, situação 
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construída a partir da existência de um único centro que polariza toda a cidade. No 

caso da área central de Pompeia, estão também localizadas as agências bancárias, a 

principal rodoviária da cidade, os principais supermercados, o Fórum (Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo), a Delegacia de Polícia, os principais prédios de 

administração pública, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o maior número 

de lojas e de ofertas de bens ou serviços. 

Na praça central há enorme potencial de convívio entre os habitantes nas 

pequenas cidades, caracterizada por ser um espaço público que possibilita o encontro 

entre as pessoas. Nos trabalhos de campo deste estudo, foi possível notar que a Igreja 

na praça central exerce grande importância para Pompeia. Segundo Corneli (2013), 

durante o surgimento das praças que ocupam posição diante da Matriz Central, em 

grande parte das cidades no Brasil, ocorreram influências dos ideais modernistas 

europeus. As praças são observadas como o lugar intencional do encontro, das 

expressões de permanências e das práticas espaciais.  

O espaço da praça central na cidade de Pompeia (Figura 1), compõe as 

extensões da Praça Matriz em frente à Praça Jesus Maria, observa-se como espaço 

para festividades, pois ali ocorrem comemorações de títulos esportivos, de festas 

típicas, comemorações de natal e de réveillon.  

  

Figura 1 – Praça central na cidade de Pompeia (SP): 

 

Fonte: Acervo do Autor - 2018 – Imagem demonstra Praça Jesus Maria e Praça Matriz. 
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O espaço urbano monocêntrico e pouco complexo desta cidade faz com que a 

Praça Central da Matriz tenha ainda relevância como local de encontro, este aspecto 

foi constatado em observações empíricas durante o cotidiano da vida social. As praças 

centrais também são espaços públicos que fornecem aspectos relevantes para compor 

a qualidade de vida das pessoas, uma vez que as praças possuem a presença de 

vegetação que é responsável por gerar a sensação de bem estar nas pessoas. 

A cidade de Pompeia conta com movimentações notáveis de jovens, durante as 

noites de fim de semana, na sua praça central. Nesses espaços públicos, os jovens se 

relacionam, escutam músicas através de aparelhos celulares, ou ao redor de carros 

em torno dos estacionamentos, onde formam pequenos grupos. Os gêneros musicais 

são os mais diversos. Ao mesmo tempo, uma parcela dos jovens fica no interior das 

praças, conversando, consumindo algum refrigerante ou cerveja. 

Durante este estudo analisamos as mudanças e continuidades que ocorreram 

nas práticas das diferentes gerações de jovens, das décadas de 80, 90 e também 

verificando as práticas da atualidade. Segundo Oliveira (2009), geração é definida 

como um grupo de pessoas que, com base na faixa etária, compartilham uma 

localização cronológica na história, e também experiências associadas. Segundo 

Magnani (2005), a sociabilidade juvenil em áreas urbanas é inscrita nas experiências 

que os sujeitos exercem pela cidade. Segundo a Secretaria Nacional de Juventude 

(SNJ), no Brasil considera-se, de 15 a 17 anos, jovem-adolescente, de 18 a 24 anos, 

jovem-juvenil e de 24 a 29 anos, jovem adulto. 

De acordo com Dayrell (2003), os estilos das juventudes no século XXI são 

extremamente variados, jovens hippies, jovens country’s, jovens punks, jovens do 

rock, jovens skatistas, jovens esportistas, entre outros estilos. A juventude é uma 

condição social, não pode somente ser observada como uma etapa com um fim 

predeterminado e também não é somente um momento de preparação que será 

superado com o chegar da vida adulta. Assim, neste estudo são evidenciadas as 

práticas dos(as) jovens sobre os espaços públicos nas cidades, buscando compreender 

a experiência juvenil. Segundo Giddens (1991), a juventude também pode ser 

entendida como um estilo de vida. 
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As cidades são compostas por diferentes indivíduos, destacando diferentes 

grupos juvenis, que realizam práticas diversas. As praças centrais, parques e ruas nas 

cidades pequenas são espaços de vida cotidiana e de práticas espaciais. 

As práticas dos jovens nas cidades constituem territórios, como 
acontece com os diferentes grupos conhecidos de jovens: o hip-hop, o 

funk, os grupos religiosos, as torcidas de futebol, os quais resultam de 
práticas de grupos com vinculações em redes, às vezes virtuais e 

globais, mas que se delineiam no cotidiano dos territórios por eles 
constituídos nos locais (CAVALCANTI, 2013, p. 75). 
 

Segundo Corrêa (2007, p.63), as práticas espaciais envolvem ações pontuais, 

por diferentes grupos, sujeitos ou agentes que atuam na produção do espaço urbano, 

orientados por seus projetos, por suas iniciativas e por suas aspirações. 

Destaca-se que entre as práticas juvenis durante os anos 80, frequentar à praça 

tinha papel fundamental na sociabilidade dos jovens, uma vez que a praça era utilizada 

como ponto de encontro, nos finais de semana reuniam-se ali, e dali os jovens se 

direcionavam para as chamadas “discotecas ou festas”. 

 

Sandra: Na minha juventude, a gente frequentava discoteca aqui em 
Pompeia, festas de discotecas, que aconteciam no Kaikan2, aconteciam 

no Grupão3. Rolava brincadeiras também, dia de domingo aconteciam 
discoteca até meia noite, no máximo. As festas que a gente 
frequentava terminavam antes das 2 horas da madrugada. Eu saia 

umas 19 horas de casa e voltava até no máximo as 2 horas, e a gente 
se concentrava ali na praça matriz central, ficávamos paquerando ali, 
bebendo refrigerante. Depois frequentávamos, em seguida, as festas 

discotecas. A gente ficava muito ali na praça, na fonte luminosa ali, a 
gente ficava conversando. (Entrevista realizada em 03 de Dezembro 

de 2017 – Sandra4, 54 anos – Moradora de Pompeia). 
 

A Praça Matriz Central se destaca historicamente como importante espaço de 

lazer e de encontro das diferentes juventudes em diferentes décadas na história do 

município. Ainda nos primeiros anos da década de 80, segundo Gagliardi (1996, p. 23), 

 
2 O Kaikan citado na entrevista é um espaço de uma associação de cultura nipônica, localizado na Rua 

João da Costa Vieira, no centro de Pompeia. 
3  Escola Pública (E.M.E.F.), localizada na Rua Deputado Romeiro Pereira, no centro de Pompeia. 
4 Sandra: 54 anos, moradora de Pompeia, Bairro: Jd. Piraja, Possuí Ensino Superior Completo, Estado 

Civil: Casada, Renda Mensal Familiar: três salários mínimos. Entrevista realizada na residência da 
entrevistada.  
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na cidade de Pompeia, havia o “footing”5 aos domingos em frente à rua principal, 

Senador Rodolfo Miranda, que ficava lotada de rapazes e moças que, de braços dados, 

passeavam de um lado para o outro, paquerando e se divertindo. Com o passar das 

décadas, a prática do “footing” foi sendo substituída por outras formas de 

sociabilidade, como rodas de violão entre grupos de jovens, e como o envolvimento 

com bebidas alcoólicas e pessoas dançando entorno de carros com som automotivo 

nos estacionamentos da praça. Segundo Pais (1996), as culturas juvenis são 

socialmente construídas e também possuem uma “configuração espacial”, utilizam 

espaços durante a efetivação das práticas que possuem âmbito cultural, e de modo 

dialético produzem espaço, ao se territorializar com ampla frequência e inserir nos 

espaços as características dos grupos juvenis. 

Já sobre a juventude, destaca-se que, durante os anos 90, a praça central na 

cidade de Pompeia era referência como ponto de encontro dos jovens, aspecto já que 

existia nos anos 80, demonstrando a relevância da praça central e a permanência do 

espaço como lugar para encontro de jovens. 

 

Fabiana: Existia um cinema no mini-shopping6 durante alguns anos 

da década de 90, mas o principal ponto de lazer era a Praça Matriz. O 
“point” da cidade era ir na praça, pessoal ficava conversando em 
rodinhas, e bebendo alguma coisa, geralmente cerveja. O pessoal 

ficava conversando e bebendo, o movimento era tranquilo, e com 
jovens ali mesmo. (Entrevista realizada em 05 de Janeiro de 2018 – 

Fabiana7, 34 anos – Moradora de Pompeia). 

 

Segundo as entrevistas, é mais presente o uso de álcool na pequena cidade a 

partir de meados da década de 90, com os novos imperativos da modernidade. Os 

anos 90 incluem noites movimentadas para os jovens nos finais de semana. Também 

é preciso ressaltar que os dias comuns durante a década são regrados a conversas em 

 
5 O "footing" é um termo que vem do inglês e significa “ir a pé”, prática existente durante do século XX, 
em cidades pequenas. As mulheres colocavam roupas e vestidos elegantes, em seguida saíam para 
caminhar em algum lugar movimentado da cidade, com o intento de serem observadas pelos rapazes, 

que geralmente saíam de suas casas também bem arrumados. 
6Mini –Shopping localizado na Rua Getulio Vargas. 
7 Fabiana: 34 anos, moradora de Pompeia, Bairro: Centro, possuí Ensino Superior Completo; Estado 

Civil: Solteira, renda familiar mensal: três salário mínimos, entrevista realizada na residência da 
entrevistada. 
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bancos da praça entre os grupos de jovens, passando o tempo sentados na rua 

conversando ou praticando algum esporte. 

Quando indagados os jovens sobre qual é o principal ponto de encontro 

atualmente na cidade, para as juventudes da atualidade, estes responderam que existe 

uma segmentação baseada nos conteúdos das relações, que são distinguidas a partir 

de questões de faixa etária. 

 

Éder: Hoje em dia, vejo que é a praça matriz o mais importante ponto 
de encontro para jovens até 17 anos. Depois disso, os jovens 
encontram-se em casas de amigos ou em barzinhos da cidade aqui 

mesmo. A praça central era mais lotada de jovens e adultos durante 
os anos de 2008 e 2009, hoje em dia foi tornando-se cada vez mais 
um lugar para adolescentes, enquanto isso os jovens que já possuem 

18 anos, e estão na maioridade, preferem frequentar choperias e bares 
ou vão em festas em Marília/SP. (Entrevista realizada em Setembro de 

2018 – Éder8, 20 anos – Morador de Pompeia). 

 

Assim, as entrevistas revelam a relevância da praça central em meio a cidade 

de Pompeia. Contudo, existe na atualidade uma segmentação de frequência baseada 

na faixa etária dos jovens, pois nos bares onde a oferta de bebidas etílicas é maior, 

envolvendo a oferta privada de consumo e lazer, com bandas e músicas, concentram-

se os jovens que já atingiram a maioridade, enquanto na praça, que é um espaço 

público, um ambiente mais democrático, e que proporciona sociabilidade ampla entre 

os diferentes grupos de jovens, a frequência maior é de adolescentes. A segmentação 

de frequência, também tem relação com a renda e o poder de consumo, pois jovens 

maiores de 18 anos, tem já certa renda, que os adolescentes nem sempre têm. Nota-

se que os jovens das gerações atuais realizam diversificadas práticas de lazer, afim de 

sair da rotina ou cotidiano. Segundo Alonso (2006), ocorre durante o século XXI a 

ampliação das formas de consumo, modificando a intensidade e o conteúdo das 

práticas de lazer juvenis. De acordo com Góes (2016), ocorre, após os anos 2000, 

ampla difusão das formas de consumo entre os sujeitos nas cidades médias do interior 

paulista, os comércios tratam o consumidor fantasiosamente como livre para escolher 

num mercado com amplas possibilidades de diversificação e variedades, que parecem 

 
8 Éder: 20 anos, morador de Pompeia, no Bairro Jd. Guimarães, possuí Ensino Médio Completo; Estado 
Civil: Solteiro, possuí renda mensal família de 2 salários mínimos. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

infinitas, produzidas com base no pensamento liberal. Contudo, ocorrem relações 

diretas entre consumo e alienação. 

Segundo Góes (2016), a cidade de Marília possui vários equipamentos voltados 

ao lazer e a cultura. Destaca-se as praças e o Bosque Municipal Rangel Pietraróia. A 

cidade possui diversificação de consumo durante a vida noturna, com amplas 

possibilidades de acesso as ofertas de gastronomia. Ocorrem também eventos de perfil 

universitário. A cidade participa de eventos culturais estaduais como o Mapa Cultural 

Paulista, Virada Paulista e outras iniciativas. Os fluxos de frequências e migrações 

pendulares de jovens dos pequenos municípios, para médias e grandes cidades é um 

fato comum no interior paulista, objetivando melhorar seu padrão de vida, seja diante 

das perspectivas de consumo ou mesmo das perspectivas de lazer. 

Alguns jovens de Pompeia frequentam através do transporte coletivo a cidade 

de Marília, outros vão de carro ou motocicleta, em busca de ofertas de lazer e diversão, 

nos períodos diurnos e também durante a vida noturna. 

As juventudes nas pequenas cidades vão construindo, ao longo do tempo, no 

imaginário, a idealização de viver novas experiências e oportunidades mais atraentes 

nas cidades médias. É importante considerar que os jovens experimentam as cidades 

pequenas, muitas vezes, como um lugar do qual é necessário sair, buscando mudar-

se para cidades maiores, almejando encontrar novas experiências, oportunidades e 

diversidades. Desse modo, a cidade média compõe o escopo das experiências das 

juventudes que residem nas pequenas cidades ao entorno, sendo componente da 

prática que podemos denominar como “escape”, momento em os jovens fazem um 

esforço para escapar do tédio do cotidiano e da falta de ofertas de lazer e consumo 

das pequenas cidades, assim frequentando as cidades médias e grandes. É preciso 

destacar que a prática de sair momentaneamente da cidade, ou permanentemente, 

realizada pelos jovens que são naturais das cidades pequenas do interior, compõe a 

identidade desses sujeitos, pois a identidade também é constituída a partir das práticas 

e tendências que fazem parte das experiências vividas pelos indivíduos.  

De acordo com Moreno (2020), a compreensão da prática de “escape” parte do 

entendimento das práticas espaciais que se estendem à microterritorialidades, os 

jovens nas pequenas cidades buscam escapar dos ritmos mais lentos do cotidiano 
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próprio de municípios como Pompeia, e assim frequentam as cidades médias, que 

possuem maiores fluxos de pessoas e informações, objetivando buscar novas 

vivências, diferentes experiências, também ampliar as possibilidades de consumo,  

objetivando também conhecer novas pessoas, e vivenciar momentos de diversão em 

um lugar onde sejam considerados anônimos ou desconhecidos, pois na cidade 

pequena “todo mundo conhece todo mundo”, assim, escapar dos olhares conhecidos 

é desfrutar de maior liberdade. 

Assim, podemos concluir que o fluxo de informações e mercadorias existente 

na cidade de Marília atrai e movimenta o cotidiano das pessoas, inclusive dos jovens, 

pois subsiste na cidade média maior intensidade de movimento nas praças e espaços 

públicos, a disposição de de mais ampla oferta de lazer e consumo também contempla 

a diversidade das práticas juvenis, tornando a cidade média um importante centro de 

encontro entre diferentes grupos juvenis de Pompeia – aqueles que possuem recursos 

suficientes para viver sua experiência de juventude para além do que sua pequena 

cidade oferece como campo de possibilidades. 

Desse modo, destacamos que os jovens como sujeitos sociais constroem formas 

de lazer e também realizam usos nos espaços públicos, a partir de direitos que estão 

vinculados a questão da cidadania, no que se refere ao poder e grau de intervenção 

no usufruto dos espaços, refletindo na posição dos sujeitos em poder intervir e 

transformar, através da utilização democrática dos espaços públicos que oferecem 

momentos de lazer em relações coletivas. 

Por fim, destaca-se que os ritmos de transformação do espaço urbano nas 

cidades pequenas são mais delongados quando comparamos aos ritmos de 

transformação do espaço urbano nas cidades médias e quando comparamos aos 

ritmos de transformação das próprias sociedades que vivem nas pequenas cidades, 

dessa maneira combinam-se na dinâmica das cidades pequenas, sociedades que 

passam rapidamente por evoluções tecnológicas e transformações culturais, aprazadas 

com um espaço urbano pouco modificado ao longo de décadas. 

Todos os elementos apresentados neste trabalho em conjunto colaboram na 

elaboração da identificação da juventude como categoria social, destacando que a 

juventude não pode ser definida a partir de contornos rígidos, visto que os jovens 
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compõem um universo imensamente diversificado, com situações específicas, 

envolvendo expressões que estão articuladas à sociabilidade nos momentos de tempo 

livre. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como observamos com no início desse artigo, as práticas espaciais dos jovens 

das pequenas cidades, estão diretamente relacionadas a interferências que estes 

realizam nos espaços públicos, inserindo hábitos nas vidas dos jovens, a partir do 

momento em que estes inserem modos de uso aos espaços. Ao analisar os jovens de 

diferentes gerações e demonstrarmos suas práticas na cidade pequena, 

consequêntemente explicamos aspectos que influênciam o processo de produção do 

espaço urbano, através de questões sociais e culturais. 

Assim explicitamos questões culturais sobre os hábitos dos jovens do passado 

e das juventudes atuais que residem no interior paulista em cidades pequenas, e 

também demonstramos questões sobre as dimensões dos espaços públicos em uma 

pequena cidade, revelando a centralidade da Praça Matriz, com todas as limitações em 

diversidades de consumo através de questões de faixa etária e renda, às praças podem 

proporcionar a juventude, um espaço de convivência coletiva, abrindo uma porta de 

entrada para relações de sociabildade importantes, contudo é necessário que surjam 

políticas públicas que possam estimular maiores atrativos para estes jovens, para re-

pensar as formas de uso dos espaços públicos na atualidade, expandindo as funções 

das praças, para que haja cada vez maior participação juvenil. 

Por fim, conclui-se que a problemática da falta de oferta de lazer, não é para se 

tratar de modo simples, é uma questão complexa que demonstra a carência dos 

sujeitos em pequenas cidades.  Assim, ressalta-se que foram expressas as relações de 

sociabilidade que ocorrem durante diferentes décadas e que vão compondo, com o 

passar dos anos, a construção de identidades dos sujeitos em pequenas cidades, que 

possuem características de pessoalidade, com dimensões interioranas, explicitando as 

preferências de jovens das gerações atuais e constatando como é utilizada à praça 
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central na cidade, através das práticas dos grupos de jovens nos momentos de lazer 

e tempo livre. 
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A PAISAGEM ENQUANTO ESTUDO GEOGRÁFICO: LEITURAS 

FOTOGRÁFICAS DO ONTEM E DO AGORA DA CIDADE DE 

ITUIUTABA (MG) 

  

SANTOS, Isabella Ayezza Veloso dos1 

SANTOS, Isabôhr Mizza Veloso dos2 

 

RESUMO 

A Geografia, que se transformou em ciência no século XIX e vem aprimorando-se 

desde então, busca compreender, além dos vários aspectos físicos, a sociedade, as 

transformações humanas e as significações que são produzidas no espaço em volta. A 

paisagem faz parte das categorias de análise da Geografia, compreendendo também 

o espaço, o lugar, o território e a região. O presente artigo pretende destacar as várias 

contribuições e reflexões acerca deste conceito, sob os pensamentos de alguns dos 

principais autores contribuintes para o desenvolvimento dos estudos científicos sobre 

a paisagem. Além de retratar sobre a paisagem enquanto área de investigação na 

Geografia nos tempos atuais, correlacionando com algumas leituras fotográficas do 

ontem e do agora da cidade de Ituiutaba (MG).  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao pensar sobre a complexa relação entre o homem e a natureza, diversos 

estudos e autores nos levam a pensar sobre a paisagem, pois ela é o processo visível 

e material de tudo aquilo que é transformado, modificado e ressignificado. É a partir 

dela que percebemos e experimentamos o mundo ao redor.  

Por este motivo, houve uma certa separação entre o que era diretamente 

modificado pelo homem e do que permanecia, aparentemente, inalterado, natural. 

Portanto, as designações de Paisagem Natural e Paisagem Cultural apareceram para 

poder estabelecer e explicar características próprias.  

É considerável pensar, portanto, que mesmo não havendo uma interferência 

perceptível ou direta em uma determinada paisagem natural, ainda sim os fatores 

humanos as afetam, pois, a natureza está diretamente ligada às ações provocadas 

pelas sociedades. Os desmatamentos, a poluição do ar, tudo contribui para que áreas 

consideradas naturais, também sejam modificadas, ao longo dos anos, mesmo que de 

forma indireta. 

Porém, antes de entrarmos nas discussões que permeiam o estudo da paisagem 

e seus desdobramentos, é importante entendermos um pouco de sua totalidade, 

características e principalmente, como surge no contexto geográfico. 

Este artigo pretende contribuir para ressaltar acerca da delimitação conceitual 

sobre a paisagem, e de retratar de forma breve, sobre as leituras geográficas do ontem 

e do agora da cidade de Ituiutaba (MG), através da utilização da fotografia no meio 

urbano e trazendo o elemento paisagístico da cidade, tentando alcançar as discussões 

propostas.  

 

2 A PAISAGEM ENQUANTO ESTUDO GEOGRÁFICO: DEFINIÇÕES, 

CONCEITOS E REPRESENTAÇÕES 

              

           Ao pensar sobre a complexa relação entre o homem e a natureza, diversos 

estudos e autores nos levam a pensar sobre a paisagem, pois ela é o processo visível 

e material de tudo aquilo que é transformado, modificado e ressignificado. É a partir 
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dela que percebemos e experimentamos o mundo ao redor. Por este motivo, houve 

uma certa separação entre o que era diretamente modificado pelo homem e do que 

permanecia, aparentemente, inalterado, natural. Portanto, as designações de 

Paisagem Natural e Paisagem Cultural apareceram para poder estabelecer e explicar 

características próprias.  

             É considerável pensar, portanto, que mesmo não havendo uma interferência 

perceptível ou direta em uma determinada paisagem natural, ainda sim os fatores 

humanos as afetam, pois, a natureza está diretamente ligada às ações provocadas 

pelas sociedades. Os desmatamentos, a poluição do ar, tudo contribui para que áreas 

consideradas naturais, também sejam modificadas, ao longo dos anos, mesmo que de 

forma indireta. 

               Porém, antes de entrarmos nas discussões que permeiam o estudo da 

paisagem e seus desdobramentos, é importante entendermos um pouco de sua 

totalidade, características e principalmente, como surge no contexto geográfico.  

               Como conceito científico, passou por várias modificações epistemológicas 

ao passar dos anos, principalmente quando pensado sobre as influências das várias 

escolas que deram forma ao pensamento geográfico. Porém, Paul Claval (2004, p. 13-

15), clarifica que o termo passou a ser utilizado no século XV, a partir da palavra 

holandesa landskip. Retratava, então, uma fração da natureza, que a percebemos a 

partir de um enquadramento. O termo também se apresentou em outros idiomas, a 

saber: o alemão como Landschaft, o italiano paesaggio, o inglês landscape, o francês 

paysage. 

              Na arte, a paisagem aparecia como plano de fundo para os acontecimentos 

retratados. Um dos grandes pintores renascentistas, Jan van Eyck, a retratou algumas 

vezes em seus trabalhos. 

             A paisagem acaba se tornando uma forma de arte pictural no século XVII, 

principalmente pela questão de que para representá-la, seria necessário obter uma 

perspectiva, neste caso, um enquadramento, para então transferi-la para a tela. 

Porém, ainda segundo o autor, "esta ideia, relacionada ao enquadramento desaparece 

à medida em que a paisagem é pensada como um fragmento de uma região que a 

natureza apresenta a um observador" com seus elementos. 
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             Os geógrafos preocuparam-se com os aspectos mais técnicos, para análise e 

estudo das características encontradas. A partir deste contato mais aproximado com a 

Geografia, transformou-se em objeto científico, o que até então, era apenas 

representado de modo pictórico e visual pelos artistas: 

 

O papel do geógrafo que analisa a paisagem é multiplicar os 

pontos de vista, olhar o relevo de perto e de longe, desde a base 
das cadeias e desde seus picos, e construir, a partir daí uma 
imagem sintética da região que analisa. (CLAVAL, 2004, p.19). 

 

  Ainda segundo Claval (2004), a partir dos oitocentos, surgia a paisagem que 

era encarada como a interface entre a atmosfera/litosfera - hidrosfera, e, 

posteriormente, interface entre a natureza e o homem, cuja cultura e fatos sociais se 

mantêm presentes e ativos. Este pensamento provinha de Friedrich Ratzel, cujas ideias 

repercutiram bastante na França e Alemanha. 

   A princípio, a paisagem começa a ser representada pelos mapas e, se torna, 

assim como menciona Claval, "cartografável". Surgem então os mapas de utilização 

do solo, formas de habitat, paisagem vegetal. É possível que o geógrafo analise e 

sintetize informações a respeito das paisagens, as compare e as estude com maior 

precisão; a partir de então despontam novos usos do termo. 

   Quando estudada pela geografia, ganha duas abordagens principais; uma é 

voltada para a geografia cultural, que se fortalece a partir dos anos 1970, mesmo que 

já tenha sido contemplada décadas anteriores. Tem contribuições de Denis Cosgrove, 

Augustin Berque, Paul Claval, entre outros. Já pela influência das ciências ambientais 

e paisagens naturais, que se destaca como o segundo tema estudado pelos geógrafos 

preocupados com a paisagem, destacamos Goethe e, Alexander von Humboldt, que a 

partir de viagens ilustrava e estudava os aspectos físicos. Dois nomes que colaboraram 

muito para a aprimoração da análise e percepção da paisagem natural. 

 

2.1 A PAISAGEM CULTURAL 

 

Em 1923, Carl Ortwin Sauer começou a lecionar no Departamento de Geografia 

da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Em parceria com Robert Lowie e Alfred 
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Kroeber, antropólogos da Universidade, ele aprofundou-se nas bases da geografia 

cultural ao estudar traços e comportamentos humanos, além das definições de cultura 

e as suas relações com o espaço geográfico. Em 1925, publica um importante artigo 

que traria novas perspectivas geográficas, considerado por muitos um clássico: A 

Morfologia da Paisagem. No texto, o autor expõe que a paisagem também carrega 

traços culturais, marcas das atividades humanas que devem ser percebidas e 

estudadas pelos geógrafos, assim como os aspectos físicos. 

A definição do termo, exposto no artigo, tem uma "identidade que é baseada 

na constituição reconhecível" (p.12). A paisagem seria um sistema geral, mas que 

possui uma relação genérica com outras paisagens. O autor afirma que "sua estrutura 

e função são determinadas por formas integrantes e interdependentes"(p.12). Para 

Sauer, se trata de um conceito-chave na Geografia. São as formas naturais e culturais 

ligadas em uma determinada área. Portanto, paisagem cultural seria o resultado das 

ações entre as transformações do homem sobre a natureza. 

Neste contexto, depreende-se que paisagem cultural se modifica, pois está em 

constante desenvolvimento. Ela não é estática, imóvel. A geografia, até então, não se 

preocupava muito com outros aspectos além das marcas visíveis deixadas pelo 

homem. Inclusive, as críticas relacionadas ao artigo do referido autor se apoiam 

principalmente pela apreciação exclusiva das formas materiais na investigação da 

configuração paisagística. Aos poucos, vários autores foram incorporando outros 

pensamentos e reflexões para aprimorar a discussão. O resultado desse processo foi 

a entrada da fenomenologia, que nos apresenta perspectivas diferentes das 

trabalhadas até então com Sauer. 

Mesmo que o artigo tenha recebido críticas, foi relevante para os estudos 

posteriores, pois Carl Sauer nos deixou uma excelente contribuição e uma “porta 

aberta”, ao propor uma análise morfológica, que foi transformada em objeto de 

estudo, ao aproximar os métodos científicos da época e os converter em parceiros na 

busca de novos pensamentos e diálogos. 

Os contextos subjetivos da humanidade, mesclados com as diversas culturas 

existentes começaram a ser pensados e inseridos nas considerações que acabariam 
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de surgir a partir de um novo ponto de partida. Segundo as novas epistemologias, 

Cosgrove (2004) defende que a paisagem se torna um produto da sociedade.  

Ele ainda nos apresenta às noções de paisagem da classe dominante e 

paisagens alternativas. As duas têm significados diferentes, pois são criadas por 

distintos grupos sociais. A primeira exibe o poder da classe dominante, que se constitui 

em marca visível de poder econômico e social, principalmente por representarem-se 

em lugares urbanizados e de alto padrão. A segunda deriva de grupos sociais em 

desenvolvimento, emergentes, criadas por grupos não dominantes e que apresentam 

menor visibilidade social. Trata-se de paisagens próprias, que muitas vezes são pouco 

valorizadas aos olhos da classe dominante, mas rica em símbolos e significados para 

o grupo praticante e participante.  

Acrescentando-se a este pensamento, Claval (2004) busca afastar a dualidade 

entre homem e matéria. Esclarece que "o registro geográfico deixa de considerar que 

os homens são independentes do meio onde se encontram: eles só podem existir nos 

meios geográficos com os quais mantêm relações mais complexas do que até então 

se pensava. ” Em outras palavras, a manifestação da paisagem cultural está muito 

mais ligada em crenças, costumes, identidades, e memórias, classe social de uma 

determinada comunidade do que se pensava anteriormente. Afasta-se um pouco o 

caráter material e há aproximação da análise pelo caráter simbólico. 

De acordo com Yi-fu Tuan (1982), através do estudo da relação das pessoas 

com a natureza e dos seus sentimentos e ideias sobre os espaços, paisagens e lugares, 

é possível refletir sobre os fenômenos geográficos a fim de melhor entender o homem 

e sua condição. O tempo possui uma ligação direta com as transmutações ocorridas. 

É possível unir o passado e o presente em sua configuração espacial, que possui 

relação direta com os já citados sentimentos e ideias provenientes dos vínculos 

humanos com as paisagens. Milton Santos (2002) nos explicita que:  

 

A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, 
expressam as heranças que representam as sucessivas relações 

localizadas entre homem e natureza ... o seu caráter de 
palimpsesto, memória viva de um passado já morto, transforma 

a paisagem em precioso instrumento de trabalho. (SANTOS, 
2002, p. 103-106) 
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Em complemento, é possível pensar que como consequência da relação 

complexa, de notável vínculo afetivo e/ou social, relacionam-se também aspectos e 

representações simbólicas, atribuídas de significados.  

Para Berque (1998), é primordial compreender a paisagem de duas maneiras: 

Como marca e matriz. A primeira também carrega conforme Milton Santos, a ideia de 

herança, ou seja, ela expressa uma civilização, cujas marcas ficaram expressas por 

outros grupos sociais anteriores ao presente; “mas também é uma matriz, porque 

participa de sistemas de percepção, concepção e ação – isto é, da cultura viva – que 

canalizam certo sentido a relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza”. 

Consequentemente, paisagem é a mediação entre o mundo das coisas, do que 

é material, visível, pautado pelos sentidos e daquele mundo da subjetividade, que 

muitas vezes perpassa pelas ideias e sentimentos individuais. Sendo assim, ao 

decodificar os significados das paisagens, é possível reflexionar sobre os papéis 

humanos na reprodução da cultura, que está sempre relacionada aos fenômenos 

vividos, marcados pelas diferentes maneiras de observar e experimentar os lugares 

participantes da vida em sociedade.  

 

2.2 A PAISAGEM NATURAL 

 

Humboldt e Goethe foram os principais atuantes para a consolidação da 

paisagem como categoria de análise. Em conformidade com Goethe (1963), estudar a 

natureza era uma faceta inclinada para o entendimento de como se deu a organização 

do mundo. Por isso, seria necessário buscar um conhecimento mais circunstanciado 

sobre as morfologias existentes e, a partir delas, obter uma ideia de totalidade que 

permitisse perceber a harmonia da natureza. 

Para essa morfologia, seria necessária uma nova metodologia, pautada 

principalmente pela observação. De acordo com Vitte (2008), Goethe estaria 

inclinando-se para uma "filosofia do olhar". Isso significa que seriam necessárias novas 

formas de perceber os elementos da natureza para poder compreendê-los. Por meio 

de uma percepção mais centrada nos elementos individuais, seria possível chegar a 

uma análise da totalidade.  
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Para Mendes e Ferreira (2013), p.3, " Goethe e Humboldt, ainda são 

contemporâneos e as leituras e reflexões sobre a natureza e a paisagem dos dois 

autores se constroem em consonância com os debates filosóficos e artísticos sobre 

esses conceitos." Por isso que ao pensar sobre essa abordagem metodológica seria 

necessário, em primeiro lugar, aguçar a observação, pois esta possui uma relação 

direta com o desenho, que é a forma de representação mais antiga, o que nos leva a 

um estudo que "procede da compreensão processual da natureza".  

Portanto, para essa nova fase metodológica, busca-se um modo distinto de 

olhar a totalidade. A partir deste entendimento, em concordância com Mendes e 

Ferreira (2013) a paisagem natural será: 

 

Compreendida com um olhar descritivo, analisando as transformações 
que este olhar captou em sua nova forma de entender o belo. Com 

esta perspectiva surge o desenho que vai trabalhar num sentido mais 
simples, buscando o singular, e o olhar neste contexto não é visto 

como algo complexo. Ele vai buscar a apreensão objetiva e estética da 
natureza e do mundo (Goethe, 1993). Com isto é considerado o 
nascimento da cartografia, pois esta noção do desenho permitirá ao 

artista a possibilidade de captar e transformar essas 
informações (MENDES E FERREIRA, 2013, p.3).  

 

Goethe nos traz a contribuição de encarar a natureza como exercício de 

observação da paisagem, pois através dele, seria possível apreender a totalidade da 

natureza, pois ela se diferencia entre as suas "multipolaridades da superfície terrestre", 

ajudando a compreender os vários fenômenos desenrolados dentro do espaço cósmico 

que por sua vez, estaria ligado à natureza. 

Humboldt dedicou-se a estudar um pouco mais essa categoria analítica. As 

viagens realizadas pelos pesquisadores propiciaram novas descobertas em relação ao 

espaço físico. A referida categoria ganhou cada vez mais espaço nas análises dos 

geógrafos; explorar a natureza das regiões que percorriam ampliava seus olhares e 

compreensões. Para representar aquela paisagem, muitos geógrafos incluíram 

gravuras com a finalidade de poder percebê-las sem perder as suas características que 

poderiam facilmente ser esquecidas ou até passar desapercebidas sem um registro. 

Portanto, a pintura de paisagens, como afirma Humboldt (1952) se configura 

como um exercício de observação atenta: 
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A pintura de paisagem também não é puramente imitativa; tem, 
contudo, fundamento mais material e há nela um tanto de terrestre.  

Exige dos sentidos uma variedade infinita de observações imediatas, 
que o espírito deve assimilar para as fecundar com o seu poder e dá-

las aos sentidos sob a forma de uma obra de arte (...) (HUMBOLDT, 
1952, p. 334). 

 

Os contrastes do tempo, a formação das montanhas, a extensão dos mares e 

lagos, tudo que era possível visualizar poderia ser retratado, desde os aspectos 

biológicos ou físicos de uma paisagem. Humboldt inclinava-se a pensar que tudo 

estava ligado ao cosmos. Ou seja, aquilo que conseguimos captar pela observação das 

paisagens está diretamente ligado à natureza, ao universo. 

A apreciação estética da paisagem também pode auxiliar nos processos 

metodológicos de análise. Afinal, muitas observações, ao serem aproximadas do senso 

estético, também podem configurar-se pela subjetividade. E Humboldt, mesmo que 

interessado em uma morfologia visível, também se preocupava com a construção da 

imagem de forma mais subjetiva, ao aproximar a arte, a filosofia do pensamento 

analítico que cercava a paisagem. Portanto, um desafio seria a análise por meio de 

sua interação e unidades poéticas. Essa visão mais subjetiva foi influenciada por meio 

do romantismo e da ciência de Goethe. 

         A pintura de paisagem neste contexto era considerada como uma ferramenta 

metodológica, mas também revelava a visão mais romântica e artística em Humboldt, 

pois a paisagem tornou-se uma categoria de extremo valor e a pintura uma força 

representativa, tanto da exatidão científica quanto das várias emoções aplicadas na 

relação com a natureza. A precisão descritiva na pintura de um específico elemento 

poderia tanto verificar e estudar a fisiologia/ morfologia quanto admirar a beleza 

existente no elemento analisado.  

       Nesse sentido, a ciência humboldtiana construiu uma epistemologia única no 

campo da filosofia da natureza e a paisagem tornou-se uma categoria muito 

importante para os estudos geográficos. 
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3 LEITURAS FOTOGRÁFICAS DO ONTEM E DO AGORA DA CIDADE DE 

ITUIUTABA (MG) 

           

        A cidade de Ituiutaba é o resultado do processo histórico de ocupação da região, 

Sertão da Farinha Podre, hoje conhecida como Triângulo Mineiro, inicialmente como 

caminho de garimpeiros e tropeiros, que no século XVI buscavam conquistar um 

território desconhecido e incerto, desafiando a natureza em busca da riqueza do ouro. 

Mas é a partir do século XVIII que a região começa a ser ocupada, não sem haver 

conflitos com os índios caiapós, exterminados em 1746. O município de Ituiutaba tem 

sua origem no povoado de São José do Tijuco em 1839; em 1901, o povoado passa a 

se chamar Vila Platina passando para a categoria de município independente e, em 

1915, passa a ser reconhecida como cidade, com o nome de Ituiutaba. (OLIVEIRA, 

2013). 

          Cento e dezenove anos depois, o município de Ituiutaba, possui um papel 

significativo na economia da região do Triângulo Mineiro, sendo a sexta cidade em 

população, segundo a estimativa populacional do IBGE para 2020. Uma cidade, cuja 

economia foi se alterando ao longo do tempo.  

          Historicamente, foi um município com pouca população urbana (em 1920, de 

20.772 habitantes somente 1.992, moravam na cidade) e com uma economia que 

tinha pouca capacidade de interação com outras economias regionais e que aos poucos 

foi se inserindo e se destacando, sobretudo na criação de gado bovino (OLIVEIRA, 

2013).  

A partir dessas reflexões teórico-práticas e históricas, busca-se construir uma 

contribuição que desague numa reflexão sobre a Geografia enquanto conhecimento 

espacial que se aprimora por meio do diálogo com outras formas de saber e de 

representação do espaço, com destaque para a fotografia; sobre “[...] uma geografia 

que seja também uma prática cultural crítica e não exclusivamente um caminho de 

instrumentalização do espaço e do mapeamento de recursos” (MARQUEZ, 2009, p.18).  

A Geografia tem muito a refletir sobre a fotografia urbana e sobre o que ela 

pode conceder em um diálogo e é essa a proposta deste principal deste projeto de 
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pesquisa.  Moreira (2013) convoca a esse intercâmbio quando afirma que “uma teoria 

da imagem é preciso” no âmbito da Geografia. 

Nesse sentido, entende-se que as primeiras impressões sobre as cidades eram 

de extrema importância. Havia um interesse genuíno em captar essas imagens e 

guardá-las, seja por mera prática fotográfica ou documentação. É inegável que o ato 

de fotografar também se une a uma das múltiplas fontes históricas que a humanidade 

adquiriu com o passar dos anos. 

Novos processos de industrialização, a chegada de imigrantes, as 

modernizações arquitetônicas e mudanças de paradigmas foram abordadas nas 

fotografias e discutidas em jornais, revistas, rodas de conversas e outros ambientes. 

A nova invenção não modificaria apenas o mundo jornalístico ou o artístico, mas 

passaria a enquadrar-se enquanto documento, fiel ao tempo, às tradições e ao 

costume de um determinado recorte, em um determinado grupo de pessoas. 

 

 A fotografia, assim compreendida, deixa de ser uma imagem 

retida no tempo para se tornar uma mensagem que se processa 

através do tempo, tanto como imagem/documento quanto 

imagem/monumento [...] como documento revela aspectos da 

vida material de um tempo passado de que a mais detalhada 

descrição verbal não daria conta [...] como monumento a 

fotografia impõe ao historiador uma avaliação que ultrapasse o 

âmbito descritivo. Neste caso, ela é o agente do processo de 

criação de uma memória. (CARDOSO; MAUAD, 1997, p. 406-

407). 

 

Sendo assim, as cidades passaram a integrar-se na imagem fotográfica. 

Proporcionou um registro único dos processos urbanos, que aos poucos foram sendo 

modificados e adaptados à modernidade. O capitalismo trouxe inúmeras mudanças, 

expandiu comércios junto com o espaço territorial urbano. Novas demandas surgiram, 

desigualdades socioeconômicas ficaram mais evidenciadas e a cidade torna-se um 

ambiente pulsante e elétrico. 

De acordo com Raminelli (1997), o estabelecimento de regras rígidas para o 

traçado urbano foi contemporâneo ao fortalecimento do Estado, à consolidação das 

fronteiras políticas de um território comandado por um poder centralizado e ao 
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fortalecimento de uma economia monetizada. É a partir destas transformações que o 

urbano precisa ser entendido como fonte primária para perceber reflexos entre o 

ontem e o hoje, e a fotografia e a geografia urbana nos auxiliam a pensar sobre essas 

questões.  

A paisagem está diferente, seja em arquitetura, pelas condições climáticas, pela 

fragmentação do espaço, saneamento básico, cultura, costumes. Contínua em 

constantes transformações, são tantas que por vezes, passam despercebidas, 

principalmente sem a devida documentação imagética que tanto contribui para a 

identidade social e a memória coletiva de um determinado grupo de pessoas.  

Um dos exemplos da importância do registro fotográfico para a memória 

coletiva é a Igreja Matriz de São José, na cidade de Ituiutaba (MG) cuja construção foi 

finalizada em 1862. Durante muitos anos sua construção foi significativa para a cidade, 

porém, em 1938, o prédio foi danificado por um incêndio. Como a cidade transforma-

se sempre, logo a Igreja Matriz de São José foi reerguida com uma arquitetura 

romântica (daí se percebe a importância do elemento artístico cultural e também 

socioespacial) e foi finalizada em 1959. Em 1982, ganhou o título de Catedral. 

As continuidades das mudanças ocorridas na atual Catedral São José mostram 

como são relevantes as imagens que contam a história e os processos geográficos 

urbanos. Assim, é possível que permaneçam vivos todos os fatos e processos de 

identificação e memória que representam a cidade até os dias atuais. (Fig.1,2 e 3). As 

imagens expressam as diferenças e transformações urbanas no tempo de uma forma 

espacial, que ao ser destruída, adquiriu uma outra forma, mas não sua função.  

É importante citar que entender as mudanças na paisagem apenas pela imagem 

não assegura que sejam uma representação do real.  

Portanto, busca-se entender as diferenças e também a relação entre a paisagem 

e memória geográfica e fotográfica do espaço geográfico produzido pelas formas, 

funções e conteúdos, sobre estruturas e processos, que nos darão subsídios para 

apreender em sua totalidade as principais alterações visíveis entre o presente e o 

passado, com foco na cidade de Ituiutaba (MG).  

Essas marcas do passado parecem estar aprisionadas no tempo e nunca deixam 

de estarem visíveis no presente.  
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Figura 1: Ituiutaba - Lago da Igreja Matriz (1933). 

 
Fonte: Portal Ituiutaba (2019)  

 

Figura 2: Ituiutaba -Igreja Matriz consumida pelo fogo (1938). 

 
Fonte: Portal Ituiutaba (2019) 

 

Figura 3: Ituiutaba -Igreja Matriz atualmente (2019) 

 
Fonte: Acervo pessoal (2019) 
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Se a paisagem é visível, faz parte da forma e do conteúdo material que dá 

sentido às formações culturais e sociais, ela poderia também inserir signos em suas 

representações? De acordo com Corrêa (2014), em sua análise, Cosgrove destaca a 

experiência proveniente da paisagem, possibilitando a elaboração de significados. A 

paisagem não é apenas morfologia, mas incorpora-se também no universo dos 

significados, estando repleta de simbolismo. Conforme visível no conjunto de fotos da 

Igreja Matriz de Ituiutaba (MG). 

A paisagem permite um olhar para a cidade que compõe vários aspectos sobre 

a relação homem-natureza, e, ao expressar os diversos momentos da ação de uma 

determinada cultura é possível alcançar várias dimensões do tempo e espaço. Assim, 

é possível observar este mesmo espaço por vezes ressignificado, reconstruído, 

transformado. E assim, é possível evocar a memória de uma cidade. 

Ao pensarmos sobre o ontem e o hoje, a cidade é vista como algo vivo e em 

permanente mudança. Os feitos do passado por vezes ecoam na modernidade, que se 

(re) adapta ao ambiente que um dia já foi palco de outros processos de transformação 

histórica, cultural e geográfica. Cidades de histórias, dotadas do peso e da 

permanência das extraordinárias paisagens. Para Peixoto (2003), são os “horizontes 

de pedra, onde o mais moderno convive com a decadência, o futuro com a antiguidade. 

Um solo arcaico, juncado de vestígios e lembranças”. 

Porém, não se compreende a paisagem dissociada do espaço, de acordo com 

Serpa (2007), “Não há possibilidade de construção de uma crítica da paisagem 

contemporânea, sem uma crítica consistente do espaço e do todo estrutural”, já que, 

“considerada em si mesma, a paisagem é apenas uma abstração, apesar de sua 

concretude como coisa material. Sua realidade é histórica e lhe advém de sua 

associação com o espaço social” (SANTOS, 2002).      

A partir deste pensamento, a paisagem não deve ser analisada de forma 

individual, pois, ela é a representação visível e material de um espaço geográfico. Por 

este motivo, faz-se importante entender um pouco mais sobre as produções do espaço 

partindo da observação e percepção das paisagens culturais e quais influências têm 

nas sociedades em geral. 
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Schmid (2012), analisou a Teoria de Produção do Espaço de Henri Lefebvre, 

que em suma, definiu que existem três tipos de produção do espaço: percebido, 

concebido e vivido, que denomina como A Tríade Dialética, que são dependentes e 

interligadas. Esta tríade auxilia a compreensão de como o espaço, neste caso 

representado pela paisagem pode ser apreendido pelos indivíduos. 

 No espaço percebido, a sensação se une à materialidade do espaço, ou seja, a 

atuação das pessoas no espaço depende da percepção do mesmo, que são sentidos e 

interpretados. Absorvem as interações físicas e materiais. Ainda de acordo com Schmid 

(2012) “designa a dimensão material da atividade e interações sociais”.        

  O espaço concebido está ligado diretamente à apreensão do pensamento, ou 

seja, não existe um espaço se não é possível imaginá-lo. Pode estar relacionado a 

representação do espaço de forma iconográfica, cartográfica, pois é possível formular 

uma espécie de imagem que possa defini-lo.  

  Segundo Lefebvre (2006): “o espaço concebido, aquele dos cientistas, dos 

planificadores, dos urbanistas, dos tecnocratas, de certos artistas próximos da 

cientificidade”. Geralmente, ao responder perguntas ou testar hipóteses a respeito do 

espaço, primeiramente deve-se fazê-lo pela cognição e só então aplica-lo à 

materialidade. É possível representá-lo através de mapas, fotografias, gráficos. 

O espaço vivido trata-se sobre as experiências e relaciona-se com os espaços 

de representação. Está diretamente relacionado a paisagem que está sempre em 

transformação e ressignificação.  É possível observar de maneira mais específica como 

o indivíduo interage e convive com todos os elementos do espaço. Possivelmente, a 

emoção, sentimentos, memórias ou códigos/símbolos surgem como produtos do 

espaço vivido.  

Portanto, a paisagem cultural pode ser pensada a partir da mediação entre o 

mundo das coisas, do que é material, visível, pautado pelos sentidos e daquele mundo 

mais aproximado da subjetividade, que muitas vezes perpassa pelas ideias e 

sentimentos individuais e/ou coletivos.  

Sendo assim, ao procurar decodificar e entender os significados das paisagens, 

é possível refletir sobre os papéis humanos na reprodução da cultura, que está sempre 
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relacionada aos fenômenos vividos, marcados pelas diferentes maneiras de observar 

e experimentar os lugares participantes da vida em sociedade.  

Para estudar o que a paisagem significou e significa, ao pensar sobre o passado 

e presente, sabemos que é impossível regressar ao tempo e assim sendo,  as 

fotografias representam pequenos portais, que nos levam até o “presente momento” 

retratado na foto, independentemente de sua data, quando a paisagem era outra; 

possivelmente mais simples, com arquitetura e elementos muito mais distantes da 

modernidade, mas que possuem muitos signos visuais e transportam quem os observa 

para outro momento, onde a imaginação e as recordações podem entregar um novo 

universo de significantes e significados, seja sobre a cidade, o bairro, a rua, a casa, ou 

até sobre um ou mais indivíduos que estão ou estiveram relacionados aquela 

paisagem. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de existirem estas duas vertentes mais conhecidas, é importante frisar 

que uma paisagem não precisa ser dividida majoritariamente como cultural ou natural. 

Inclusive, acredita-se que há uma certa predileção pelos estudos sobre a dimensão 

cultural, enquanto a dimensão físico-biológica tem sido de certa forma, preterida.  

É importante integrá-las, afinal, fazem parte da mesma categoria de análise, 

apesar de muitas vezes serem estudadas de modo praticamente separado, o que é 

questionável. Retomando as considerações de Goethe e sua metodologia da 

observação, a paisagem se configura por sua amplitude e totalidade, por conseguinte, 

é necessário pensar em uma abordagem integrada, sem elidir aspectos físicos ou 

culturais. 

Não há paisagem cultural sem antes ser percebida e orientada pelo natural. Por 

isso é tão importante pensá-la de forma total, integrante e também, temporal. Apesar 

de ser considerada de fácil definição para alguns, percebemos como esta referida 

categoria de análise geográfica é ampla e abriga vários conceitos, conexões e 

reflexões, sendo inviável chegar a uma única e irrefutável conclusão do que seria, 

finalmente, uma representação ou significação da paisagem.  
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Este artigo contribuiu para ressaltar acerca da delimitação conceitual sobre a 

paisagem e de retratar de forma breve sobre as leituras geográficas do ontem e do 

agora da cidade de Ituiutaba (MG) através da utilização da fotografia no meio urbano 

e trazendo o elemento paisagístico da cidade, alcançando de forma razoável os 

objetivos iniciais propostos.  

Nesse contexto, inclusive, tais análises são resultantes das transformações 

humanas percebidas pela sociedade, que se mantêm de formas múltiplas e sempre é 

possível inserir elementos da paisagem em meio as pesquisas acadêmicas.  

O debate metodológico e epistemológico se mantém atual e continua aberto 

para novas contribuições. 
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ELEMENTOS HISTÓRICOS E GEOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO DE 

PASSA QUATRO-MG 

 

VIEIRA, Felipe da Silva1 

ALVES, Flamarion Dutra2 

 

RESUMO 

O município de Passa Quatro apresenta em sua paisagem marcas naturais e culturais 

que representam sua história, identidade e geograficidade. Localiza-se no Sul de 

Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, fazendo divisa com o estado de São Paulo e 

próximo ao estado do Rio de Janeiro. Devido a essas características, Passa Quatro 

tem presente em sua história elementos geográficos que constituem sua identidade. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo realizar um resgate histórico 

sobre o município de Passa Quatro, de modo a evidenciar aspectos acerca de suas 

paisagens e lugares, entendendo, portanto, seu passado e presente. Para isso, 

realizou-se uma pesquisa documental na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura do 

município, visando obter conhecimentos para a construção do presente texto. 

Entende-se que a pesquisa documental pode auxiliar no entendimento histórico e 

geográfico sobre Passa Quatro e na perpetuação das identidades e culturas ali 

presentes. 

 

Palavras chave: Sul de Minas. Paisagem. Lugar.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O município de Passa Quatro localiza-se na região imediata de São Lourenço, 

que por sua vez está inserida na mesorregião de planejamento do sul de Minas 

Gerais (Figura 1). Devido às suas características - as ações dos agentes sociais nas 

relações de produção do espaço - pode ser classificada no que Corrêa (2011) 

denomina de pequena cidade. Seguindo o pensamento de Fresca (2011), considera-

se importante abordar sobre a inserção de Passa Quatro em seu contexto espacial, 

uma vez que a caracterização de uma espacialidade deve levar em consideração não 

apenas dados quantitativos, mas também as relações que ocorrem dentro e fora da 

rede urbana em que se insere, bem como suas próprias particularidades. 

 

Figura 1: Mapa de localização do município de Passa Quatro 

 

Fonte: Autor, 2020. 
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De acordo com Andrade et al. (2014a) a região imediata de São Lourenço 

apresenta algumas particularidades e semelhanças entre seus municípios. As ações 

construídas historicamente e refletidas na produção do espaço pelos diferentes 

grupos sociais evidenciam, dentro dessa unidade espacial, municípios caracterizados 

pela urbanização, com presença de atividades comerciais e prestações de serviços, 

bem como localidades onde as atividades agropecuárias mostram-se fundamentais. 

No que se refere aos aspectos ambientais, destaca-se a presença da Serra da 

Mantiqueira em grande parte desta região imediata, Passa Quatro é um dos 

municípios que se formaram em meio a Mantiqueira.  

Segundo o último censo do IBGE (2010), a população de Passa Quatro era 

de 15.582 habitantes, sendo 76,92% residentes do espaço urbano e 23,08% 

residentes do espaço rural. A economia do município está em grande parte ligada ao 

setor de serviços, contabilizando 37,34% do PIB. Por sua vez, as atividades 

industriais e agropecuárias marcam 22,2% e 20,56%, respectivamente. Por fim, têm-

se 19,9% relacionados à administração pública (IBGE, 2017). O setor de serviços 

torna-se uma economia essencial para o município em questão, a exemplo, o 

turismo. Como aponta o trabalho de Andrade et al. (2014a) a atividade turística 

manifesta-se de diferentes formas dentro da região imediata de São Lourenço. 

Iniciou-se a partir do final do século XIX, com o consumo das fontes minerais com 

propriedades medicinais e, na segunda metade do século XX, adotou novas 

perspectivas, como o turismo nos espaços rurais. O município de Passa Quatro foi 

um dos que acompanharam essa lógica desenvolvimentista, passando da utilização 

do potencial turístico das estâncias hidrominerais ao turismo ecológico em cachoeiras 

e picos. Devido à sua localização - divisa com o estado de São Paulo e próximo ao 

estado do Rio de Janeiro -, bem como às suas características naturais e antrópicas, 

ocorre a atração de pessoas provenientes destas regiões e centralidades. 

De acordo com Vieira e Alves (2020), Passa Quatro possui marcas naturais e 

culturais expressivas em sua paisagem. Há no município a presença de complexos 

montanhosos que se aproximam dos 3 mil metros de altitude, além de nascentes e 

cursos de água que são relevantes para a região. Por outro lado, a paisagem cultural 

também se torna fundamental, abarcando construções antigas e históricas, bem 
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como manifestações artísticas, fatores que acabam por constituir a identidade do 

município. Além do turismo, pode-se visualizar conforme trabalho de Guedes (2011), 

que a economia de Passa Quatro se desenvolve também dentro dos setores 

agropecuário e industrial. Na agropecuária a produção é caracterizada por derivados 

de leite, hortigranjeiros, criação de gado, agricultura de batata e também de frutas 

temperadas. Em relação ao setor industrial, encontram-se indústrias de papel, água 

mineral, laticínios, refrigerante de guaraná, confecções e forjaria. 

Diante destas questões, o presente trabalho tem como objetivo realizar um 

resgate histórico-geográfico acerca do município de Passa Quatro, de modo a 

compreender sua transformação ao longo do tempo, bem como apresentar alguns 

aspectos sobre sua paisagem e lugares que constituem sua identidade. Deste modo, 

realizou-se uma pesquisa documental na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura do 

município, a fim de encontrar informações para a construção do presente texto. 

Foram encontrados materiais que possibilitam o entendimento da história do 

município, de seus lugares e das marcas da paisagem, como o patrimônio histórico e 

cultural então preservado. 

 

2 ASPECTOS HISTÓRICOS E GEOGRÁFICOS SOBRE O MUNICÍPIO DE 

PASSA QUATRO-MG 

 

Além dos processos que marcaram o período colonial brasileiro, como os 

ciclos econômicos do pau-brasil, da cana-de-açúcar e do ouro, há ainda a existência 

de uma série de particularidades. Nesse sentido, torna-se importante valorizar 

aspectos culturais, políticos e sociais presentes no contexto histórico desta época. 

Não foram apenas as práticas econômicas que marcaram este período da história do 

Brasil, fazendo-se necessário ressaltar atividades cotidianas dos diferentes sujeitos 

que buscaram a interiorização do território brasileiro (MOREIRA, 2005). 

Deste modo, pretende-se, nesta parte do texto, realizar um resgate histórico 

acerca do município em questão, de modo a compreender brevemente como 

acontece o processo de ocupação do espaço nessa localidade do Sul de Minas. De 

acordo com a Prefeitura Municipal de Passa Quatro (2008) a região sul-mineira 
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possui como antigos moradores os Cataguás. Estes agrupamentos não seguiam o 

nomadismo sistemático, possuindo núcleos familiares que variavam de 600 a 800 

indivíduos, controlavam a técnica do fogo e eram guerreiros e antropófagos. 

Dificilmente consegue-se precisar qual o momento exato em que estes indígenas 

atravessaram o relevo marcante passaquatrense - a Serra da Mantiqueira. Por outro 

lado, no que se refere às características culturais do homem branco nessa região, 

acredita-se serem existentes desde meados do século XVI, revelando-se diversas e 

ainda mais polifônicas por conta da troca de experiências com os conhecimentos 

africanos e indígenas. 

No que se concerne às atividades realizadas pelos bandeirantes, alguns 

historiadores defendem que Fernão Dias não foi o primeiro a atravessar essa região 

do Sul de Minas. “Expedições como a de Martim Afonso de Souza (1531), do inglês 

Anthony Knivet (1596) ou de desbravadores oriundos de Taubaté (Estado de São 

Paulo) provavelmente trilharam esses mesmos caminhos” (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO, 2008, p. 10). Deste modo, a passagem conhecida como 

Garganta do Embaú (Figura 2) passa a ganhar destaque, justamente por ser um 

trecho costumeiro entre as antigas Capitanias de Minas Gerais e São Paulo. Portanto, 

é difícil apontar com certeza a primeira ocupação deste espaço. 

 

Figura 2: Vista da Garganta do Embaú para o Vale do Paraíba (SP) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Outra expedição que marcou Passa Quatro foi a de Auguste de Saint-Hilaire, 

que passou por estas terras no ano de 1822 quando estava realizando o trajeto 

iniciado no Rio de Janeiro e finalizado em São Paulo. O trecho a seguir mostra sua 

impressão ao passar pela Serra da Mantiqueira. 
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Desde que viajo na Capitania de Minas, talvez nada visse de mais 
belo do que a região hoje atravessada. Seguimos um vale bastante 

largo, cercado de montanhas pitorescas e coberto de árvores no meio 
das quais se destaca a majestosa araucária. Este vale é regado por 

um rio que dá mil voltas e pelo qual passa quatro vezes para chegar 
aqui, donde lhe vem o nome de Passa Quatro. Suas margens 
apresentam, alternadamente, pastos, capões de mato pouco 

elevados, terrenos cultivados entre os quais se vê de distância em 
distância grupos de pinheiros. Pequenas casas acrescentam, ainda, 

nova variedade à paisagem. À nossa frente tínhamos a Serra da 
Mantiqueira, cujos cumes, bastante diferentes pelo formato, são 
cobertos de sombria floresta. Nada melhor lembra os vales da Suíça 

do que este que acabo de fazer a descrição. (SAINT-HILAIRE, 1974, 
p. 65-66). 

 

Segundo a Prefeitura Municipal de Passa Quatro (2008), destaca-se como 

fragmento antigo do passado, a Carta de Sesmaria datada de 1773. Este documento 

é o mais antigo registro conservado da cidade e mesmo naquela época já existia a 

utilização do topônimo Passa Quatro por parte da administração colonial brasileira 

em meados do século XVIII. O documento mostra que o senhor Domingos Rodrigues 

Correia alegava morar na localidade de Passa Quatro há muitos anos; a região fazia 

parte do Caminho Velho da Estrada Real (Figura 3). 

Portanto, verifica-se que a carta de Sesmaria vinha legitimar as terras do 

colono, bem como incentivar o povoamento nas proximidades da localidade. Sobre o 

Caminho Velho é importante salientar que: 

 

Pelo que se deduz, esse “caminho velho” foi a primeira estrada oficial 
para chegar ao chão mineiro, tanto para o viajante provindo do Rio 

ou de São Paulo. Através dele, tropas iam ao Rio levando produtos de 
Minas e retornavam trazendo produtos importados, de tecidos a 

bebidas, de sal à pólvora. A movimentação de tropas dava um 
incentivo aos moradores da região e ao Registro Fiscal, já que tal 
posto controlava cada tropa que descia ou subia a Mantiqueira, na 

tentativa de proibir descaminhos de ouro e pedras preciosas 
(MOSSRI, 1998, apud, PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 

2008, p. 11). 

 

Através destes relatos históricos é possível perceber a importância da 

localização de Passa Quatro para a época - sendo um elo divisor entre o estado de 

Minas Gerais e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A futura Passa Quatro 
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passa a ser palco de muitas idas e vindas dos viajantes tropeiros. Deste modo, 

percebe-se que a vida cotidiana do período colonial ocorria além dos ciclos 

econômicos, influenciando a construção de novos municípios e a propagação de 

novas práticas culturais. A estrada real torna-se um caminho não só para 

mercadorias e pessoas, mas também um caminho para a construção de novas 

geograficidades em seu entorno. É nesse contexto que Passa Quatro passa a se 

desenvolver, assim como várias outras cidades do Sul de Minas Gerais. 

 

Figura 3: Mapa do Caminho Velho da Estrada Real com destaque para Passa Quatro 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Passa Quatro, 2008. 

 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Passa Quatro (2008), a própria 

nomenclatura do município remete ao universo das passagens dos diversos agentes 

históricos que constituíram o município. Não há a existência de um documento que 

comprove a origem do nome, porém, existem tentativas de explicar sua origem. 

Destacam-se duas versões. A primeira está atrelada às atividades realizadas pelos 

bandeirantes no decorrer do século XVII, uma vez que estes utilizavam dos rios para 

navegação, de modo que ao transpor de uma margem à outra utilizavam como 

forma de diferenciação as terminologias “passa-dois”, “passa-dez” ou “passa-vinte”, 
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fazendo com que o mesmo acontecesse com o topônimo de Passa Quatro. A 

segunda sustenta-se “a partir da existência de um pequeno trecho da antiga Estrada 

Imperial na localidade, o qual atravessava o mesmo rio quatro vezes; em 

consequência, os antigos moradores da localidade cunharam o nome Passa Quatro” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 2008, p. 12). 

A organização institucional de Passa Quatro permeia a questão religiosa. A 

partir do ano de 1868, com a oficialização da Paróquia de São Sebastião de Passa 

Quatro (Figura 4) - que permanece até os dias de hoje -, veio, concomitantemente, o 

título de freguesia. Como distrito foi reconhecido efetivamente como São Sebastião 

do Passa Quatro em 24 de maio de 1854, sendo, primeiramente, o município sede o 

de Baependi e, posteriormente, Pouso Alto em 1874. Já a municipalidade 

passaquatrense aconteceu através de esforços anônimos, que canalizaram ações 

para a promulgação da lei provincial número 3.657, no dia 1º de setembro de 1888. 

A comarca se instalou no ano de 1936, reforçando a importância de Passa Quatro no 

contexto mineiro. Além disso, cabe ressaltar o reconhecimento nacional que o 

município obteve como novo distrito hidromineral do Brasil, nos anos de 1941 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 2008). 

 

Figura 4: Matriz de São Sebastião em 1923 

 

Fonte: ROCHA, 1987. 

 

Acredita-se que a história sobre as águas minerais iniciou-se na virada dos 

séculos XIX-XX, com o padre Manoel Rodrigues Vieira, na Fazenda do Palmital em 

Passa Quatro. Através de observações, o padre percebeu que a água tinha 

propriedades medicinais, o que acabou atraindo a comunidade e também 
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estimulando as “crendices populares”. Com a morte de Manoel Vieira, a utilização 

destas águas ficou inativa, levando a mina a ser aterrada. Todavia, estudos 

incentivados por Júlio Regneir - novo proprietário - comprovaram a existência de 

elementos que definiam as fontes como radioativas. Com a descoberta, aumentou-se 

a especulação pelas terras e também novos estudos. Na época, o cientista Alexandre 

Giroto destacou a presença de torônio em uma das águas e caracterizou a 

descoberta como fator transformante para que Passa Quatro fosse definida como 

município de estação de águas. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 

2008). 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Passa Quatro (2008), no que se 

refere à questão econômica, Passa Quatro marcou-se, inicialmente, pelas atividades 

agropecuárias, já que as riquezas minerais concentravam-se em outras áreas da 

antiga Capitania. De maneira geral, conclui-se que o setor primário econômico foi 

predominante até meados do século XX. Nesse período encontra-se um marco 

fundamental para a população passaquatrense: a inauguração da estrada de ferro 

Minas and Rio (Figura 5), promovida pelo então imperador D. Pedro II, mais 

exatamente no dia 14 de junho de 1884. 

 

Depois de seguidos esforços coletivos, a construção da ferrovia – 

cujos capitais de investimentos eram majoritariamente ingleses, mas 
não se pode negligenciar o papel de lideranças locais para a 

viabilização do projeto – trouxe um grande impulso à localidade: 
maior locomoção de pessoas; aumento nas trocas de mercadorias; 
fluxo dinâmico nas relações sociais; enfim, esse meio de transporte 

além de oferecer maiores facilidades aos moradores passaquatrenses, 
conjugou-se com a vida social da cidade de forma a possibilitar 

crescimentos quantitativo e qualitativo nas produções econômicas e 
culturais de Passa Quatro. Como exemplos, citam-se os primeiros 
passos com vistas à urbanização dos espaços passaquatrenses, 

concretizados a partir das construções de pequenos prédios 
comerciais, cujas finalidades variavam daquelas presentes até então 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 2008, p. 15). 

 

Segundo Andrade (2014b, p. 34) “com as ferrovias foram estabelecidas 

novas relações socioculturais e econômicas entre os lugares, modificando a divisão 

espacial do trabalho, e favorecendo novas afluências de pessoas e mercadorias pelos 

mais diversos territórios.” Nesse sentido, desenvolveram-se em Passa Quatro, nesta 
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época, armazéns de fumo e de secos e molhados por parte de migrantes italianos e 

pequenas padarias e confeitarias, criadas pelos franceses. Além destes, os 

portugueses também tiveram papel importante no que se refere ao comércio 

passaquatrense da época (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 2008). 

 

Figura 5: Passagem do Trem em 1952 

 

Fonte: ROCHA, 1987. 

 

No ano de 1903 já havia uma preocupação para promover a interligação do 

município de Passa Quatro com a região sudeste brasileira. O poder público do 

município desejava anexar a então estrada de ferro à ferrovia Central do Brasil, fato 

que não aconteceu. 

  

No Brasil, e em especial na região Sudeste, as ferrovias contribuíram 
efetivamente para a organização espacial do território, e neste 

contexto histórico a região do Sul de Minas se interagia com os 
mercados do Rio de Janeiro e de São Paulo, como importante 
fornecedora de produtos agropecuários e semi-industrializados. 

(ANDRADE, 2014b, p. 62-63). 

 

Ademais, a chegada do trem proporcionara mudanças no cotidiano da 

cidade. A vida que acontecia naquele espaço passa a se transformar fazendo com 
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que muitas relações e práticas culturais fossem criadas, muitas delas se perpetuam 

até os dias de hoje. Após a construção da ferrovia, o município passa a buscar a 

implementação de obras infra-estruturais, como tratamento de água, construção de 

ruas, praças e instalação de energia elétrica. Estes propósitos não aconteceram 

facilmente, necessitando de empenho por parte tanto do poder público quanto da 

própria população passaquatrense. Considera-se importante destacar que o túnel 

que se situa nas divisas entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, foi palco dos 

conflitos que aconteceram na Revolução Constitucionalista de 1932. Verificou-se 

nesse período a instalação de diversas trincheiras nessa área, fato que acabou 

aumentando a tensão existente entre as tropas de Getúlio Vargas e as dos paulistas. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 2008). 

Atualmente, o município serve-se da rodovia estadual de pista simples MG-

158. Sua ligação com o estado de São Paulo acontece pela rodovia SP-052, na divisa 

entre os dois estados. A distância de Passa Quatro a Via Dutra BR-116 se dá por 

volta de 31 km. Além disso, existem outras vias não pavimentadas, bem como 

estradas rurais municipais que fornecem acesso às outras localidades do próprio 

município e também aos municípios vizinhos, como Virgínia e Marmelópolis. Dentro 

do perímetro urbano do município, há a existência de ruas calçadas de 

paralelepípedos - em sua maioria no centro da cidade -, existindo também algumas 

ruas de terras em áreas periféricas, algumas poucas asfaltadas e outras com 

calçamento em bloquete. 

A história de Passa Quatro é diversa, ao mesmo tempo seu desenvolvimento 

assemelha-se a outros municípios de Minas Gerais. Deste modo, é possível perceber 

que o fato de Passa Quatro possuir riquezas naturais, uma localização estratégica e 

práticas culturais relevantes, sempre esteve presente em sua trajetória. Com o 

passar do tempo o município se transforma e incorpora novas características no que 

se refere ao econômico, político, social e cultural. 
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3 AS MARCAS DAS PAISAGENS E DOS LUGARES 

 

A pesquisa documental teve como objetivo encontrar jornais antigos, livros, 

revistas ou até mesmo fotografias que remetessem a história do lugar, como visto 

anteriormente. Além disso, procurou-se entender como eram as características da 

paisagem no passado, justamente para que fosse possível realizar uma análise de 

sua transformação. Dentre os jornais encontrados e analisados, destaca-se “O 

Estado de São Paulo”, datado de 07/03/1976 (Figura 6). 

 

Figura 6: Recorte do jornal “O Estado de São Paulo”, 1976

 

Fonte: Biblioteca Municipal e Casa da Cultura do município de Passa Quatro. 

 

Conforme a reportagem do ano de 1976 é possível perceber o destaque para 

alguns lugares, fazendo referências aos pontos turísticos e ao potencial do município 

nesse sentido. Entre estes lugares, destacaram-se na matéria o Instituto do Pinho e 
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o então Parque das Águas. Atualmente o primeiro é a Floresta Nacional de Passa 

Quatro, coordenada pelo ICMBio. Já o segundo é uma indústria privada de água 

mineral, a Mineração Água Padre Manoel, que se liga também ao hotel Recanto das 

Hortênsias, ambos do mesmo dono. Identifica-se, portanto, um monopólio referente 

à industrialização deste lugar, bem como a utilização de suas qualidades para atrair o 

turismo e consequentemente serviços hoteleiros. 

Nessa reportagem é possível identificar algumas informações históricas que 

já foram aqui destacadas, como a origem do município e da própria “Mina do Padre”. 

Ademais, importa-se destacar que a reportagem erra ao ressaltar que nenhum prédio 

antigo foi preservado. Há ainda no município, principalmente em seu perímetro 

urbano - precisamente em seu núcleo histórico -, a preservação de considerável 

número de prédios antigos. Tal assunto será ainda abordado nas próximas páginas 

deste capítulo. 

Além desta reportagem, destaca-se também outra, especificamente a 

publicada pelo “Jornal do Brasil” em 09/12/1992 (Figuras 7 e 8).  Na referida 

reportagem observa-se a ênfase para a beleza das marcas naturais da paisagem 

passaquatrense. Nesse sentido, salienta-se a frase do escritor mineiro Fernando 

Sabino, que diz: “Fernão Dias talvez não soubesse que estava tendo o primeiro 

encontro com o que há de mais belo na natureza de Minas Gerais”. A matéria 

continua afirmando que a frase ilustra a relação de afeto dos moradores com o 

município, relação que acontece muito por conta da existência de marcas ambientais 

expressivas em sua paisagem. Embora Passa Quatro não fosse e atualmente também 

não seja tão conhecida como Caxambu e São Lourenço - municípios que possuem 

características semelhantes e estão dentro da mesma microrregião -, é fato que  tais 

marcas formam um elo marcante com quem se relaciona com o município, seja 

turista ou morador. 

A mesma reportagem ainda evidencia as fontes de água espalhadas pela 

cidade que diferentemente de outras estâncias minerais da região não se 

concentram em um parque, mas sim em variadas localidades dentro do perímetro 

municipal. As águas não são um fator a parte, já naquela época ressalta-se a 

questão da localização do município, estando a 240 km da cidade do Rio de Janeiro, 
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260 km de São Paulo e 450 km de Belo Horizonte. Além disso, destacam-se as 

cachoeiras como as da Usina Velha, Manacá, Ibama e Quilombo, bem como os 

próprios picos do Itaguaré, Pedra da Mina, Capim Amarelo e Gomeira como boas 

opções de lazer. 

 

Figura 7: Recorte do “Jornal do Brasil”, 1992 

 

Fonte: Biblioteca Municipal e Casa da Cultura do município de Passa Quatro. 

 

Além de ressaltar as marcas naturais da paisagem como fatores importantes para a 

identidade do município, a reportagem ainda reforça a intenção por parte do poder público 

de aproveitar tais marcas e realizar investimentos no que se refere ao turismo. Identifica-se, 

portanto, que em 1992 o turismo era visto como a grande fonte econômica para o futuro de 

Passa Quatro. 
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Figura 8: Recorte do “Jornal do Brasil”, 1992 

 

Fonte: Biblioteca Municipal e Casa da Cultura do município de Passa Quatro. 

 

Há ainda o destaque para uma obra que de fato se iniciou naquele período. 

Trata-se da estrutura de criação de trutas que, dentre outros, tinha como objetivo 

propiciar a atração de turistas e a realização do festival pesca e truta que ocorreria 

anualmente. Todavia, a obra não se concretizou, assim como o festival. Atualmente a 
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pesca de truta é possível de ser realizada em alguns restaurantes e pesqueiros 

existentes no município. 

Sobre a questão do patrimônio histórico cultural, identificou-se na Biblioteca 

Municipal e Casa da Cultura arquivos que os detalham. Trata-se do Dossiê de 

Tombamento de Núcleo Histórico, iniciado pela Prefeitura Municipal de Passa Quatro 

no ano de 2003 com a elaboração do Plano de Inventário do Acervo Cultural de 

Passa Quatro, que por sua vez foi entregue e aprovado pelo IEPHA/MG. O trabalho 

prosseguiu com o apoio do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, sendo realizado pelo grupo Memória e Arquitetura. 

Identificou-se com a análise destes arquivos a existência de patrimônios tombados, 

tanto materiais quanto imateriais (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Número total e classificação dos patrimônios tombados na área central do 

município de Passa Quatro 

Classificação dos patrimônios 

tombados 

Número total 

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E 

URBANÍSTICAS 

105 

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 5 

PATRIMÔNIO IMATERIAL 1 

Fonte: Prefeitura Municipal de Passa Quatro (2008). Organização: Autor, 2019. 

 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Passa Quatro (2008), o núcleo 

histórico do centro do município é caracterizado por possuir uma expressiva 

paisagem urbana atrelada ao preservado conjunto de construções, que se relacionam 

com três fatores definidores de seu valor arquitetônico, urbanístico e histórico. São 

eles: o relevo, a hidrografia e principalmente a possibilidade de sua consolidação 

provocada pelo desenvolvimento de seus prédios e ruas em função da linha férrea. 

Deste modo, percebe-se que o centro do município desenvolveu-se não só 

em função da construção de sua Igreja Matriz - fato característico de cidades 

mineiras -, mas também em função do desenvolvimento da ferrovia e posteriormente 

da rodovia (Figura 9). 
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Figura 9: Mapa de parte da malha urbana do município com recorte do centro histórico e 

destaque para a ferrovia (linha vermelha) e rodovia 

 

Fonte: Base cartográfica da Prefeitura Municipal de Passa Quatro, 2006. Adaptação: Joseana 

Costa, 2008. 

 

A análise do Dossiê de Tombamento de Núcleo Histórico possibilitou 

conhecer melhor a história do município, como já visto inicialmente neste trabalho. 

Além disso, foi possível conhecer sobre o patrimônio histórico cultural existente no 

núcleo histórico central. Já através da pesquisa documental, tornou-se possível 

visualizar algumas marcas naturais e culturais que existiram e ainda existem nas 

paisagens e nos lugares. Portanto, o presente trabalho reúne aspectos históricos e 

geográficos importantes para o Sul de Minas e, especificamente, para Passa Quatro. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou trazer reflexões sobre as paisagens e lugares de Passa 

Quatro, tendo como ponto de referência a pesquisa documental. Através dessa 

pesquisa foi possível recolher informações e conhecimentos sobre os aspectos 

históricos e geográficos do município. 

Acredita-se que realizar esse resgate é importante, pois acaba por evidenciar 

aspectos regionais e também as particularidades de cada espaço. É evidente que 

Passa Quatro é marcada pelos aspectos naturais existentes em sua paisagem. A 

presença da Serra da Mantiqueira faz com que sua paisagem seja cercada por 
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montanhas e morros expressivos, bem como qualidade no que diz respeito aos 

recursos hídricos; destaque para as fontes hidrominerais distribuídas pelas praças da 

cidade, para as cachoeiras, nascentes e cursos d’água. Com o passar do tempo a 

marca cultural na paisagem torna-se cada vez mais relevante, como exemplo temos 

os casarões antigos, patrimônios, manifestações artísticas e culturais. 

Nesse sentido, acredita-se ser necessária a valorização e preservação dos 

patrimônios, sejam eles construções históricas ou festividades típicas. A paisagem é 

transformada através da produção do espaço e de acordo com o tempo, muitas de 

suas marcas são referentes à origem e costumes de um povo. Portanto, preservar a 

paisagem torna-se um ato de vivenciar o passado, ao mesmo tempo em que uma 

possibilidade de obtenção e manutenção de conhecimento histórico e geográfico. 

 

5 REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Flamarion Dutra; VALE, Ana Rute do. A RELAÇÃO CAMPO-CIDADE E SUAS 

LEITURAS NO ESPAÇO. ACTA Geográfica, Boa Vista, Ed. Esp. Geografia Agrária, 

2013. p. 33-41. 

 

ANDRADE, Alexandre Carvalho de et al. Do turismo das águas minerais ao turismo 

em áreas rurais: a microrregião de São Lourenço (MG).. Geo UERJ, Rio de Janeiro, 

v. 2, n. 25, 2014. p. 57-78a. 

 

ANDRADE, Alexandre Carvalho de. Pouso Alegre (MG): expansão urbana e as 

dinâmicas socioespaciais em uma cidade média. 2014. 299 f. Tese - 

(doutorado) - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Rio Clarob. 

 

CORRÊA, R. AS PEQUENAS CIDADES NA CONFLUÊNCIA DO URBANO E DO 

RURAL. GEOUSP Espaço e Tempo (Online), v. 15, n. 3, p. 5-12, 30 abr. 2011. 

 

FRESCA, Tânia Maria. CENTROS LOCAIS E PEQUENAS CIDADES: diferenças 

necessárias (local centers and small cities: differences necessary). Mercator, 

Fortaleza, v. 9, n. 20, p. 75 a 81, jan. 2011.  



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

GUEDES, H. PAISAGEM E IMAGEM: UMA REFLEXÃO SOBRE O ESPAÇO TURÍSTICO 

DE PASSA QUATRO. Revista do Departamento de Geografia, v. 13, p. 131-144, 

31 out. 2011. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE Cidades. Disponível 

em: < http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=314760&lang= > . 

Acesso em: 30/04/2017. 

 

MOREIRA, Ruy. Sociedade e espaço no Brasil (as fases da formação espacial 

brasileira: hegemonias e conflito). Boletim Paulista de Geografia (AGB). São 

Paulo, n. 8, set. 2005. p. 7-31. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO – MG. Dossiê de tombamento de 

núcleo histórico – Centro de Passa Quatro. Pasta 4B. Abril de 2008. 

 

SAINT-HILAIRE, Auguste de. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas 

Gerais e a São Paulo. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Da Universidade 

de São Paulo, 1974. 

 

VIEIRA, Felipe da Silva; ALVES, Flamarion Dutra. PAISAGEM E PERCEPÇÃO: 

IDENTIDADE E SIMBOLISMO NO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO – MG. Geografia 

em questão. V. 13, N.1. 2020. p. 39-53. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

 

 

AS TIPOLOGIAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS: DA RUA À PRAÇA. A 

PRAÇA PÚBLICA COMO ESPAÇO DE LAZER E SOCIALIZAÇÃO NA 

CIDADE DE PINHÃO/PR  

 

 

OLIVEIRA, Patrícia Martins1 

 

 

RESUMO  

A expressão “espaços públicos” vem a tempos sendo estudos por diversos autores, por 

isso temos vários estudos sobre essa temática. Os espaços públicos são conhecidos 

por suas tipologias, essas moldadas pelas práticas socioespaciais, ou seja, pelas 

atividades cotidianas. Para esse estudo, fazemos uma breve reflexão sobre as 

tipologias dos espaços públicos, elencando a rua, a calçada e calçadão, sendo espaços 

de circulação, e os parques, jardins e praças como espaços de permanência e de 

socialização. No entanto, o objetivo maior se limita ao estudo das praças, e nesse caso, 

buscamos identificar e caracterizar as praças públicas de uma pequena cidade do 

interior do estado do Paraná. Nessa são apenas quatro praças, que se diferenciam 

entre si pela localização, usos e apropriações. Percebemos que cada praça tem sua 

própria essência física e social, permitindo assim que a comunidade se identifique com 

esse espaço, tornando o espaço mais seguro e confortável.  

 

Palavras chave: Espaços Públicos. Práticas socioespaciais. Praças.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A expressão “espaços públicos” vem a tempos sendo estudados por diversos 

autores das mais diferentes áreas acadêmicas, inclusive no cunho interdisciplinar. Para 

tanto, devemos esclarecer que para tal expressão, essa pode ser entendida e 

interpretada nos mais diversos sentidos, e para esse estudo, elencamos os espaços 

públicos a partir das contribuições de Lima e Medeiros (2016), que classificam os 

espaços dentro da categoria de circulação, permanência e socialização.  

Os espaços de circulação são aqueles com funcionalidade de promover a 

mobilização de pedestres, ciclistas e veículos, sendo as ruas, calçadão, calçadas, entre 

outros.  

Já os espaços de permanência e socialização, segundo Lima e Medeiros (2016, 

p. 33) “são aqueles cuja função é definida por ações e comportamentos: exemplo 

brincar, descansar, jogar”. Nesse caso, as praças, parques e jardins são alguns 

exemplos.   

Diante da classificação de Lima e Medeiros (2016), destacamos as principais 

características a cerca dessas tipologias, destacando quem são esses espaços de 

circulação, permanência e socialização.  

Para esse estudo, destacamos a rua, o calçadão, a calçada, os parques e 

jardins, e por fim as praças, que são objetos de pesquisa para o estudo em questão.  

A rua por exemplo, é classificada como espaço de circulação, sendo ela um 

espaço livre para o uso de todos as pessoas, assumindo importantes funcionalidades 

na malha urbana e para a sociedade em geral.  

Na questão estrutural, para Gonçalves (2008, p. 3), a “rua é um espaço 

urbano. Trata-se de uma forma de organização do espaço intrinsecamente ligada ao 

fenômeno urbano, onde a densidade do espaço construído assume proporções únicas.” 

Entretanto, a função da rua vai além da organização da malha urbana, pois 

além dessa questão estrutural, temos também a questão social, que a partir do vínculo 

comunitário, os sentimentos de pertencimento e afetividade são construídos. Portanto, 

podemos considerar que:  
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A rua já foi lugar do comércio, da reunião e do encontro de pessoas 
na cidade. É possível resgatar o ideal da rua como espaço de convívio 

através do fechamento de ruas em dias específicos ou em datas 
comemorativas para o uso exclusivo do pedestre e do transporte não 

motorizado (GATTI, 2013, p. 21).  
 

No reforço de que a rua é um espaço livre de uso coletivo, diversas atividades 

populares nela são desenvolvidas, a exemplo de “[...] artistas de rua, comércio 

ambulante, lugares de permanência e mesas de bares, manifestações políticas, 

religiosas, etc.” (GATTI, 2017, p.28). Entretanto, o espaço físico das ruas apresenta 

novas funcionalidades.  

 

[...] a mudança na funcionalidade oficial das ruas – de uma ampla 

variedade de atividades para uma quase exclusiva função circulatória 
– acontece a partir do século XIX. Neste processo o Estado assume um 

papel fundamental (GONÇALVES, 2008, p. 16). 

 

Portanto, sendo a função da rua exclusivamente para circulação de veículos, 

ciclistas e pedestres de passagem, percebemos que nos dias de hoje, as principais 

aglomerações de pessoas nas ruas, ocorrem somente em datas festivas, como desfiles 

cívicos, procissões religiosas e ou ainda em manifestações políticas e culturais.  

As movimentações de veículos e pedestres são bastantes intensas nas 

principais ruas das cidades, porém, ainda é bastante comum nas pequenas cidades, 

as brincadeiras de infância, como a amarelinha, cobra cega, o futebol improvisado, as 

conversas com os vizinhos, ficando visível que aproximação da rua e o seus usuários 

fortalecem criam os laços afetivos e de sociabilidade.  

Entretanto, assim como os demais espaços públicos, dependendo das 

condições, as ruas também possuem reflexos negativos, principalmente quando ela 

deixa de ser frequentada por motivos de insegurança e medo, sendo inclusivamente 

evitadas de acordo com o dia ou horários da semana.  

Partindo do exemplo da rua como espaço público de circulação, temos também 

o calçadão, denominado por Hannes (2016, p. 127), como a “rua exclusiva para 

pedestres”. Desse modo, o: 
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[...] calçadão é o principal local de movimento, sobretudo no horário 
comercial. Também é local de espera, por curtos intervalos de tempo, 

da parte de pessoas que aguardam horários de compromissos e 
atividades realizadas nos locais de serviços que estão concentrados ao 

longo dessa via (LOBODA, 2007, p. 49).  

 

Em diversas cidades, a presença do calçadão é de grande importância 

socioeconômica, pois nessa extensão da rua estão localizados diferentes comércios e 

serviços públicos e privados. Lojas, lanchonetes, bancas de jornais, camelos, feirantes, 

artesões, artistas de ruas são alguns exemplos. Além disso, esses locais são referências 

para a socialização de diferentes tipos usuários.   

Da rua ao calçadão, outro espaço público com grandes destaques em muitas 

cidades são as calçadas. Gatti (2017, p. 57) define a calçada como o “[...] espaços de 

estar, servindo como uma transição entre o que é espaço público e o que é privado”.  

Entretanto, como espaço de ir e vir dos diferentes tipos de usuários, nem 

sempre encontramos nas cidades, calçadas em boas condições de usos, onde as 

mesmas deveriam ser bem conservadas e planejadas, contribuindo para 

principalmente para acessibilidade de forma justa e igualitária.  

Porém, nem sempre isso é possível, pois frequentemente vemos calçadas mal 

conservadas, sem uma estrutura que possibilite a acessibilidade de todos, 

principalmente das pessoas com especiais, como cadeirantes e cegos.  

Além desses problemas, as calçadas são frequentemente áreas de disputas 

entre pedestres e comerciantes. Fatos esses são as exposições de mercadorias em 

frente aos pontos comerciais, ou mesmo em frente as resistências, como exemplo de 

automóveis em cima das calçadas, atrapalhando assim a circulação dos usuários em 

geral.  

Em consonância com demandas para que essas dificuldades da circulação 

possam ser sanadas, principalmente dos usuários especiais, cadeirantes e cegos, mais 

recentemente as construções de calçadas passaram a ser normatizada por leis e 

decretos municipais, visando sua obrigatoriedade na padronização.  

Assim, como passeio público, as calçadas devem manter um padrão de 

construção que forneça principalmente o conforto e a segurança para todos usuários 
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que nelas circulam. Assim, todo seu mobiliário deve aparentemente estar visível, como 

placas e sinalizações de alertas principalmente aos usuários especiais.  

Portanto, como visto acima, as ruas, calçadões e calçadas são alguns dos 

exemplos dos espaços públicos de uso coletivo e que se classificam como espaços de 

circulação. Claro que essa categoria não se limita somente a esses três exemplos, mas 

sim há outros espaços, como as praias, pátios, entre outros, não oportunos a serem 

comentados nesse momento.    

Já com relação aos espaços de usos coletivos que se caracterizam como espaços 

de permanência e sociabilização, temos como exemplo os parques, jardins e praças.  

Os parques na maioria das vezes são denominados como área verde. A 

estrutura física do parque é maior que as praças e jardins. Com relação as 

funcionalidades exercidas pelos parques, temos as questões estéticas, ecológicas e de 

lazer.  

De acordo com 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 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE [201-]). 

 

Desse modo, podemos considerar que os parques urbanos são áreas de 

múltiplas funções, considerando principalmente o equilíbrio sustentável, entre a 

natureza e a sociedade que passam a usufruir das áreas verdes, em busca da 

contemplação da natureza, do descanso, de um encontro intencional, de uma 

caminhada, entre outros.  

No Brasil, há vários parques com tamanhos e funções distintas, muitos são 

considerados oficialmente como áreas de preservação ambiental.  

No estado do Paraná, por exemplo, o maior e mais conhecido parque 

ambiental é o Parque Nacional Iguaçu, localizado na cidade de Foz do Iguaçu, tendo 

notoriedade reconhecida internacionalmente.  

Com relação as áreas ajardinadas, também denominados com áreas verdes, 

são espaços menores que os parques e praças, porém, através da função ecológica, 

estética e lazer, também proporcionam o equilíbrio socioambiental.  
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No Brasil, nos séculos passados, as construções de espaços ajardinados foram 

bastantes comuns, porém, praticamente eram espaços restritos a certos usuários, 

muitos jardins foram considerados espaços elitizados, onde somente pessoas 

selecionadas poderiam usufruir desses locais.  

O Passeio Público do Rio de Janeiro foi uns dos primeiros jardins construídos 

no Brasil. Segundo De Angelis et. al. (2005, p. 13) “Suas obras foram iniciadas em 

1779 por ordem do vice-rei D. Luís de Vasconcelos que incumbiu Valentim da Fonseca 

e Silva - o Mestre Valentim - de projetar um “jardim de prazer”. Em outras palavras, 

segundo Vilas Boas (2000, p. 100):  

 

A história do Passeio Público da cidade do Rio de Janeiro tem origem 

no ano de 1779, quando o vice-rei D. Luís de Vasconcelos toma a 
decisão de aterrar a lagoa do Boqueirão da Ajuda, imenso alagadiço 

que existia no local e que impedia, de certa forma, a expansão natural 
da cidade para as regiões atuais do Flamengo e Botafogo. Outra 
justificativa para o aterramento provem de preocupações sanitárias. A 

região era utilizada pela população para despejo de lixo e dejetos 
humanos onde, a noite, escravos apelidados de "tigres" iam ali 
despejar o esgoto da casa de seus senhores.  

 

Nos primeiros anos de implantação do Passeio Público, um espaço de lazer 

inédito para a cidade, se configurou como um local bastante calmo e muito 

frequentados por todos. Muitos foram os festejos realizados nesse local, porém o “[...] 

grande evento realizado no local foram os festejos feitos pela população para 

homenagear o casamento do príncipe D. Joao com a princesa D. Carlota Joaquina, 

ocorrido em Portugal, em 1786” (Vilas Boas, 2000, p.101), entre outras festividade de 

cunho político e social.  

Desde sua implantação até recentemente, frequentemente esse espaço vem 

passando por intervenções públicas, sendo as revitalizações urbanísticas as práticas 

mais comuns, incumbida aos interesses e prioridades dos gestores públicos.  

Porém, no decorrer dos tempos, as práticas cotidianas foram diminuindo, e 

esse espaço de grande notoriedade desde sua criação, vem sendo esquecido e 

abandonado pelos gestores do poder e pela própria população.  
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O primeiro jardim público do Brasil, localizado no Centro do Rio, virou 
preocupação por causa dos sinais de abandono. Apesar de abrigar um 

acervo artístico e faz parte da história do país, o Passeio Público sofre com 
a falta de manutenção e depredação dos monumentos (BOM DIA RIO, 

2019, s/p).  
 

  Portanto, para solucionar as condições de abandono e esquecimento desse 

espaço de grande notoriedade, cabem aos gestores públicos implantar políticas 

públicas, que além de melhorar as condições estruturais, deve-se principalmente 

recuperar a memória coletiva desse espaço.  

Assim, partindo dos exemplos dos parques e jardins como espaços de 

permanência e socialidade, temos também as praças públicas.  

Praticamente existente desde muito tempo atrás, esses locais frequentemente 

foram constituídos a partir de interesses e prioridades, com funcionalidade aos 

aspectos políticos, econômicos e sociais.  

As praças públicas são elementos físicos presentes em praticamente todas as 

cidades do mundo e possuem diferentes características, muitas fazendo parte da 

formação da cidade e, ao longo do tempo, foram sendo adequadas e resistindo as 

diferentes mudanças e transformações urbanísticas. Portanto, no contexto geral, a 

praça é projetada para todos os tipos de pessoas, assumindo, assim, diferentes tipos 

de usos e apropriações, caracterizadas pelas ações coletivas ou mesmo individuais.  

Assim, temos como usos a apropriações algumas atividades e práticas nesses 

espaços desenvolvidas, sendo por exemplo o lazer (contemplativo e ativo), o comercio 

(in) formal, as festividades e manifestações, entre outros.  

Assim, percebemos que os espaços públicos de uso coletivo, independente da 

categoria que assumam, são espaços de grande importância para a cidade e para a 

sociedade em geral. 

As práticas socioespaciais neles realizadas são de grande importância para que 

os espaços estejam sempre em uso, e por meio disso, dificilmente esses locais cairão 

no esquecimento e no abandono pelo poder público e pela própria população. Isso 

significa dizer que os espaços precisam de atividades cotidianas para estarem cada 

vez mais atrativo para seus usuários, transparecendo inclusive o conforto e a 

segurança.  
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Quando o espaço público deixa de ser usado, é comum outros usos, onde as 

práticas tidas como habituais/tradicionais, acabam sendo substituídas por práticas 

incomuns na visão da maioria da sociedade, como exemplo, pedintes, concentração 

de moradores de rua, prostituição, roubos e tráfico de drogas, entre outros.  

Considerando esses outros usos um problema social, acreditamos que a 

propagação desses tipos de atividades nos espaços públicos, inclusive nas praças, é 

umas das maneiras dos excluídos e esquecidos serem visto na cidade e pela sociedade 

“perfeita”. Por isso, é comum esses locais tornarem o refúgio e o abrigo dos moradores 

de rua e usuários de drogas, prostituições, entre outros.  

No entanto, sem as atividades tidas como tradicionais, muitos espaços públicos 

de uso coletivo já esquecidos e abandonados, são alvos de vandalismo e depredações, 

principalmente dos equipamentos originais como, bancos, luminárias, estátuas, bustos 

e placas históricas, causando grandes danos aos patrimônios públicos.  

Portanto, para não cair no esquecimento e abandono, os espaços públicos, em 

específico as praças, deve estar adequados para o uso e apropriação a todos os 

usuários, cabendo às gestões municipais, através de políticas públicas, a conservação 

e manutenção do espaço físico, além de propor projetos sociais que revigore o ver e 

ser visto nos espaços públicos, pois esses projetos devem ser considerados vitais para 

o desenvolvimento das cidades e da sociedade em geral.  

Para isso, os espaços públicos devem estar adequados, passando segurança e 

bem-estar aos usuários, e são nas políticas públicas as soluções para melhorias nos 

quesitos de conservação e manutenção no aspecto físico e social. Assim, os espaços 

públicos, em especifico, as praças, tornam-se espaços agradáveis e admirados por 

toda a comunidade, proporcionado assim as diferentes formas de uso e apropriação, 

e por meio disso, construindo laços de identidade e notoriedade. 

 

2 OBJETIVOS  

  

  Diante da introdução acerca das tipologias dos espaços públicos, o presente 

estudo teve como objetivo maior identificar as praças públicas de uma pequena cidade 

do interior do estado do Paraná, caracterizando principalmente a que mais se destaca 
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na cidade, sendo a referência maior de práticas socioespaciais, usos e funções.  

 

3 METODOLOGIA  

 

 Para isso, o presente estudo teve como metodologia inicial a revisão 

bibliográfica acerca das tipologias dos espaços públicos. Além disso, para 

caracterização das praças, o trabalho in loco foi realizado para averiguar as condições 

das praças no uso e função. Assim, por meio de registros fotográficos, foi possível 

obter os resultados esperados, partindo assim para as análises e considerações.  

 

4 RESULTADOS  

 

As praças públicas são elementos físicos presentes em praticamente todas as 

cidades do mundo e possuem diferentes características, muitas fazendo parte da 

formação da cidade e, ao longo do tempo, foram sendo adequadas e resistindo as 

diferentes mudanças e transformações urbanísticas. Portanto, no contexto geral, a 

praça é projetada para todos os tipos de pessoas, assumindo, assim, diferentes tipos 

de usos e apropriações, caracterizadas pelas ações coletivas ou mesmo individuais.  

O estudo em questão refere-se à identificação de quatro praças localizadas na 

cidade de Pinhão/PR.  

A cidade de Pinhão/PR está localizada na região Centro-Sul do estado do 

Paraná. Considerada pela IBGE (2010) como cidade de pequeno porte, possuí uma 

população de 32.599 mil habitantes. Na divisão territorial, temos o município de 

Guarapuava ao norte, Reserva do Iguaçu ao oeste, Bituruna ao Sul e Cruz Machado 

ao Leste, (figura 1).  

De todos esses munícipios que fazem divisa com Pinhão, o município de 

Guarapuava é o maior em tamanho territorial e importância econômica, sendo a 

referência para diversos tipos de bens e serviços, principalmente nos setores da saúde 

e educação em ensino superior, além de atratividades de lazer e recreação, como 

cinema e shopping center.   
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Figura 1: Localização espacial do município de Pinhão – PR 

 

Org.: CAMPELO, J. (2015) 

  

Com relação ao município de Pinhão, a fonte maior de renda está impregnada 

nas atividades primárias, sendo esse setor o principal pilar econômico. Dessa forma, 

temos na “agropecuária, silvicultura (reflorestamento) e indústrias madeireiras 

(pequeno e médio porte)”, as principais atividades econômicas (PREFEITURA 

MUNICIPAL, 2008).  

Com relação ao espaço urbano dessa pequena cidade, temos em sua 

espacialização territorial poucos espaços públicos para o lazer e socialização. No 

quesito de praças públicas, a cidade conta com o total de quatro que mais se destacam, 

e que se diferenciam entre si pelo tamanho, localização, uso e função. Assim, temos a 

Praça Municipal Prefeito Darci Brolini, Praça São Cristóvão, Praça da Bíblia e a Praça 

dos Escoteiros.  

Para o presente estudo, optamos por caracterização maior de apenas uma 

dessas quatro praças, justificando por essa ser a mais representativa para a 

comunidade, sendo oficialmente conhecida por Praça Municipal Prefeito Darci Brolini. 

As demais praças ficarão para estudos futuros.  

No entanto, identificamos de forma breve, as Praça São Cristóvão, Praça da 

Bíblia a e Praça dos Escoteiros (figura 2), trazendo apenas as informações relevantes 

de localização e suas representatividades para a comunidade, principalmente para as 

que estão ao seu entorno. 
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Figura 2: Localização espacial das Praças: São Cristóvão, Da Bíblia e  
Dos Escoteiros 

 

Fonte: Google Earth, 2011 

 

Assim, temos a Praça São Cristóvão, localizada na Avenida Trifon Hanicys (PR 

459), e quase as margens da PR 170 que liga Guarapuava a Bituruna.  

Ao entorno da Praça São Cristóvão, estão localizados os bairros, Água Verde, 

São Cristóvão, Invernadinha. Desse modo, a praça em questão, é bastante 

frequentada por usuários vindos desses bairros, devido a maior proximidade espacial.  

Essa praça, não é tão grande de tamanho como a praça principal, mas possuí 

algumas equipamentos e mobiliários que as deixam mais atrativa, contribuindo para a 

permanência de seus usuários.  

Assim temos uma praça com padrão tradicional, ou seja, mesas, bancos e 

árvores, luminárias, chafariz (inativo) e um monumento do santo a qual a praça leva 

o nome. Mas além desses mobiliários comuns em várias praças, esse espaço conta 

também com novas infraestruturas, como a academia ao ar livre, o playground e o 

sinal de internet via wi fi , esse sendo uma grande atratividade aos usuários.  

Portanto, é possível perceber que no decorrer dos tempos o espaço físico da 

praça São Cristóvão foi melhorando, principalmente a partir das infraestruturas 

instaladas que passaram a atender as necessidades de lazer das diferentes faixas 

etárias, (figura 3). 
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Figura 3 - Vista parcial da Praça São Cristóvão – Bairro Araucária 

 

Fonte: GOOGLE EARTH (2011); AUTORA (2020) 

 

 A frequência dos usuários nessa praça é constante, mas é nos finais de semana 

que se tem a maior movimentação dos diferentes tipos de usuários, em destaque aos 

jovens, adultos e idosos. A outra praça presente nessa cidade, é a praça conhecida 

como Praça da Bíblia, construída com autorização da Lei nº 1155/2003, essa praça 

está localizada no bairro Lindouro, dotada de “infraestrutura, palco e iluminação, sendo 

esse espaço destinado a realização de eventos religiosos, ecumênicos, culturais e de 

louvor a bíblia” (PINHÃO, 2003).  

Entretanto, com o passar dos tempos, esse espaço de pouca atividade, se 

tornou um local abandonado e esquecido, vindo a ter outros usos além do que foi 

proposto por lei, como exemplo ponto de tráfico de drogas, além de ser abrigo para 

moradores de rua. Visto isso, recentemente o poder público se propôs revitalizar o 

espaço, com trabalhos de reforma e manutenção da Praça da Bíblia, espaço esse 

esquecido pela população e deteriorado pelo tempo. 

 Assim, por meio da reforma, buscou -se dar um novo visual para esse espaço, 

atraindo as atividades que nele foram destinadas. No entanto, em pesquisa in loco 

posterior a tal comunicado de reformas, ainda é possível perceber que o espaço não 
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teve as reformas viáveis, (figura 4), transparecendo para a comunidade um espaço 

abandonado e inseguro.  

 

Figura 4- Vista parcial da Praça da Bíblia – Bairro Lindouro 

 

Fonte: GOOGLE EARTH (2011); AUTORA (2020) 

 

A outra praça localizada na cidade é uma de pequeno porte, localizada em frente 

ao Fórum, e é conhecida pela comunidade como Praça dos Escoteiros, ou apenas 

“pracinha do fórum”. Implantada em meados da década de 90, esse pequeno espaço 

não possui equipamentos e mobiliários que permita a permanência dos usuários, sendo 

um espaço apenas de passagem.  

No entanto, recentemente, o espaço depois de longos anos passou por 

reformas, sendo inserida nesse espaço uma academia ao ar livre e uns três bancos, 

para a comodidade dos seus usuários. Na figura 5, podemos visualizar tal 

transformação, mesmo que reduzida, já alterou a paisagem do lugar, deixando mais 

agradável e confortável. 

A partir desses equipamentos, percebemos uma maior movimentação de 

pessoas que passaram a usar esse espaço para atividade de lazer e recreação, 
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entretanto, a frequência é maior é nos finais de tarde, sendo o público adulto os que 

mais utilizam esse local.  

 

Figura 5- Vista parcial da Praça Dos Escoteiros – Centro 

 

Fonte: GOOGLE EARTH (2011); AUTORA (2020) 

 

No geral, esse espaço é um local tranquilo e sossegado, não tendo outras 

atividades tidas como incomum, até por ser considerada uma praça mais de passagem 

do que de permanecia e socialização. Portanto, a partir desse panorama de 

apresentação das praças presentes na cidade de Pinhão, na sequencia apresentamos 

com mais detalhes a praça principal, considerada inclusive como cartão postal da 

cidade.  

 

4.1 PRAÇA MUNICIPAL PREFEITO DARCI BROLINI 

 

 A Praça Municipal Prefeito Darci Brolini está localizada na parte central da cidade 

de Pinhão/PR, conforma verificado na figura 6. Foi construída em meados do ano de 

1998, e no ano de 1999 pela Lei nº 959/99, foi oficialmente nomeada através do poder 

público municipal, na gestão do prefeito Osvaldo Lupepsa, de Praça Municipal Prefeito 

Darci Brolini.  
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Figura 6: Localização espacial da Praça Darci Brolini – Centro  

 

Fonte: GOOGLE EARTH (2011) 

 

 Localizada na parte central da cidade, tendo como ponto de referência a 

rodoviária municipal, essa praça é a mais conhecida da cidade, tanto pelo seu espaço 

físico, sendo considerada o cartão postal da cidade, como também nas atividades 

recreativas e de lazer.  

 Anteriormente no local onde a praça foi construída era um amplo espaço vazio, 

um quarteirão sem nenhuma funcionalidade social, estando cercada por todos os lados 

de um matagal e em seu interior uma parte alagadiça.  

 No entanto, essa praça com o passar dos tempos, foi ganhando notoriedade 

para os pinhãoense, pois a partir dos equipamentos e mobiliários que iam sendo 

inseridos pelo poder público, o espaço foi sendo considerado o local ideal para as 

práticas coletivas e individuais de lazer e recreação.  

Desde sua implantação em meados do ano de 1998, o espaço interno da praça 

foi passando por várias melhorias físicas tanto de conservação como na manutenção. 

Temos assim nessa praça, um espaço bem arborizado, que conta com mobiliários e 

equipamentos que possibilitam principalmente permanência de seus usuários para as 

práticas de lazer e recreação durante todos os dias da semana, mas são os finais de 

semanas que se tem a maior aglomeração de pessoas, que curtem a praças das mais 

diversas maneiras.  
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Assim, bancos, mesas, escadarias, luminárias, quiosque, lixeiras, pisos, parque 

infantil, quadra de areia, quadra de basquetebol, pista de skate, sinal da internet wi fi, 

o lago, são algumas das atratividades que se tem nessa praça pública.  

No entanto, além desses equipamentos essenciais, no ano de 2010 foi 

implantado na praça o equipamento da academia ao ar livre, motivando a população 

as práticas esportivas.  

Mais recentemente, no ano de 2018, a praça passa a abrigar também uma mini 

arena esportiva, (figura 7), sendo esse um projeto do governo do estado do Paraná 

em parceria com as prefeituras.  

 

Figura 7: Vista da inauguração da mini arena na Praça Darci Brolini 

 

Fonte: PORTAL CANTU (2018) 
 

 Na figura 7 vemos a vista total da praça, sendo esse um amplo espaço com 

diversas modalidades para o lazer e recreação, incluindo a mini arena. A mini arena 

foi inaugurada dia 22 de julho de 2018, e contou com várias atratividades sociais, 

atraindo várias pessoas para contemplarem esse novo espaço.  

A partir dessa data, a mini arena esportiva está disponível para toda a 

comunidade, além de concentrar nesse espaço projetos sociais como exemplo a 

escolinha de Futebol Furação.  

Entretanto, mesmo sendo um espaço público disponível a todos, para se fazer 

o uso da mini arena, deve ser realizado um agendamento prévio, estando nesse 
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agendamento uma forma de organização, para que assim todos possam usufruir desse 

espaço durante todos os dias da semana.  

 Portanto, como visto, a Praça Municipal Prefeito Darci Brolini passou por 

diversas melhorias tanto na infraestrutura física como nas atratividades.  

Atualmente a praça conta com diversas atratividades voltadas a todos os tipos 

de usuários, desenvolvendo assim os diferentes tipos de usos dentro de um espaço 

público, como por exemplo alguns projetos como a “Praça é Nossa”, desenvolvida pela 

secretária municipal de esportes, vários eventos e festivais realizados em datas 

especiais como no aniversário do município, atratividades do natal encantado, onde se 

tem a “casinha do papai Noel”, encontros mensais e anuais, como a “ Mateada da 

Rádio Pioneira”, estando essa na 3ª edição, entre outros demais eventos tidos como 

comuns no decorrer do ano todo.  

 Assim, percebemos que as práticas socioespaciais desenvolvidas pelas 

atratividades que a praça disponibiliza aos seus usuários, contribuem para esse espaço 

estar cada vez mais ativo, pois a praça precisa das pessoas como as pessoas precisam 

das praças. Isso quer dizer que um espaço cada vez mais movimentado e vivido não 

tornará a curto, médio ou longo prazo, esquecido e abandonado.  

 No entanto, cabe ressaltar aqui que mesmo sendo um espaço com bastante 

circulação e movimentação de pessoas, agradável a todos os públicos, algumas 

práticas tidas como incomum é visivelmente praticada nesse local, como tráfico de 

drogas, furtos e roubos, prostituição, entre outros.  

 No entanto, o uso do espaço da praça é democrático, sendo o espaço de todos 

e para todos. Por isso é comum vermos as atividades tidas com tradicionais dividindo 

o mesmo espaço com as práticas mundanas, e é nesse sentido que fica o contraste da 

desigualdade social, principalmente pela maneira que os usuários se portam diante 

desse espaço público.    

 Visto isso, temos na praça, as mais diversas práticas socioespaciais, as tidas 

como tradicionais/habituais, como exemplo as atividades esportivas e recreativas, 

como também as que também representam a insegurança e o medo para maior parte 

da comunidade.  
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No entanto, devemos considerar isso ser comum em uma cidade pequena, visto 

isso pela diversidade social que a cidade dispõe, independente do seu porte, a praça 

é o espaço de multifuncional, principalmente da diversidade social.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os espaços públicos abordados nesse estudo são de grande relevâncias e 

indagações para estudos futuros, pois vemos que as cidades possuem uma dinâmica 

sempre em transformação e assim também são seus espaços de lazer e recreação, 

que ora estão sempre em reformas e melhorias, oras são esquecidos e abandonados. 

 As pequenas cidades possuem uma dinâmica mais lenta no quesito de 

desenvolvimento político, econômico e social, pois praticamente as atividades 

econômicas são voltadas ao setor primário, e devido ao distanciamento espacial aos 

grandes centros urbanos, sempre ficam à mercê de verbas políticas que nem sempre 

chegam a essas cidades. Desse modo, vemos uma diminuição de espaços públicos 

voltados ao lazer e socialização, e os que tem na cidade, são espaços que ganham 

grande notoriedade pela comunidade, tendo a praça como um pertencimento territorial 

de referência e identidade.  

 Portanto, através das tipologias dos espaços públicos apresentados nesse 

estudos, são as praças os espaços mais atrativos e espetaculares de uma cidade, sendo 

o espaço por excelência para os encontros, para o descanso, para a passagem ou 

permanência, e são as práticas socioespaciais cotidianas que tornam as praças cada 

vez mais viva e vivida pela comunidade.    
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é apresentar as relações culturais atuais do processo de 

ocupação histórica ocorrida em pequenas localidades e como essas influenciam o papel 

que desempenham as instituições utilizando como exemplo a Regularização do Distrito 

de Porto Camargo, Município de Icaraíma-PR. Está organizado a partir de breve relato 

histórico da formação do Município de Icaraíma com o seu plano urbanístico, a 

ocorrência de equívocos, os impactos causados, e a questão cultural do direito de 

Propriedade. As considerações reforçam a necessidade da implantação da cultura 

cartográfica sistêmica e periódica para a manutenção do direito de propriedade e 

redução das tensões sociais causadas por conflitos ocasionados por informações 

cartográficas, registrais e cadastrais precárias. 

 

 

Palavras chave: Cultura Geográfica. Regularização. Pequenas cidades.  

 

 
1 Especialista em Métodos e Técnicas de Ensino – UTFPR, Especialista em Topografia e Sensoriamento 
Remoto - UCAM, Licenciado em Geografia - UNOPAR, Técnico em Agrimensura - IFSC, Coordenador de 

Regularização Fundiária nos Municípios de Icaraíma, Cruzeiro do Oeste, Tapejara-PR, 2017/2020.  
E-mail: evandro.zanini@hotmail.com. 
2 Pós-Doutorado Educ. do Campo (UEM-2017). Doutora em Educação (UEM 2011-2013). Mestre em 

Linguística (UFSC 2003-2005). Especialista em Linguística Aplicada (PUC-MG 1994). Tem Licenciatura 
em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1991). Licenciada em Pedagogia (2014). 
Licenciada em História (2017). Licenciatura em Filosofia (2017-2019). Especialista em Psicopefagogia e 

Neurociência. Especialista em Neuropsicopedagogia Clínica, Atuação em Formação de Professores desde 
1998. E-mail: fatima@utfpr.edu.br. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo abordará as relações culturais envolvendo o processo de 

Regularização Fundiária em pequenas localidades e as relações de poder e cultura no 

reordenamento territorial inerente ao processo. Trará um retrato ocorrido no processo 

de Regularização no Distrito de Porto Camargo, Município de Icaraíma-PR iniciado em 

2019. 

O artigo fará um resgate das condições ocupacionais da localidade e as 

relações culturais e de poder que promoveram as ocupações, as condições jurídicas e 

os motivos das irregularidades, com um resgate documental histórico e descrições 

providas de entrevistas de moradores e da experiência dos profissionais envolvidos na 

tentativa de regularização. 

Por fim trará considerações que reforcem a implantação da cultura cartográfica 

como patrimônio estrutural para gestão administrativa municipal e como essa cultura 

contribui para dissolução de conflitos sociais decorrentes da ocupação desordenada. 

 

2 HISTÓRIA DO PORTO CAMARGO 

 

Em 1955, a COBRINCO (Companhia Brasileira de Colonização), dirigida pelo 

Sr. Hermes Vissoto, iniciou loteamento, desmatamento e planejamento da cidade 

Icaraíma, a qual já estava sendo povoada desde 1952, com pessoas vindas do Norte 

e Nordeste do país, Portugal e Paraguai, transformando as florestas em marcos de 

civilização. A instalação do Município deu-se a 25 de julho de 1960, pela Lei Municipal 

nº 4245, Icaraíma foi elevada à categoria de Município, desmembrando-se do 

Município de Cruzeiro do Oeste, possuindo 3 distritos; Porto Camargo, Vila Rica, e 

Porto Novo. Com a ajuda do Governador do Estado do Paraná, o Sr. Moysés Lupion, 

houve a nomeação do cidadão José Cardeal de Souza, para exercer o cargo de Prefeito 

do Município de Icaraíma de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística.  (IBGE, 2020). 

O distrito de Porto Camargo está localizado no Município de Icaraíma, 

Mesorregião Noroeste do Estado do Paraná, Microrregião de Umuarama inserido na 
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FIGURA 1 - LOCALIZAÇÃO ICARAÍMA-PR 

 

FIGURA 16 - LIMITE DE ICARAÍMA - FONTE: 

GOOGLE MAPSFIGURA 17 - LOCALIZAÇÃO 
ICARAÍMA-PR-FONTE: IBGE 

 

FIGURA 18 - LIMITE DE ICARAÍMA - FONTE: 
GOOGLE MAPS 

 

FIGURA 19 - LIMITE DE ICARAÍMA - FONTE: 
GOOGLE MAPSFIGURA 20 - LOCALIZAÇÃO 

ICARAÍMA-PR-FONTE: IBGE 

 

FIGURA 21 - LIMITE DE ICARAÍMA - FONTE: 
GOOGLE MAPSFIGURA 22 - LOCALIZAÇÃO 

ICARAÍMA-PR-FONTE: IBGE 

Fonte: IBGE 

FIGURA 23 - LIMITE DE ICARAÍMA - FONTE: 
GOOGLE MAPSFIGURA 24 - LOCALIZAÇÃO 

ICARAÍMA-PR-FONTE: IBGE 

 

FIGURA 25 - LIMITE DE ICARAÍMA - FONTE: 

GOOGLE MAPS 

 

FIGURA 26 - LIMITE DE ICARAÍMA - FONTE: 

GOOGLE MAPSFIGURA 27 - LOCALIZAÇÃO 
ICARAÍMA-PR-FONTE: IBGE 

 

FIGURA 28 - LIMITE DE ICARAÍMA - FONTE: 
GOOGLE MAPSFIGURA 29 - LOCALIZAÇÃO 

ICARAÍMA-PR-FONTE: IBGE 

FIGURA 2 - MICRORREGIÃO – UMUARAMA 
 

Fonte: IBGE 

APA – Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, instituída pelo 

Dec s/n.º de 30 de setembro de 1997. (BRASIL, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps 

 

Portanto a ocupação humana com registros do ano de 1952, criação de 

Município em 1960, Icaraíma passou a pertencer a Comarca de Peabiru-PR cerca de 

200 km de distância por estradas de terra. Essa distância a ser percorrida entre a ida 

FIGURA 3 - LIMITE DE ICARAÍMA 

 

FIGURA 30 - LIMITE DE ICARAÍMA - FONTE: GOOGLE MAPS 

 

FIGURA 31 - LIMITE DE ICARAÍMA - FONTE: GOOGLE MAPS 

 

FIGURA 32 - LIMITE DE ICARAÍMA - FONTE: GOOGLE MAPS 
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e volta a Comarca de Peabiru podia levar entre 15 dias quando o tempo estava seco e 

30 dias em períodos chuvosos como relata do Sr. Admilde de Souza, pioneiro no distrito 

que estabeleceu moradia em fevereiro de 1967 com 16 anos de idade filho de Livercino 

de Souza, falecido em 1999, antigo morador de Astorga-PR que devido a uma operação 

de ulcera deixou de ser caminhoneiro e passou a trabalhar com taxi na Cidade de 

Umuarama-PR. A mudança para o Distrito de Porto Camargo foi com a intenção de 

trabalhar com a compra e revenda de pescado. O Sr. Admilde em 1967 possuía a 2º 

serie ginasial, concluindo o ginásio 1976, passou a lecionar no ensino primário 1971, 

comum a época devido as políticas educacionais, casou-se em 1977 com Raquel da 

Silva Souza, e em 1988 juntos concluíram a Formação em Ciências Sociais com 

Licenciatura Plena em História pela Universidade Paranaense (UNIPAR) do campus de 

Umuarama, ano que passou a lecionar pelo estado do Paraná para o ensino 

fundamenta e médio, serviu como tabelião de notas entre 1970 e 2010 e foi vereador 

com três mandatos, 1º mandato janeiro 1983 a dezembro 1989, 2º mandato janeiro 

1990 a dezembro 1994, 3º mandato janeiro 95 a dezembro 1999. 

A distância de 200 quilômetros hoje pode parecer razoável, mas para a época 

era abissal para o direito do cidadão e o serviço público que garantia o seu direito. 

Com a situação estabelecida uma prática mais usual pareceu comum aos habitantes 

do Distrito na questão de registro de Terras, as vezes por contratos particulares de 

compra e venda celebrado até pelo Poder Público Municipal em vendas de seus 

imóveis, outras por celebração de Escrituras Públicas de Cessão de Direitos e também 

a prática de Procuração Pública de Poderes concedendo ao Outorgado o Poder de 

transferir os Bens do Outorgante. 

Essas anomalias jurídicas descritas foram as ações mais próximas do conceito 

jurídico de transferência de propriedade para a época devido as condições Nacionais 

e Municipais. Entre o início da ocupação em 1950, a emancipação do Município em 

1960 e a instalação da Comarca em 4 de julho de 1990 pela Lei Estadual nº 9.309 

(PARANÁ, 1960) o Brasil teve duas Constituições e um Governo Militar do período de 

1964 a 1988. A própria natureza de insegurança jurídica Nacional promoveu no 

imaginário popular a descrença nas secretarias do Poder quanto a real necessidade 

até mesmo a validade do Registro Público de Terras. 
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2.1 HISTÓRIA DA OCUPAÇÃO CONTADA POR MAPAS - O primeiro equívoco 

 

O Distrito de Porto Camargo foi planejado como cidade do período pós-

industrial com parcelamento retangulares de quadras e sistema viário com calhas de 

20 metros de largura para as Ruas e 40 metros de largura para Avenidas o 

Planejamento Urbano não levou em consideração a vocação natural da região para o 

turismo; carregado do conceito positivista e utilitarista instalado no Brasil desde a 

Proclamação da República. Com duas grandes áreas industriais localizadas no seu 

centro e inseridas na Áreas de Preservação Permanente do Rio Paraná (Lei Federal nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965) (BRASIL, 1965), demostra que pouco se pensava 

na preservação ambiental ou na exploração turística e mantinha o conceito de 

industrialização nos núcleos urbanos para geração de emprego e renda. Como descrito 

no mapa abaixo: 

 

FIGURA 4 - PLANTA OFICIAL 1960 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Icaraíma-PR 
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Na próxima imagem contida no acervo do Instituto de Terras e Cartografia do 

Estado do Paraná tem-se retratado a ocupação em 1980 e identifica-se as mesmas 

áreas industriais desocupadas o que caracteriza a inutilidade da destinação diante da 

característica local. 

 

FIGURA 5 - AEROLEVANTAMENTO 1980 

 

Fonte: ITCG-PR 

Áreas Industriais 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

O estudo de urbanização não levou em consideração questões culturais, já que 

a ocupação territorial era recente, e não levou em consideração as características 

sociais, econômicas e regionais que poderiam ser inerentes a região relegando a 

ocupação territorial do Distrito a uma situação forçada e atípica. 

 

2.2 OCUPAÇÃO DA ILHA GRANDE- O segundo equívoco 

 

Em 1970 o foi instalado no Brasil o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária uma autarquia federal da Administração Pública Brasileira. Foi criado pelo 

decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, com a missão prioritária de realizar a reforma 

agrária. Imbuído deste dever a autarquia passou a titular terras no arquipélago da Ilha 

Grande, conjunto de ilhas no leito do Rio Paraná. Desde 1940 relatava-se ocupações 

de ribeirinhos nesses territórios e a titulação para os ocupantes e para os que 

desejassem cultivar tais terras era uma questão de estado, mesmo que divergentes 

nos princípios jurídicos tanto constitucionais como legais do Código das Águas Decreto 

Federal 24.643, de 10 de julho de 1934. Ainda em vigor como Código Florestal em 

vigência a época. 

Devido as dificuldades de sobrevivência na ilha grande alguns ribeirinhos 

passaram a abandonar suas terras e sobreviver da pesca deslocando sua moradia para 

o Distrito de Porto Camargo, essa marca o início da ocupação irregular. 

Com a criação do Parque Nacional da Ilha Grande pelo Decreto Federal de 30 

de setembro de 1997 assinado pelo VICE-PRESIDENTE da República, no exercício do 

cargo de Presidente da República: Marco Antonio de Oliveira Maciel, foi a ação de 

estado que visava preservar o complexo ecossistema que integra o Corredor de 

Biodiversidade do Rio Paraná. A partir deste marco jurídico o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, mais conhecido pelo acrônimo 

IBAMA passou a realizar ações que visava a desocupação dos ribeirinhos para proteger 

a fauna e a flora. 

Com reuniões públicas de agentes políticos locais e ações fiscalizatórias com 

promessas de indenizações para a população ribeirinha conjugado a situação 

econômica do país que aos poucos deixava de ser rural e passando por uma 
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industrialização tardia, o Estado a partir de seus agentes induziram os ribeirinhos a se 

alojarem nos distritos e município o que se nota já haver ocorrido a partir de 1980 

intensifica-se a partir de 1997. Ocorre as ocupações irregulares as margens do Rio do 

Veado. 

 

FIGURA 6 - AEROLEVANTAMENTO 1980 

 

Fonte: ITCG-PR 

 

Era de conhecimento público que está faixa estava reservado para a 

construção de uma Rodovia, hoje conhecida como PR-487. Devido a já citada 

instabilidade política e jurídica para o período o Departamento de Estrada de Rodagem 

do Estado do Paraná foi reestruturado algumas vezes e por fim: 

 

Em 1956, dá-se prosseguimento ao Plano Rodoviário elaborado em 
1951. Em âmbito nacional, o Presidente da República Juscelino 

Kubitschek, aprova, por meio do DNER, o Plano Qüinqüenal de Obras 
Rodoviárias (1956/1960). No Paraná, é feito o Plano de Obras Novas, 
baseado em estudos sobre a produção agrícola e mineral e sobre a 

densidade demográfica. (DER, 1956) 

Ocupações 
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Dentro deste plano e com estudos que passam a considerar questões sociais 

e econômicas o traçado da PR-487 é redefinido e implantado com a execução do 

projeto em 1988 e início da construção da ponte de ligação de Estado do Paraná ao 

Estado do Mato Grosso do Sul. A obra ficou paralisada por alguns anos com sua 

retomada em 1990 e conclusão em 2002. A construção da ponte, marcou mais uma 

etapa na ocupação irregular, pois acabou atraindo mais ribeirinho que fixaram moradia 

no Distrito e trabalhadores para a construção da ponte que eventualmente 

permaneceram no local. 

Essas ações de Estado são cruciais para compreender o motivo das ocupações 

que anacronicamente se chama de irregulares. Nota-se que a ocupação humana sobre 

terras públicas foi uma convivência sociocultural e política que visava possibilitar a 

sobrevivência dos moradores locais e ao mesmo tempo uma tentativa de reversão da 

ocupação sobre as áreas mais sensíveis do Parque Nacional. 

 

2.3 LOTEAMENTO VISTA ALEGRE - O terceiro equívoco 

 

Em uma tentativa da criar condições favoráveis para o turismo, geração de 

emprego e renda o Município por meio de seus representantes legais decidiu adquirir 

a chácara 160 objeto da matrícula 13.755 registrada ainda no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Umuarama-PR assim como registrado do R-4-13.755: 

 

A presente venda é feita de acordo com a Lei Municipal nº 013/84 de 

02.10.1984. o imóvel objeto da presente matrícula, destina-se-á a 
implantação de futuros projetos no distrito de Porto Camargo, bom 

como, parte dele, destinar-se-á à área necessária para a realização do 
Concorso anual de Pesca do Pacu a iniciar-se em 1895, devendo esta 
área ser dotada de infra estrutura necessária à realização desse 

evento. (Matricula 13.755 do 1º CRI de Umuarama) 

 

Essa tentativa de promoção da pesca como incentivo ao Turismo local parecer 

ser acertada, mas ocorreu junto com outra ação de ordenamento territorial 

equivocada, a criação do Jardim Vista Alegre, um empreendimento imobiliário 

municipal com opção de venda direta, já que ainda não existia a lei de licitações. Os 

títulos foram lavrados na própria Prefeitura que arquivou em um livro de registro como 
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contratos particulares de compra e venda, entre as clausulas contratuais a de o 

comprador construir no prazo de 2 (dois) anos. Houve pouca adesão a essa clausula 

e no ano de 1988 a Prefeitura havia oficiado vários possuidores a cumprir a clausula 

sob pena de reversão ao patrimônio público, o que nunca ocorreu. 

O empreendimento passou a se tornar viável nos anos 1990 com a retomada 

da construção da ponte e o estabelecimento da pesca do pacu que passou a reunir 

visitantes que por sua vez passaram a buscar formas de residência mesmo que por 

temporadas. Em 2000 o Loteamento estava consolidado e o Poder Público Municipal 

tentou resolver os problemas de licenciamento ambiental para o Registro do 

Loteamento e não obteve êxito. O período agora era de fervorosa ação nacional de 

proteção as florestas, e as áreas de preservação permanente dos Rios. 

O problema ocasionado é que o núcleo urbano estava instalado, e a legislação 

ambiental atual proibiam Loteamentos em Área de Preservação Permanente, e o Vista 

Alegre estava totalmente inserido na Preservação Permanente do Rio Paraná, área de 

Proteção Ambiental do Paredão das Araras e Área de Proteção Ambiental do Parque 

Nacional da Ilha Grande, era impossível que órgãos ambientais federal e estadual 

emitir as licenças para seu registro. 

A situação se agravou com a emissão da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

– Lei das Licitações, que vedava a venda direta de bens públicos sem a concorrência 

ampla e pública, sem contar que naqueles 14 (quatorze) anos os lotes foram sendo 

vendidos (situação vedada em contrato), por contrato particulares de compra e venda. 

Para um realinhamento jurídico a Prefeitura deveria reverter todos os títulos, promover 

a abertura de processo licitatório e assim sua venda. O que estava proibido devido a 

falta de autorização ambiental que reconhecesse o Loteamento como legal. 

Esse limbo jurídico e jurisdicional o Loteamento Vista Alegre com cerca de 180 

unidades imobiliária permaneceu ilegal até 2019, foram 33 anos de ilegalidade 

promovida pelo Município de Icaraíma. É claro que o leitor ao usar de discernimento 

pode analisar que essa ilegalidade foi produzida pela própria emissão das leis em 

descompasso a realidade dos rincões brasileiros.   
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3 REGISTRO DE PROPRIEDADE, O PROBLEMA CULTURAL 

 

Até aqui conhecemos as circunstancias que caracterizaram a ocupação 

irregular e no caso do Loteamento Vista Alegre “ilegal”, do Distrito de Porto Camargo, 

e como as ações políticas, jurídicas, sociais e econômicas até os anos de 2012 

influenciaram nas decisões de fazer o “certo” na hora de registrar as ocupações 

humanas. 

Para o setor que possua registros de imóveis mesmo que distribuídos nos 

cartórios de Peabiru-PR (220 km), Cruzeiro do Oeste (113 km) e Umuarama (86 km) 

seguiram algum ordenamento territorial, entretanto pela falta de assistência técnica 

(engenharia e agrimensura) os moradores passaram a construir de forma 

desordenada, alguns ocupando parte das vias públicas acrescendo a seus lotes entre 

5 e 10 metros da via, o que ocasionou no surgimento de vários lotes nas quadra, pelo 

menos 4 em cada uma. 

Outra característica foi a falta de um mapeamento sistemático e oficial, a 

planta oficial do Distrito ainda é datada de 1960 e foi atualizada apenas nas descrições, 

correções e informações do sistema viário que foi sendo renomeado. A distorção da 

Planta/Projeto do Distrito e a realidade é da grandeza do decâmetro, portanto a Planta 

Oficial do Distrito não pode ser designada o Mapa do Distrito, pois não representa ne 

com exatidão nem com detalhes o espaço geográfico. Por isso pode se afirma que em 

2020 o Distrito de Porto Camargo não tem um Mapa.  

A arcaica legislação de Parcelamento de Solo, a falta de fiscalização 

(orientação) na ocupação territorial, os conflitos com as legislação Ambiental a falta 

de investimento público e privado relegaram a população a uma situação de ilegalidade 

e irregularidade, produziram a tempestade perfeita em que se encontrava o distrito 

em meados de 2014, e visando uma tentativa de Estado o Prefeito à época o Sr. Paulo 

de Queiroz Souza tentou dar início a Regularização Fundiária. 

As tentativas se mostram improdutivas devido a dificuldade de organizar dos 

dados, identificar as moradias e seus moradores, custear a instrução processual, 

realizar medições a um custo estimado fora das possibilidades do orçamento municipal. 
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O projeto foi abortado no encaminhamento de uma Legislação Municipal a 

Câmara dos Vereadores, e permaneceu adormecido até meados de 2017. 

 

3.1 A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão 

ambiental do governo brasileiro, criado pela lei 11.516, de 28 de agosto de 2007 

recebeu a incumbência de fiscalizar as áreas dos Parque Nacionais e suas Áreas de 

Proteção Ambiental – APA e diante das notícias de ilegalidade do Loteamento Vista 

Alegre, e a Notificações de Crimes ambientais cometidos por moradias irregulares as 

margens do Rio do Veado e Rio Paraná ICMBio oficiou o Ministério Público Federal para 

adoção de providencias sobre os crimes cometidos, já que a área em questão (Faixa 

de Reserva da PR-487) parecia ser de jurisdição do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes – DNIT, assim que oficiado o órgão informa que a área 

é de jurisdição do DER-PR que por sua vez informa que devido a mudança do traçado 

da referida Rodovia a área encontra-se liberada para o Município já que era de reserva 

para uma suposta instalação de rodovia o que não ocorreu. 

Em 08 de novembro de 2013 a Prefeitura de Icaraíma requer junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis a abertura de Registro de Imóvel da “Faixa de domínio da 

Estrada do DER (estrada Boiadeira) com 189.200 metros quadrados. 

A tentativa de Regularização de 2016 e as denuncias de crimes ambientais 

oficiadas do ICMBio ao MPF e o desenrolar do domínio da área fazem com o MPF 

decline da competência de instruir o processo e remeta ao Ministério Público do Estado 

do Paraná – MPPR que passa a reiterar ofícios periódicos ao Município de Icaraíma. 

Neste contexto em 13 julho de 2019 foi instaurado do Processo de 

Regularização Fundiária no Distrito de Porto Camargo com a realização de duas 

audiências públicas realizadas as 9:00hr e segunda seção as 14:00hr na Escola 

Estadual de Campo do Porto Camargo com a participação de 144 pessoas presentes. 

Um numero expressivo de participantes em virtude da participação popular em 

questões de estado. Posteriormente representantes da empresa responsável em 
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realizar o Projeto de Regularização visitou casa por casa de todas as moradias do 

Distrito. 

 

3.2 REGISTRO DE PROPRIEDADE VERSUS AUSENCIA DE REGISTRO  

 

A dificuldade de acesso aos serviços públicos de registro de Propriedade; a 

falta de fiscalização na ocupação imobiliária, a redemocratização do Brasil; a ação 

desencontrada do Município em tentar implantar um Loteamento de forma ilegal; a 

fiscalização ambiental póstuma criara o cenário perfeito para a instalação da Cultura 

da Ocupação. 

O direito de propriedade no Brasil é regido por alguns princípios sendo a posse, 

o tempo de posse, o registro público de propriedade, ocorre que a Lei de Registros 

Público no Brasil foi promulgada em 1973 entrou em vigor em 01 de janeiro de 1976. 

O período que se aborda nesse artigo compreende 1960 a 2014 e o realinhamento 

jurídico e politico no ordenamento brasileiro criou-se a cultura do não registro. 

A ausência de registro público de propriedade pouco influi na sociedade 

estudada do Distrito de Porto Camargo, os valores comerciais de imóveis em terra nua 

não divergem entre os que detém registro público ou não. A coleta de imposto não 

está sistematizada e é insignificante nos casos existentes. Por exemplo um imóvel com 

Importo Predial e Territorial Urbano – IPTU atrasado a 5 (cinco) anos com juros e 

multas somam R$ 750,00. 

O descaso na cobrança de impostos as práticas subjuntivas de transferência 

de domínio em uma sociedade pouco heterogênea promovem a cultura do não 

pagamento de impostos, o não registro público, o não informe de patrimônio, a não 

declaração de transferência de imóveis. As vistas arrecadação pública é um lugar 

deserto, não habitado.  

O fato de pouco se tratar na questão do registro de imóveis está relacionado 

aos 50 ou 60 anos de falta de atenção do poder público mas não se pode fazer essa 

afirmação categórica por que o estado brasileiro passava por uma reestruturação 

política e jurídica e agora pode se alinhar a realidade das sociedades. Entretanto a 
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Cultura do não registro está instalada e fragmenta-la dependerá de forças que possam 

abalar as estruturas culturais. 

Propor uma ruptura cultural pode parecer algo traumático e será nas mesmas 

proposições ocorrida na Revolta dos Quebra Quilos em meados de 1872 e 1877 

(SECRETO, 2011). Foi nesta época que o governo Imperial pretendia universalizar o 

sistema de medidas e a cobrança de impostos o que causou uma ruptura no sistema 

cultural de medidas e descontentamento dos cidadãos. 

Para um brasileiro mediano no ano de 2020 seria improvável não portar o 

Cadastro de pessoas físicas – CPF, ou a Cédula de Identidade ou pior não ter Certidão 

de Nascimento; mas isso não se dá no caso da Propriedade, o habitante/possuidor do 

bem/imóvel não acha estranho não portar o registro de imóvel; alias “dizem alguns 

ser até melhor, para não precisar de burocracia na hora de vender como lavrar 

escritura, tirar certidões, registrar”, tudo isso é muito trabalhoso burocrático e 

desnecessário, afirmam que “jamais alguém irá tirar meu imóvel”, o leitor perguntaria 

qual a sua garantia? A resposta pronta seria “aqui resolvemos na bala”. 

Parece que assistimos a um filme de faroeste em uma terra sem lei, ou onde 

a lei do mais forte impera, e é quase isto, salvo as devidas proporções a falta de 

registro público de ocupações causam tensões sociais não descritas e os efeitos 

negativos quando relatados desviam do real motivo, a falta de registro público de 

imóveis. 

O poder público municipal está instalado a 60 anos, mas está em uma distancia 

absurda da sociedade; para Thomas Hobbes “Qualquer governo é melhor que a 

ausência de governo. O despotismo, por pior que seja, é preferível ao mal maior da 

anarquia, da violência civil generalizada e do medo permanente da morte violenta.” 

Essa descrição assoladora da ausência de governo impera nos dias atuais em pequenas 

localidades devido ao efeito do poder simbólico descrito por Pierre Bourdieu. 

(BOURDIEU, 1989) 

O poder público Municipal foi instituído para administrar seu território como 

ente federativo autônomo com esse preceito garantido na Constituição de 1988: 
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Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. (BRASIL, 
1988) 

 

Com essa instrução na carta magna é dever constitucional do Município 

promover o ordenamento territorial o que é claro em outro artigo: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano; (BRASIL, 1988) 

 

Essa atribuição legal traz a dúvida de porque os Municípios não adotam uma 

postura positiva no ordenamento territorial urbano. Muito se deve a compreensão do 

real valor da Propriedade Territorial como Bem de Capital; outro fator se deve ao 

estado de instalação permanente que se encontra pequenos municípios. 

Para esta mesorregião onde está inserido do Distrito de Porto Camargo a 

ocupação sistêmica não tem mais que 50 anos, e a falta de infraestrutura urbana (água 

potável, esgoto, drenagem urbana, iluminação pública e pavimentação) são por vezes 

precária dependendo ainda de investimentos públicos, seja pelo Ministério das Cidades 

da União Federal ou pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas 

– SEDU do Estado do Paraná que por vezes não são implementados por falta de 

recursos locais de contrapartida devido a baixa arrecadação de impostos municipais já 

citado. 

A baixa arrecadação Municipal não é novidade já que Ferreira Viana declarou 

em 1883 que havia a necessidade de melhorar a arrecadação municipal por classificar 

esta como “quase nada” (SECRETO, 2011, p. 66 apud MELLO, 1999 p. 246) uma 

consulta aos dados informados ao tesouro nacional retrata a realidade da arrecadação: 
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FIGURA 7 - RELAÇÃO DE RECEITA IPTU - ICARAÍMA-PR 

 

O imposto que deveria ser o condomínio da cidade não representa nem 1% 

da arrecadação corrente. Por que devemos dar atenção a isto? É o imposto sobre o 

valor atribuído ao bem que nomina seu próprio valor. 
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E uma ocupação territorial sem seu valor de referencia conferida pelo imposto, 

sem o registro público que garante o direito de propriedade e hereditariedade, sem 

elementos cartográficos confiáveis, é um imóvel sem valor. As distorções monetárias 

no Distrito do Porto Camargo são absurdas, alguns lotes são vendidos por R$ 80,00 o 

metro quadrado e outros por R$ 350,00 o metro quadrado, uma variação de 77%. 

Portanto para que um núcleo urbano possa adquirir as características de 

cidade, será necessária por parte do poder público a emissão de titular de Propriedade, 

a cobrança dos impostos, e manutenção das informações de cadastros e não somente 

a concessão de serviços públicos e água, esgoto, iluminação pública e pavimentação 

do sistema viário. 

 

4 CONSIDERAÇÕES 

 

O presente artigo visou apresentar a experiencia de regularização fundiária 

iniciada em 2019 no Distrito de Porto Camargo e como as ações políticas, jurídicas e 

sociais impactaram na cultura local e que pode se refletir em outras pequenas 

localidades. 

Por vezes no campo acadêmico ou em fóruns sociais se acirram debates sobre 

o direito de possuir um documento que garantam a propriedade para a sociedade em 

observação sem quase nunca permear as discussões de como se estabeleceu a 

ocupação primária ou os mecanismos político-sociais e jurídicos-sociais que cultivaram 

a situação em que se encontra as ocupação que quase sempre são designadas de 

irregulares e as vezes de ilegais. 

Portanto é merecido um aprofundamento dessas indagações no campo 

acadêmico dos cursos de geografia que pode subsidiar os cursos de direito e ambos 

se utilizar dos cursos de engenharia civil arquitetura e urbanismo para apontar as 

repostas que se esperam de uma ocupação territorial com ordenamento nos níveis 

cadastral, registral e cultural para o reconhecimento identitário das pequenas 

localidades. 

O habitante de pequenas localidades quase sempre faz piadas com o seu 

próprio local de vivencia como: “minha cidade é de primeira, se colocar segunda você 
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já passou” para identificar como é pequena; salvo o sentido humorístico da fala, esse 

conceito é carregado e pré-conceitos de que pequenas localidades são desqualificadas 

perante médias e grandes cidades, por conter seu ordenamento social, territorial e 

jurídico. Ledo engano; o leitor pode facilmente consultar um buscador na internet ou 

mesmo assistir ao noticiário para observar que média e grandes cidades detém os 

mesmos problemas de ordenamento territorial. 

Sendo assim é imperativo que os municípios sejam auxiliados pelo profissional 

especializado em espaço antropizado, o geógrafo tem condições de compreender as 

relações culturais, políticas que provocaram o estado de coisas que pode se encontrar 

no sociedade, com o auxilio de um agrimensor, profissional qualificado a compreender 

a relação jurídica do espaço e o registro público é  possível a compreensão das soluções 

a serem sugeridas, por fim, para o desenvolvimento do núcleo urbano a contribuição 

do engenheiro civil e do urbanista. 

De posse destas informações a administração pública pode traçar planos e 

politicas públicas que possam dirimir as mazelas sociais e se não resolver, reduzir as 

tensões sociais. Os administradores públicos em pequenas localidades têm a facilidade 

de contato com a sociedade, muitas vezes nascidos nelas. Proximidade esta que pode 

causar certa inercia dependendo das tensões entre a sociedade e a administração 

pública como no caso da implantação de impostos, entretanto o restante do estado 

(poder judiciário e poder legislativo) precisa atuar na coordenação territorial em 

conjunto com o poder executivo. 

Por fim os poderes executivo, legislativo e judiciário, precisam trabalhar em 

conjunto na reestruturação do ordenamento territorial, seja pela ação pontual de ações 

de usucapião3, seja por regularização de loteamentos que por vezes encontra-se nesta 

condição devido a falta de autorização estatal, seja por ações regularização de núcleos 

informais. E a partir de então o poder executivo municipal possa exercer sua atribuição 

constitucional, social e cultural de manter o ordenamento territorial local. 

 

 

 
3 Direito de propriedade reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro do possuidor de determinado bem a 
ano e dia. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

5 REFERÊNCIAS 

 

BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 1989. 

BRASIL. Portal da Legislação, 1965. Disponivel em: 

<http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/leis-

ordinarias/1980-a-1960-leis-ordinarias>. Acesso em: 30 outubro 2020. 

_______. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988. Disponivel 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 

Acesso em: 30 outubro 2020. 

_______. Portal da Legislação. Portal da Legislação, 1997. Disponivel em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1997/Dnn5786.ht

m>. Acesso em: 30 outubro 2020. 

DER, E. D. P.-. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ, 1956. 

Disponivel em: <http://www.der.pr.gov.br/print/pdf/node/45>. Acesso em: 30 

outubro 2020. 

IBGE. IBGE Cidades. IBGE Cidades, 2020. Disponivel em: 

<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/icaraima.html>. Acesso em: 30 

outubro 2020. 

PARANÁ, E. D. CASA CIVIL - Sistema Estadual de Legislação, 1960. Disponivel em: 

<https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso

&tipoAto=1&orgaoUnidade=1100&retiraLista=true&site=1>. Acesso em: 30 outubro 

2020. 

SECRETO, M. V. (Des)medidos – A revolta dos quebra-quilos (1874-1876). 

Rio de Janeiro - RJ: Mauad X: FAPERJ, 2011. 

 

 

 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

1 Doutoranda, Programa de Pós Graduação em Geografia - UEM. Email: mayrastevanato@gmail.com 
2 Doutora, Professora do Colegiado de Geografia – UNESPAR. Email: apcolavite@gmail.com 
3 Doutor, Professor do Colegiado de Geografia - UNESPAR. Email: mauroparolin@gmail.com 
 

 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E COMUNIDADE: A RELAÇÃO 

ENTRE A POPULAÇÃO DE FÊNIX-PR E O PARQUE ESTADUAL 

VILA RICA DO ESPÍRITO SANTO  

 

STEVANATO, Mayra¹ 

COLAVITE, Ana Paula² 

PAROLIN, Mauro³ 

 

RESUMO 

O Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo está localizado no munícipio de Fênix – 

Paraná, na margem esquerda da confluência do rio Corumbataí com o rio Ivaí, inserido 

no bioma Mata Atlântica, é classificado como uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral. O objetivo principal desta pesquisa foi identificar o perfil, percepção 

e opinião dos moradores do município de Fênix que visitam o Parque. Utilizando a 

aplicação de questinários on line, realizou-se analises quali-quantitaivas e 

sistematização das respostas, podendo se concluir que o Parque possuí grande 

potencial de visitação e que os munícipes de Fênix, em sua maioria, conhecem sua 

história, sua composição paisagística e concordam que o mesmo é de suma 

importância para o município. 

 

Palavras chave: Parques. Uso público. Unidades de Conservação.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Parques estaduais se configuram como Unidades de Conservação 

fundamentais para proteção da biodiversidade. No Brasil, elas se caracterizam como 

uma das principais formas de conservação de vegetação natural, atualmente quase 

em sua integralidade ameaçada pelos processos de exploração dos recursos naturais.  

Classificados como UCs de Proteção Integral, há nos Parques a permissão do 

uso indireto de recursos, tais como: recreação, pesquisas científicas, educação 

ambiental, turismo ecológico e demais atividade que não envolvam consumo, coleta 

ou danos aos recursos naturais. Assim sendo, é permitido legalmente a utilização 

pública de Parques (BRASIL, 2006). Isso torna a necessidade de manejo e 

planejamento ainda mais importantes, para que as visitações sejam sustentáveis, 

colaborando para o desenvolvimento econômico e social das comunidades, mas sem 

agressão aos aspectos ambientais e culturais (BRASIL, 2017). 

Além da relevância das UCs para a conservação da biodiversidade e melhoria 

das condições ambientais de uma localidade, destaca-se que estas são fundamentais 

para a qualidade de vida da população citadina. Nas palavras de Oliveira e Gallo (2018, 

p. 14) “a qualidade de vida urbana é associada a aspectos das necessidades básicas e 

do ambiente físico, da imagem vinculada à paisagem urbana”. 

Entretanto, um grande problema enfrentado por gestores de UCs é o 

distanciamento entre a comunidade visitante e os objetivos de conservação da unidade 

(BRITO, 2007). Segundo Eagles (2013), é importante que se estude, analise e 

reconheça o perfil dos visitantes de um Parque, uma vez que o objetivo da área 

protegida é a conservação da natureza e ao mesmo tempo a experiência para seus 

usuários, estes dados podem contribuir para o planejamento e gestão da UC.  

Outro ponto relevante é apresentado por Barbosa, Pimentel e Bilar (2020) que 

destacam a importância dos estudos sobre a percepção ambiental para se 

compreender a relação do homem com a natureza e, desta forma, se pensar nos 

cuidados que se deve tomar com o espaço público e com o ecossistema. 

Diante do exposto, o objetivo principal desta pesquisa foi identificar o perfil, 

percepção e opinião dos moradores do município de Fênix que visitam o Parque 
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Estadual Vila Rica do Espírito Santo, localizado nas proximidades da área urbana. 

 

2 ÁREA DE ESTUDO 

 

O Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo (PEVRES), está localizado na 

Mesorregião Centro Ocidental Paranaense, no munícipio de Fênix – Paraná, e situa-se 

na margem esquerda da confluência do rio Corumbataí com o rio Ivaí (Figura 1).  Foi 

criado em 1965 como Reserva Florestal Estadual Vila Rica do Espírito Santo, pelo 

decreto nº17.790, e a área passou a categoria de Parque Estadual, por meio do decreto 

nº 6.125 de 16 de fevereiro de 1983. 

 

Figura 1: Localização do Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo. 

 
Fonte:Google Earth 

 

Com uma área de aproximadamente 350 hectares, o PEVRES está inserido no 

bioma Mata Atlântica, mais especificamente na Floresta Estacional Semidecidual. A  

vegetação do PEVRES divide-se em seis tipologias distintas: vegetação secundária em 

estádio inicial arbóreo; vegetação secundária em estádio intermediário; vegetação 

secundária em estádio intermediário mais espécies cultivas; vegetação secundária em 

estádio avançado; formação pioneira arbórea de influência fluvial e; formação pioneira 

arbórea de influência fluvial (MIKICH; SILVA, 2001). 

Este remanescente de floresta tropical abriga uma vasta biodiversidade e 

segundo dados do IAP (2003) foram contabilizados: 347 espécies de plantas; 301 
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espécies de insetos; 90 espécies de peixes (ambiente lótico e lêntico); 20 espécies de 

anfíbios; 24 répteis; 257 espécies de aves e; 49 espécies de mamíferos, este último 

distribuído em 3 espécies da ordem Didelphimorphia (gambás e cuícas), 2 espécies da 

ordem Xenarthra (tatus e tamanduás), 16 espécies da ordem Chiroptera (morcegos), 

1 espécie de Primata (macaco), 11 espécies da ordem Carnivora (gatos-do-mato, 

cachorros-do-mato, quatis, guaxinins, irara, furão e lontra), 3 espécies da ordem 

Artiodactyla (veados, porcos-do-mato), 12 espécies de rodentia (esquilo, ratos, cutia, 

paca e capivara) e 1 espécie de Lagomorpha (tapiti).  

No interior do PEVRES encontra-se o Museu do Parque Estadual Vila Rica do 

Espírito Santo (Figura 2 – B, C), coordenado pelo Museu Paranaense. Na área onde 

hoje é o Parque, foi fundada a cidade espanhola Villa Rica del Espiritu Santu (1952-

1632), por Ruy Diaz Melgarejo, na confluência dos rios Corumbataí e Ivaí, uma das 16 

comunidades jesuíticas espanholas fundadas nos séculos XVI e XVII. Hoje são 

desenvolvidas pesquisas arqueológicas em suas ruínas, e no museu podem ser 

observadas cerâmicas e artefatos indígenas Guarani e uma maquete representativa de 

Villa Rica del Espiritu Santu (PARELLADA, 2014).  

No PEVRES há uma trilha de 3 km de distância, e por ela se tem acesso ao 

lago no interior do Parque (Figura 2 – D, E). Esta trilha é considerada de curta distância 

e autoguiada, ou seja, pode ser realizada com ou sem o acompanhamento de um guia. 

Durante seu percurso são observadas placas informativas, que auxiliam na 

interpretação do trajeto e na identificação de espécies de plantas observadas. O declive 

durante a trilha é baixo, o que a torna de baixa dificuldade para a maioria das pessoas. 

A estrada de acesso ao PEVRES (Figura 2-F) também é muito utilizada pela 

população do município. Por ser uma área com pouca movimentação de carros, o 

percurso é utilizado como local de caminhada. Embora não esteja inserida no interior 

do Parque foi considerada nesta pesquisa por sua relevância para a população. 

Tais características demonstram bom estado de conservação geral do Parque, 

sua importância ambiental, pela preservação de comunidades representativas de flora 

e fauna da região, importância na preservação histórica e cultural e como espaço de 

lazer, recreação, desenvolvimento de pesquisas em áreas diversas e práticas de 

educação ambiental. 
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Figura 2: Instalações do Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo. A- Entrada do PEVRES; 

B - Museu; C – Maquete da cidade espanhola Villa Rica del Espiritu Santu (1952-1632); 
D- Lago; E- Entrada da trilha principal e placas indicativas; e F- Estrada de acesso ao 

PEVRES. 

Fonte: Os autores. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho utilizou-se pesquisa bibliográfica e aplicação 

de questionários, os quais foram analisados baseando-se na metodologia quali-

quantitativa. Dentre as fontes de consultas destacam-se o Plano de Manejo do 

PEVRES, encartes 3 e 4, elaborado pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP (2003). 

A aplicação dos questionários se fez de forma on-line, utilizando o aplicador 
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de formulários Google Forms. Os questionários foram enviados para os entrevistados 

através de redes sociais e aplicativos de mensagens, buscando-se o apoio de 

colaboradores para estabelecer uma rede de divulgação. A pesquisa foi realizada 

durante os dias 30 de setembro de 2020 e 17 de outubro de 2020 e optou-se pelo 

anonimato dos respondentes. 

O questionário foi estruturado buscando compreender o perfil do usuário do 

PEVRES que é residente de Fênix-PR, as características (tipologia de uso que faz) de 

suas visitas e suas opiniões sobre o mesmo e sobre suas relações com a cidade. Após 

a coleta das respostas, os dados foram estratificados adotando-se parâmetros quali-

quantitativos e analisados, sistematizando as respostas em gráficos para melhor  

compreensão da relação entre os munícipes de Fênix-PR e o PEVRES. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram coletadas 167 respostas, valor correspondente a 3,5% da população de 

Fênix, que possuí população estimada de 4.748 pessoas (IBGE, 2020). Considera-se 

que pelo tempo de disponibilização do formulário, obteve-se um expressivo número 

de respostas coletadas. Destaca-se que todos os formulários foram preenchidos na 

integra. As respostas foram organizadas em 4 tópicos: Perfil dos visitantes; os 

visitantes no uso do parque; percepção dos visitantes e infraestrutura e relevância 

para a cidade 

 

4.1 PERFIL DOS VISITANTES: dados gerais e o conhecimento que tem sobre este 

 

Em relação ao gênero dos entrevistados, pode-se observar que a maioria dos 

visitantes, que responderam ao questionário, são do sexo feminino, correspondendo a 

75,4%. Quanto a faixa etária, a maioria dos entrevistados afirmou ter entre 30 e 59 

anos (52,1%), vale ressaltar que crianças (abaixo de 13 anos) não foram 

entrevistadas, mas estas compreendem uma grande parcela dos visitantes pois o 

PEVRES recebe regularmente visitas escolares. Sobre o grau de escolaridade, destaca-

se o Ensino Superior completo com 89 respostas (53,2%), seguido do ensino médio 
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completo com 32 respostas (19,1%) e demais graus de escolaridade (ensino médio 

incompleto e ensino fundamental) somaram 27,5%. 

A fim de analisar o conhecimento dos visitantes sobre o PEVRES, foram 

realizadas perguntas relacionadas a sua composição. Ao serem questionados sobre a 

vegetação que o compõe, 58,7% dos entrevistados responderam MATA ATLÂNTICA, 

demostrando conhecimento sobre a vegetação do Parque (Figura 3). Cerca de 31% 

responderam de forma incorreta, enquanto 10% afirmou não saber a resposta. Porém, 

mesmo sem o conhecimento técnico sobre a vegetação, 97,6% afirmou que o Parque 

o auxilia na preservação da flora e fauna da região. 

 

Figura 3 – Gráfico das respostas a pergunta “Qual tipo de vegetação existente no Parque?”. 

Fonte: os autores 

 

Ao serem questionados sobre os rios presentes do PEVRES, os entrevistados 

podiam assinalar mais de uma alternativa. Deste modo, 88% das respostas indicaram 

o Rio Ivaí e 65,3% o Rio Corumbataí, demostrando conhecimento ao menos parcial 

dos rios que compões a paisagem do PEVRES (Figura 4). 

 

Figura 4 – Gráfico das respostas a pergunta “Quais rios passam pelo Parque?”. 

Fonte: os autores 
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 Cerca de 5% dos entrevistados responderam de forma incorreta e 6% afirmou 

não saber a resposta. Quando questionados sobre a preservação de corpos d’água, 

95,2% afirmou que o Parque auxilia na preservação de nascentes e rios.  

Este desconhecimento e incerteza em parte das respostas, sobre a vegetação 

e os rios, demonstra a necessidade de maior divulgação de informações técnicas do 

parque, por meio da educação formal ou informal.  

 

4.2 OS VISITANTES NO USO DO PARQUE  

 

Quando perguntados sobre a quantidade de visitas realizadas ao PEVRES, a 

grande maioria (53,3%) dos entrevistados demonstraram ter ido ao Parque em muitas 

ocasiões, assinalando a alternativa mais que 10 visitas (Figura 5). Estas se 

caracterizam principalmente como visitas nos fins de semana com a família e amigos, 

excursões escolares e caminhadas na estrada de acesso ao Parque. Apenas 1 

entrevistado respondeu nunca ter visitado o Parque (0,6%), este é residente há 4 anos 

no município e embora não tenho visitado o Parque, realiza caminhadas na estrada de 

acesso com frequência.  

 

Figura 5 – Quantidade de visitas ao Parque. 

Fonte: Os autores 

 

Em relação ao museu presente no interior do Parque, 98,2% dos entrevistados 

afirmaram tê-lo visitado pelo menos uma vez, porém, cerca de 90,4% acertaram a 

resposta quando questionados sobre quais artefatos são expostos no mesmo (Figura 

6). Ou seja, mesmo realizando a visita 8% não sabiam responder do que se tratavam 

os artefatos. 
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Figura 6 – Perguntas sobre o Museu do PEVRES. 

Fonte : Os autores 

 

4.3 PERCEPÇÃO DOS VISITANTES  

 

Sobre o local considerado mais atrativo aos visitantes, 49,1% responderam 

preferir as trilhas, 30,5% preferem o Lago, 15% tem preferência pelo museu, 5% 

preferem a estrada de acesso ao PEVRES e 0,4% não possuem preferências. 

Entretanto, destaca-se que especialmente no final da tarde e nos finais de semana há 

uma movimentação considerável na estrada de acesso, pela população que a utiliza 

para a prática de atividades físicas (caminhada e corrida). 

Os entrevistados foram questionados sobre quais dessas sensações são mais 

fortes para eles quando estão presentes no parque. Dentre as respostas destacou-se 

as sensações de: 

• Contemplação e contato com a natureza 

• Ar puro, sensação térmica agradável 

• Sintonia com o passado, conhecimento da história indígena 

• Sensação de paz, calma 

• Bem estar da saúde física e mental 

• Momento de lazer, distração e socialização 
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4.4 INFRAESTRUTURA E RELEVÂNCIA PARA A CIDADE  

 

Em relação a infraestrutura encontrada no parque esta foi considerada ótima, 

boa ou regular pela maioria dos entrevistados (88,7%), enquanto as trilhas foram 

consideradas de baixa dificuldade por 83,8%, mas destes, 56,3% ressaltaram 

problemas de acessibilidade para pessoas com dificuldades de mobilidade. Ressalta-se 

que, o grau de dificuldade de uma trilha é subjetiva, varia de pessoa para pessoa, 

dependendo de seu condicionamento físico e peso da bagagem (mochila) carregada 

(ANDRADE, 2003). 

Dentre os entrevistados, 98,8% consideram o PEVRES importante para o 

município de Fênix. Atribui-se a este alto valor o fato dos munícipes considerarem o 

Parque importante na conservação da fauna, flora e história do município. Inclusive a 

maioria dos entrevistados (73,1%) considera necessário e importante ações para o 

melhor desenvolvimento do turismo nesta região.  

Ao serem questionados sobre sugestões de melhoria ao PEVRES, a maioria 

das respostas envolviam ações de atração turística, melhoria de atendimento ao 

público e investimento em divulgação através de redes sociais e modernização dos 

recursos já existentes, tais como o vídeo explicativo sobre o PEVRES, apresentado aos 

visitantes em sua chegada ao Parque. Segundo Dutra et al.(2008) a busca dos 

visitantes por mais informações pode ser um auxílio a gestores, pois estas podem gerar 

a criação de novos atrativos aos Parques.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demonstrou que o PEVRES possui um grande potencial de 

visitação, oferecendo aos seus visitantes oportunidades de pesquisa, educação 

ambiental, cultural, lazer e recreação, cumprindo seu papel de Unidade de 

Conservação de Proteção Integral. No parque, os visitantes podem ter contato com a 

natureza, observação da fauna e da flora, experiências não possíveis no ambiente 

urbano. 

Conclui-se que os munícipes de Fênix são usuários do PEVRES, o visitando 
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com frequência. Em sua maioria conhecem a história do Parque, sua composição 

paisagística e concordam que o mesmo é de suma importância para o município. 

Podendo ainda se entender que as respostas dos entrevistados forneceram índices 

positivos ao PEVRES. 
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RESUMO 

Este trabalho observa a refuncionalização do patrimônio ferroviário no território de 

pequenas cidades que estão inseridas na rede ferroviária da antiga Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro. Uma vez que as pequenas cidades são localidades que 

possuem especificidades, este patrimônio possui narrativas que coloca as estações 

ferroviárias como lugares de memória. Estas estações são espaços privilegiados nas 

cidades e que para o período atual apontam para a refuncionalização. A metodologia 

de pesquisa discute a bibliografia destas temáticas e se respalda nos trabalhos de 

campo e na documentação relativa aos processos de tombamento estadual. Sendo 

assim, são apresentados os usos do patrimônio ferroviário em pequenas 

relacionando-o com os tensionamentos que ocorrem neste território.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se propõe a discutir os usos do patrimônio ferroviário da antiga 

Companhia Paulista localizado no território de pequenas cidades paulistas. Compõem 

esse conjunto de bens tombados, as estações ferroviárias dos pequenos municípios 

de Descalvado (SP), Louveira (SP), Piratininga (SP), Santa Rita do Passa Quatro (SP), 

Valinhos (SP) e Vinhedo (SP) (Mapa 01). Esta análise tem como fonte de dados a 

documentação 2fficial fornecida pelo Condephaat, que são os processos de 

tombamento. Além desta documentação, o referencial bibliográfico desta temática 

contribui para esta análise. Foram realizados trabalhos de campo para registrar a 

refuncionalização em cada uma das estações tombadas como patrimônio ferroviário 

da antiga Companhia Paulista. 

 

Mapa 01: Patrimônio Ferroviário da Companhia Paulista localizado em pequenas cidades e 

tombado pelo Condephaat. 

 

Elaboração: MOURA, Rafael H. (2020). 

 

Podemos caracterizar as pequenas cidades por sua hinterlândia e proximidade 

entre o rural e o urbano (CORRÊA, 2011). De diversas origens, para as pequenas 

cidades considera-se “o período de sua criação, mas também face às motivações, 

agentes sociais e ao padrão de localização que condensa necessidades e 
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possibilidades de criação de núcleos de povoamento” (CORRÊA, 2011, p. 6). Outra 

classificação é fornecida pelo IBGE, que se embasa nos números populacionais e 

suas redes de influência. Uma reflexão sobre as pequenas cidades, a nosso ver, pode 

ser abordada segundo Santos (2002) em uma série de eventos específicos 

vivenciados nestas pequenas localidades, aliando ao termo cunhado por Nora (1993) 

como sendo seus “lugares de memória”. Para pensar esse conjunto de cidades, a a 

aproximação entre o local e o global é outra possibilidade de compreender a questão 

patrimonial e as interferências externas, que exercem papel de transformação nestas 

cidades.  

A Companhia Paulista, empresa ferroviária fundada com capital da província e 

beneficiada pela Província de São Paulo e pela União é um dos agentes que irão 

dinamizar este território e inseri-lo no “sistema mundo”. A implantação das ferrovias 

se deu em uma situação em que o país se destacava como exportador de produtos 

agrícolas, e na condição de dependência das potências imperialistas (PRADO 

JÚNIOR, 1973). É nesse contexto que ocorre a importação dos trilhos ferroviários e 

sua expansão pelo país, além de uma ampliação do capital internacional 

(principalmente inglês) após a segunda metade do século XIX. Outros exemplos que 

ocorrem nestes territórios em diferentes níveis podem ser a globalização, 

industrialização, desenvolvimento de diversas redes, entre outros. A influência da 

Companhia Paulista no território paulista se mostra com os núcleos de povoamento a 

cada 10 ou 15 quilômetros de distância, na região da Alta Paulista (MONBEIG, 1984). 

Reconhecer o patrimônio ferroviário é apresentar elementos da formação do 

território paulista, o desenvolvimento de suas redes e principalmente insere os bens 

culturais que compõem o patrimônio da forma que lhe é devida, no campo da cultura 

e em constante construção junto a população local. 

 

2 O PATRIMÔNIO CULTURAL FERROVIÁRIO 

 

Em sua terminologia, a palavra patrimônio se refere “aquilo que é herdado, 

um legado, e possui origens familiares que atravessam gerações”, nas palavras de 

Choay (2000, p.11). Em sua origem, “esta palavra está ligada às estruturas 
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familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e 

no tempo” (CHOAY, 2000, p. 11). O patrimônio cultural, materializado no espaço 

geográfico, possui uma relação com a história, à memória e carrega importante 

carga simbólica. Nesse sentido, 

 

(...) o patrimônio é expressão de um passado e lhe dá concretude 

permitindo compreendê-lo, mobiliza memórias coletivas e estimula 
uma reflexão sobre os caminhos traçados na trajetória da construção 
da humanidade e do homem (SCIFONI, 2015, p. 130). 

 

O que a sociedade moderna considera como patrimônio cultural tem origem 

na Revolução Francesa, de 1789, com a derrubada da monarquia francesa, e, 

consequentemente, os bens do patrimônio histórico e cultural, em sua maioria, 

passaram aos cuidados pelo Estado francês. “Fazendo dos monumentos históricos 

propriedade, por herança, de todo o povo, os comitês revolucionários dotavam-nos 

de um valor nacional preponderante e lhes atribuíam novos usos, educativos, 

científicos e práticos” (CHOAY, 2001, p. 119). 

 No Brasil, o campo do patrimônio cultural se consolida junto ao ideário de 

nação. Em 1937, durante o Estado Novo, com Getúlio Vargas como presidente foi 

criado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), hoje responsável pelas 

reflexões referentes ao patrimônio da nação, bem como pela seleção do que deve 

ser preservado e pela elaboração dos planos e ações de preservação patrimonial. 

Desse modo, o SPHAN passou a realizar a seleção das referências materiais 

representativas da história, da identidade e das expressões culturais do país. A esse 

respeito: 

Sob o patrocínio do Estado este conjunto patrimonial passou a 
retratar uma visão monolítica do passado brasileiro, na qual os 
sujeitos ali representados estão predominantemente ligados às elites 

política, econômica, religiosa e militar, uma vez que dominam neste 
conjunto bens como igrejas católicas, fortes e fortalezas militares, 
casas de câmara e cadeia, casas de fazendas e engenhos, portanto, 

os bens materiais que são símbolos dos mecanismos de dominação e 
poder constituídos no país (SCIFONI, 2017, p. 117). 
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No Estado de São Paulo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) é quem atua 

no processo de identificação, proteção, preservação, conservação, restauração e 

valorização do patrimônio em nível estadual. Órgão criado pela Lei Estadual 10.2471, 

em 1968.  

Sendo assim, pode-se afirmar que o patrimônio cultural representa um 

conjunto de bens materiais e imateriais, práticas e manifestações institucionalmente 

legitimadas como referências culturais que exprimem os traços identitários e sociais 

no território. Por estar associado ao processo de identificação, valoração e proteção 

dos elementos da cultura em determinado período histórico e em territórios distintos. 

Os bens culturais que compõem o patrimônio ferroviário são os bens móveis 

(vagões, locomotivas e equipamentos em geral); os bens imóveis (estações de 

passageiros, edifícios ligados à infraestrutura da ferrovia, pontes e viadutos); e os 

bens intangíveis (o saber fazer dos trabalhadores ferroviários, a memória da 

população que viveu durante o auge das estradas de ferro, costumes e tradições 

causadas pela vivência na ferrovia) (CASTRO; MONASTIRSKY, 2013, p. 05) (grifo 

nosso). Para a pesquisa são tratados somente os bens imóveis, em específico, as 

estações ferroviárias da Companhia Paulista localizadas em pequenas cidades. 

O patrimônio cultural, em suas múltiplas formas de manifestação, deve 

representar a pluralidade cultural dos povos, exprimindo suas tradições e práticas 

sociais. Essa é uma problemática que atinge a sociedade moderna e o planejamento 

das formas de uso, ocupação e valorização dos espaços patrimonializados das 

cidades contemporâneas, uma vez que a questão patrimonial é hoje amplamente 

tratada por diversos grupos e agentes que pensam, planejam e produzem o espaço 

geográfico. 

O patrimônio ferroviário como forma materializada é parte significativa do 

território, sendo a ferrovia responsável pela dinamização das atividades econômicas 

e pelo desenvolvimento urbano, principalmente na segunda metade do século XIX e 

primeira metade do século XX.  Para Lepetit (2001, p. 148) “as formas, por sua vez, 

registram antigas relações sociais, velhas condutas, hábitos enraizados em territórios 

ainda mais antigos”. 
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Para a categoria função, refere-se à utilidade de todos os equipamentos e 

construções ligadas ao desenvolvimento do transporte ferroviário. As ferrovias 

construídas promoveram a integração de parcelas do território visando o escoamento 

da produção agrícola e o transporte de passageiros.  Portanto, as funções, 

relacionadas aos usos atribuídos às formas, deram significado às formas que 

viabilizaram esse sistema de transporte. Quanto à refuncionalização, esta é o 

processo pelo qual as novas funções inserem novos usos nos espaços, que imprimem 

novas práticas que vão alterar a valorização dessas áreas (Paes-Luchiari, 2005).  

De acordo com Evaso (1999, p. 35), “refuncionalizar é, como a palavra já diz, 

alterar a função de determinada coisa, e só” (grifo nosso). Quando pensamos a 

refuncionalização do patrimônio ferroviário, temos como foco as funções atuais das 

estações ferroviárias da antiga Companhia Paulista e seus impactos no território das 

pequenas cidades. Nesse sentido, cabe observarmos a estrutura e seu caráter 

processual, ocorrendo desde a fixação de infraestruturas ferroviárias no território 

paulista.  

Para o período atual, nas pequenas cidades analisadas neste trabalho, há as 

estações ferroviárias tombadas sob a esfera da cultura, concomitante a isso, este 

território é gerido por concessionárias privadas, o que ocasiona por vezes 

conflitualidade entre seus interesses. De Companhia Paulista à Rumo Logística, para 

o aprofundamento neste campo é necessário um breve histórico sobre privatização 

da malha ferroviária paulista. 

 

3 TERRITÓRIO E PRIVATIZAÇÃO DO SETOR FERROVIÁRIO 

 

A implantação e o desenvolvimento da ferrovia no Brasil como reflexo da 

expansão da estrutura econômica capitalista para os países periféricos, tendo como 

atribuição à exportação de produtos agrícolas, como o café que dinamizou o 

desenvolvimento de ferrovias paulistas. Para isso, é relevante destacar a ação 

conjunta entre o Estado e a iniciativa privada representada pelas empresas de 

transporte ferroviário, no que diz respeito à sua construção e expansão territorial em 

suas fases distintas.  
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A primeira fase/etapa é caracterizada por inúmeras tentativas para se iniciar a 

construção das ferrovias no país. A fase seguinte foi o período áureo, marcado por 

incentivos estatais para as empresas que se propusessem a construir as ferrovias no 

país. “A segunda fase, de notáveis resultados positivos, caracteriza-se pelas 

concessões ferroviárias feitas com os favores de zona privilegiada e garantia de 

juros” (PINTO, 1903, p. 21). Nessa etapa, para as empresas que se dispusessem a 

iniciar os caminhos de ferro havia a garantia de juros de 5% da União e de 2% da 

Província de São Paulo, além do privilégio de zona, que consistia numa área de 31 

quilômetros para cada lado da ferrovia, que passava a pertencer à empresa 

ferroviária que ali se instalasse. Foi este o caso da Companhia Paulista de Estradas 

de Ferro. “Essa garantia de juros vai vigorar até o início do século XX e marca, 

portanto, o período de implantação de grande parte das estradas de ferro no Brasil” 

(SAES, 1981, p. 22).  

A terceira etapa distingue-se pela diminuição de incentivos estatais e, a quarta 

fase caracteriza-se pela abertura da construção de ferrovias no território brasileiro à 

livre concorrência, mas sem nenhum incentivo estatal (PINTO, 1903).  

O movimento de expandir a rede ferroviária no sentido interior do estado de 

São Paulo obteve um movimento crescente em novas terras que atenderam à 

demanda cafeeira rumo ao oeste paulista entre 1870 a 1950. Esta expansão se deu 

na maioria das regiões paulistas e em cidades de todos os portes e nas fazendas que 

vão inspirar a obra “Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo” (MONBEIG, 1984). Com 

um deslocamento contínuo e constante para novas regiões do oeste paulista, se 

abriam novas fronteiras para a cultura cafeeira. Como consequência, enquanto as 

terras mais antigas do café iam perdendo, vagarosamente, o grande cenário de 

outrora, muitas outras cidades e regiões surgem no cenário da exportação cafeeira. 

De acordo com Gonçalves (1998) podemos dividir a urbanização paulista entre as 

partes “Leste e Oeste” do Estado de São Paulo. A parte “Leste” é aquela que a 

urbanização precedeu o complexo cafeeiro e as linhas férreas acompanharam esse 

desenvolvimento. Já para a parte “Oeste”, a atividade cafeeira trouxe consigo 

grandes extensões de estradas de ferro e novos núcleos urbanos (GONÇALVES, 

1998). Nesse sentido concordamos que: 
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A ferrovia não só exerceu importante estímulo ao desenvolvimento 
urbano nesse período, criando em diversas cidades um precoce 

proletariado industrial, como também deu origem a uma atividade 
industrial em alguns pontos dessa particular região do interior 

paulista (GONÇALVES, 1998, p. 135). 

 

Tendo à ação das empresas ferroviárias na constituição do território, pontua-

se que primeiramente, é essencial compreender que o espaço é anterior ao território. 

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por 

um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se 

apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 

representação), o ator “territorializa" o espaço. Essa é a interpretação de Raffestin 

(1993, p. 143), para quem o território mediatiza as relações de poder entre os 

homens e o meio. Para Andrade (1995, p. 19), “o conceito de território não deve ser 

confundido com o de espaço ou de lugar, estando muito ligado à ideia de domínio ou 

de gestão de determinada área”. Esse autor acrescenta que, “assim, deve-se ligar 

sempre a ideia de território à ideia de poder, quer se faça referência ao poder 

público, estatal, quer ao poder das grandes empresas que estendem os seus 

tentáculos por grandes áreas territoriais” (ANDRADE, 1995, p.19). 

Quando nos atentamos ao poder exercido em uma área, acabamos por 

delimitá-la, e nesse sentido “delimitar é, pois, isolar ou subtrair momentaneamente 

ou, ainda, manifestar um poder numa área precisa” (RAFFESTIN, 1993, p. 153). 

Mesmo não acrescentando a adjetivação de “nacional” ao território, uma imposição – 

e mesmo uma dominação – está arraigada a essa terminologia. “Assim como o poder 

é onipresente nas relações sociais, o território está, outrossim, presente em toda a 

espacialidade social” (SOUZA, 1995, p. 97). 

A problemática sobre o território é bastante ampla, Haesbaert (2011, p. 40) 

subdivide em três principais vertentes básicas, sendo elas: política, que se referem 

às relações de espaço-poder; cultural ou simbólico-cultural - esta vertente “prioriza a 

dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como o 

produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço 

vivido (HAESBAERT, 2011, p. 40).” A terceira vertente é a econômica que “enfatiza a 

dimensão espacial das relações econômicas, o território como fonte de recursos e/ou 
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incorporado no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho” 

(HAESBAERT, 2011, p. 40).  

 

Consideremos o território como o conjunto de sistemas naturais mais 
os acréscimos históricos materiais impostos pelo homem. Ele seria 

formado pelo conjunto indissociável do substrato físico, natural ou 
artificial, e mais o seu uso, ou, em outras palavras, a base técnica e 

mais as práticas sociais, isto é, uma combinação de técnica e de 
política. Os acréscimos são destinados a permitir, em cada época, 
uma nova modernização, que é sempre seletiva. Vejam-se os 

exemplos das ferrovias na segunda metade do século 19 e das 
infovias hoje (SANTOS, 2002, p. 87). 

 

 A formação do território de São Paulo tem na ferrovia o papel de agente que 

dinamiza e modifica todas as relações deste espaço. Portanto, para compreender as 

noções que tangenciam o território, é necessário ter em vista que “toda prática 

espacial, mesmo embrionária, induzida por um sistema de ações ou de 

comportamentos se traduz por uma "produção territorial" que faz intervir tessitura, 

nó e rede” (RAFFESTIN, 1993, p. 150). Considerando o advento das ferrovias, para 

Santos (1977, p. 31), “a máquina a vapor nada mais é do que um instrumento da 

evolução social, uma forma criada por um novo momento histórico da formação 

socioeconômica e apenas um resultado deste momento”. Na medida em que a rede 

ferroviária se expande e se dinamiza, intensificam-se também os fluxos de pessoas e 

mercadorias. Destaca-se que a expansão da rede ferroviária no estado de São Paulo 

gerou intensa disputa entre as empresas ferroviárias, tais conflitos se devem 

principalmente pelos privilégios de zonas cedidos a estas empresas evidenciando a 

relação da ferrovia com o território e o poder. Silva (2008) mostra a disputa por 

estes territórios ferroviários entre a Companhia Paulista e Mogiana, entre a margem 

esquerda do Rio Tietê e a margem direita do Rio Mogi Guaçu. 

 A Companhia Paulista funcionou de 1868 até 1971, quando é incorporada à 

Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA). “Embora a fusão das ferrovias paulistas fosse uma 

ideia bastante antiga, ela só começa a tomar corpo após a incorporação, pelo Estado 

de São Paulo, da Companhia Paulista, a última das grandes empresas particulares, 

em 1971” (STEFANI, 2007, p. 145).  
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A Fepasa, mesmo extinta no fim da década de 90, assim como a Companhia 

Paulista, ainda deixa muitas materialidades nas cidades paulistas e também 

narrativas de memória ferroviária. Em muitos locais a estação e suas proximidades, 

ainda hoje, são reconhecidas como “Fepasa”, um valor simbólico ainda presente no 

território paulista. Quando falamos em Fepasa temos que pensar que esta é a 

encampação por parte do Estado de São Paulo das antigas empresas ferroviárias 

(Araraquarense, Mogiana, São Paulo-Minas, Sorocabana) presentes no estado e 

também a Companhia Paulista. 

 A Fepasa que incorporou a antiga Companhia Paulista e outras quatro 

ferrovias em 1971, adentra no plano nacional de privatização e é incorporada a Rede 

Ferroviária Federal, sendo custeada pela União. Segundo Stefani (2007, p.190), a 

extinção da Fepasa (incorporada à RFFSA) deixa “9 mil ações cíveis e trabalhistas 

contra a empresa e, por si só, já justificaria a decisão do Governo Federal, de 

privatizar a Malha Paulista”. 

A RFFSA criada em 1957, após incorporar a malha paulista em janeiro de 1998 

adequa esta ao plano nacional de privatização do setor ferroviário. Quando 

privatizada a malha paulista “possuía então 4.236 km de extensão e mais 900 km de 

pátio, sendo vendida pelo valor de 245 milhões, 5% acima do valor mínimo 

estipulado” (STEFANI, 2007, p. 191). 

“A empresa Ferroban – Ferrovias Bandeirantes foi à vencedora do leilão. 

Assumiu, em janeiro de 1999, a operação de toda a malha paulista que compunha a 

Fepasa, com exceção do trecho urbano, em operação pela CPTM” (STEFANI, 2007, 

p. 193). Paulatinamente as concessionárias responsáveis pelas ferrovias realizam 

fusões, aumentando assim seu poder econômico e influência no território brasileiro. 

Em 2002, a Ferroban é incorporada ao “holding de empresas que passaria a chamar-

se Brasil Ferrovias S/A” (STEFANI, 2007, p. 212).  

Em 2006, “a América Latina Logística (ALL) anunciou a compra da Brasil 

Ferrovias por 1,405 bilhão de reais”. Esta operação torna a ALL a maior empresa 

logística independente da América Latina com 20.495 km  

 A fusão entre a Rumo e a América Latina Logística se completa em 2015. A 

concessionária Rumo “é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços 
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logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem” (RUMO, 

2020). Em 2020 opera com 12 terminais de transbordo, seis terminais portuários e 

administra cerca de 14 mil quilômetros de ferrovias. 

Esta análise da privatização do setor ferroviário no Brasil é de suma 

importância, pois, nos permite compreender este território, bem como a trajetória da 

antiga Companhia Paulista e seus proprietários recentes. O conjunto de edificações e 

bens culturais ferroviários se gesta em meio a essa complexidade de posse de 

concessões ferroviárias.  

O patrimônio cultural, sendo uma problemática que atinge as pequenas e 

grandes cidades, deve ser compreendido de forma ampla e que ter como 

pressuposto a valorização deste bem por parte da população local. Desse modo, é 

pertinente que seja apresentada a refuncionalização destes espaços no período 

atual. 

 

4 A REFUNCIONALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO EM PEQUENAS 

CIDADES  

  

As pequenas cidades apresentam pequeno número de bens culturais, ainda 

que estes municípios possuam diversas histórias e memórias ligadas a lugares que 

podem ou poderiam ser institucionalizados como patrimônio cultural. Um exemplo de 

bem cultural presente em muitas das pequenas cidades paulistas são as estações 

ferroviárias. 

 “Tanto nas grandes como nas pequenas cidades as estações se destacaram 

entre os mais importantes e significativos edifícios públicos”. (KÜHL, 1998, p. 66) 

(grifo nosso). A monumentalidade da arquitetura das estações ferroviárias reitera 

que este patrimônio deixa lembranças e memórias nos locais onde estão construídas, 

uma vez que se exibiam, e ainda se exibem como grandes edifícios públicos (KÜHL, 

1998). 

O inventário de bens ferroviários feito pelo IPHAN entre 2007 a 2010 

destacam as estações ferroviárias (CASTRO, MONASTIRSKY, 2013). Em nível 

estadual, ocorre também que “a estação de passageiros foi o principal objeto de 
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proteção do órgão estadual” (Condephaat) (MORAES; OLIVEIRA 2017, p. 36). 

Moraes e Oliveira (2017) ao analisar os tombamentos dos bens ferroviários entre 

1969 a 1984 pontua que estes foram “reconhecidos pelo CONDEPHAAT no período 

foram protegidos com base em múltiplos valores” (MORAES; OLIVEIRA, 2017, p. 36). 

Sobre a refuncionalização atual identificada a partir dos novos usos das 

estações ferroviárias da Companhia Paulista tem-se os Usos culturais nas estações 

de Descalvado e Valinhos. Pontua-se também que os Usos instâncias governamentais 

municipais e/ou estaduais destacou-se a estação ferroviária de Piratininga. Referente 

aos Usos do potencial turístico estes novos usos foram identificados na estação 

ferroviária de Louveira e na estação ferroviária de Santa Rita do Passa Quatro. Por 

fim, pontua-se a Estação Ferroviária de Vinhedo que no momento desta pesquisa 

está Sem uso /Abandonada. Infelizmente é necessário que tenhamos em vista que o 

tombamento por si só, não assegura a preservação do patrimônio cultural, sendo a 

refuncionalização essencial para que estes bens culturais não se tornem ruínas. Para 

isso destacadas informações contidas nos respectivos processos de tombamentos e 

outros dados coletados durante os trabalhos de campo. 

   

4.1 USOS DESTINADOS AO TURISMO 

 

O pedido de abertura do processo para o estudo de tombamento da Estação 

Ferroviária de Louveira é solicitado pela Associação de Preservação da Memória 

Ferroviária (APMF) em 26 de dezembro de 1990 (PROCESSO CONDEPHAAT 

61063/10, p.2). A Estação Ferroviária de Louveira tem seu tombamento realizado 

devido à importância histórica para o desenvolvimento da cultura cafeeira pelo 

Estado de São Paulo e também devido ao pioneirismo na tração dos trens elétricos. 

A Estação Ferroviária de Santa Rita do Passa Quatro teve seu pedido para 

estudo de processo de tombamento iniciado em setembro de 1974 justificado pelo 

seu valor arquitetônico (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974). Em 11 de 

setembro de 1974 com Vinicius Stein Campos, como conselheiro, apresentando “a 

conveniência do tombamento do edifício da Estação de Santa Rita do Passa Quatro, 

construção que pelas suas características e a iminência de sua demolição, diante da 
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supressão do ramal ferroviário a que vinha servindo” (PROCESSO CONDEPHAAT 

00467/74, p.2).  

 

Figura 01: Usos destinados ao potencial turístico. 

 
Fonte: Processo Condephaat nº 00467/74; Processo Condephaat nº 61063/10. Fotografia: AUTOR: 
MOURA, Rafael H. (2019).  Usos atuais: Estação Ferroviária de Louveira / Espaço de Leitura e Centro 

de Informações Turísticas de Louveira. Estação Ferroviária de Santa Rita do Passa Quatro – Usos 
atuais: Museu Zequinha de Abreu e Secretaria Municipal de Turismo. 

 

Nestes dois bens culturais se evidenciou o uso destinado à atividade turística 

na Estação Ferroviária de Santa Rita do Passa Quatro, com a Secretaria Municipal de 

Turismo e Museu Zequinha de Abreu e na Estação Ferroviária de Louveira, com o 

Centro de Informações Turísticas de Louveira, bem como um espaço para leitura. 

 

4.2 PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO EM SITUAÇÃO DE ABANDONO 

 

A abertura do processo para estudo de tombamento da Estação Ferroviária de 

Vinhedo é solicitado pela União dos Escoteiros do Brasil – Grupo Escoteiro Vinhedo 

em 07 de maio de 2002, tendo em vista seu uso para o escotismo e justificando “seu 

inestimável valor histórico perante a sociedade vinhedense” (PROCESSO 

CONDEPHAAT 61056/10, p. 4). Além da solicitação de abertura do processo para 

estudo de tombamento, convém mencionar, que o uso para a atividade dos 

escoteiros é realizado desde 30 de março de 1996, momento este em que houve 

uma grande reforma realizada pelos escoteiros.  

Vinhedo possui uma estação ferroviária atualmente sem uso/ abandonada 

representa um bem tombado e a ausência de uso (Figura 02).  
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Figura 02: Sem uso/Abandonada. 

 
Fonte: Processo Condephaat nº 61056/10. Fotografia: MOURA, Rafael H. (2019). Uso atual: Abandonada. 

 

Neste local ainda existem placas com o nome da estação e logotipo da 

Companhia Paulista na fachada principal, mas o que chama atenção é o descaso com 

o patrimônio ferroviário paulista que, visivelmente apresenta todas as janelas com 

vidros quebrados e pichações. Este edifício tombado, mas sem uso (abandonado), 

nos remete a muitas estações ferroviárias paulistas (principalmente não tombadas) 

que vêm se esfacelando ao longo do tempo.  

Ao analisar esse edifício, surge um questionamento sobre os bens ferroviários 

tombados. Somente o tombamento do bem cultural não assegura a conservação do 

edifício e a preservação da memória ferroviária. Desse modo, aliar o tombamento da 

estação com o uso do bem cultural é uma necessidade, bem como políticas públicas 

que incentivem a refuncionalização dos bens culturais ferroviários. 

 

4.3 USOS CULTURAIS 

  

Dentre os bens culturais observados, os usos destinados à cultura são encontrados 

em Valinhos e Descalvado (Figura 03). 

 

Figura 03: Usos culturais. 

 
Fonte: Processo Condephaat nº 61057/10; Processo Condephaat nº 23320/85. Fotografia: MOURA, 
Rafael H. Uso atual: Estação Ferroviária de Valinhos/ Museu Municipal. Estação Ferroviária de 
Descalvado (Sem ramal ativo/Atividades Culturais – Prefeitura Municipal. 
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No dia 7 de novembro de 1882, Descalvado recebia, pela primeira vez, um 

comboio da Cia. Paulista de Vias Férreas e Fluviais. A primeira passagem do trem 

gerou uma “a chegada do primeiro trem, espoucaram foguetes e as bandas marciais 

Santa Cecília e Recreio da Mocidade (uma do Partido Conservador; e outra, do 

Partido Liberal) encheram os ares de músicas festivas” (PROCESSO CONDEPHAAT 

23320/85, p.4). A Prefeitura Municipal de Descalvado faz seu pedido de abertura do 

processo de tombamento em 15 de março de 1985, “por tratar-se de um prédio 

muito antigo a relembrar o fastígio da época do café em nosso Município, principal - 

fator do desenvolvimento de Descalvado” (PROCESSO CONDEPHAAT 23320/85, p.2). 

A Estação Ferroviária de Valinhos tem seu pedido para tombamento solicitado 

por André Carrico, Alessandra Buffa e Rodrigo Henrique B. de Souza com a abertura 

do guichê em 16 agosto de 2005 (PROCESSO CONDEPHAAT nº 61057/10, p. 2). O 

guichê, que é o processo que antecede a abertura de processo de estudo de 

tombamento foi encontrado com o número 00664/1996. Valinhos tem sua estação 

tombada, por sua importância ao histórico do desenvolvimento econômico 

local/estadual.  

Durante o pedido de tombamento, os solicitantes destacaram que a estação 

tinha como uso o Museu Municipal “Fotógrafo Aroldo Ângelo Pazzinato”, que foi 

inaugurado no dia 16 de dezembro de 1996 (PROCESSO CONDEPHAAT nº 61057/10, 

p. 8). O processo pedia também o tombamento das primeiras casas do município, 

que estão junto ao prédio da estação, tendo como justificativa evitar a perda da 

identidade valinhense (PROCESSO CONDEPHAAT nº 61057/10, p. 4). O museu é está 

instalado em 200 metros quadrados e possui um acervo de 1.200 peças que fazem 

parte de três temas principais: desenvolvimento industrial, desenvolvimento agrícola 

e desenvolvimento urbano, além da imigração italiana presente no município 

(PROCESSO CONDEPHAAT nº 61057/10, p. 8). 

Referente ao tombamento da Estação Ferroviária de Valinhos, enquanto 

política pública cultural atua para a conservação do edifício, acrescenta-se que os 

usos dos bens culturais e a refuncionalização podem dinamizar estes espaços e sua 

valorização. 
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A Estação Ferroviária de Descalvado tem seu tombamento solicitado para 

assegurar que as atividades culturais e ligadas a música continuem ocorrendo no 

município, bem como a preservação deste edifício. Em visita em trabalho de campo 

em 2019, pode-se observar que há itens relacionados ao ensino de música na parte 

interna da estação local. 

 

4.4 USOS PARA INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS 

 

A cidade de Piratininga, na região centro-oeste do estado, tem sua estação 

inaugurada em 25 de janeiro de 1915. De acordo com Matos (1974, p. 94) a cidade 

de Piratininga foi totalmente construída pela Companhia Paulista, com todos os 

terrenos doados pela empresa e distribuídos, o que representa a ocupação do 

território a partir de uma companhia privada, caso único para a época no país. “Com 

o objetivo de povoar e um vultuoso trabalho de colonização, esta povoação no ponto 

terminal da linha, a qual se chamou Piratininga”, é um “centro abastecedor à boca 

do sertão” (MATOS, 1974, p. 94). Com melhorias na colonização e ocupação do 

oeste do estado, a Companhia Paulista seria amplamente beneficiada. Desse modo, 

essa empresa incentivou “ali proceder aos necessários arruamentos e divisão do 

terreno em lotes, que depois foram distribuídos gratuitamente” (MATOS, 1974, p. 

94).  

 

Figura 04: Usos para instituições governamentais. 

 
Fonte: Processo Condephaat nº 59339/09. Fotografia: MOURA, Rafael H. (2019). Usos atuais: Estação 
Ferroviária de Piratininga (Sem ramal ativo) /Conselho Tutelar /Banco do Povo /Escola de Moda / 
Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) /Fabrica de Pão Artesanal/. a) Fachada Estação de 

Piratininga; b) Estação e Galpão ao fundo; c) Estação de Piratininga e entorno.  
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A Estação Ferroviária de Piratininga tem seu pedido de abertura do processo 

de tombamento solicitado pela Prefeitura Municipal, pelo guichê nº 00788 com data 

de 01 de junho de 2001. 

Este é um edifício que a refuncionalização presente em múltiplos usos, cada 

uma das portas e janelas deste local se destina a um uso, atuando assim para a 

conservação e preservação do bem cultural a partir desta diversidade.  

Após apresentar os usos atuais das estações ferroviárias da antiga Companhia 

Paulista e tombadas pelo Condephaat, encaminha-se para as considerações que 

visam concluir de forma breve. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os bens culturais do patrimônio ferroviário da Companhia Paulista localizados 

nas pequenas cidades analisadas são representados pelas estações ferroviárias. 

A refuncionalização destes edifícios se faz necessária. Para assegurar que 

esses bens culturais não se descaracterizem e para dinamizar e “dar vida” com uma 

nova função para esses edifícios que são de toda a sociedade, portanto é necessário 

uma “função social ao edifício”. Concordamos com Kühl (1998, p. 294) “é importante 

salientar que nem todo bem cultural precisa e/ou deve ser transformado para fins 

culturais”. 

 No campo patrimonial “algumas questões permanecem fundamentais: por que 

preservar, o que preservar e como preservar?” (KÜHL, 1998, p. 303). Nesse sentido, 

pontuamos, que no período atual, estas cidades já sofreram transformações em suas 

formas e funções, sendo assim, é pertinente que se pense qual a refuncionalização é 

a mais adequada para cada um destes edifícios. Há publicações de bibliografias que 

apresentam metodologias para a refuncionalização destas estações. Não há 

necessariamente um tipo de uso específico, mas sim, muitas possibilidades para a 

refuncionalização. Desse modo, a refuncionalização se coloca como estratégia para a 

preservação do patrimônio ferroviário. 

Nesse sentido, os planos diretores e o planejamento urbano deve ter no 

campo patrimonial uma pauta contínua, para se pensar e planejar a ocupação da 
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cidade. Aliando tombamento e refuncionalização, tanto em pequenas ou grandes 

cidades, vale pensarmos o que já foi feito, para em seguida, verificarmos as 

possibilidades para novos usos (refuncionalização) do patrimônio ferroviário. 

Sendo um campo de disputa política, o patrimônio cultural edificado muitas 

vezes pela grandeza dos edifícios e pelos interesses da municipalidade atendem as 

demandas do capital, enquadrando este patrimônio em cenários “ideais”, em um 

simulacro de criações de paisagens que vão atender as atividades econômicas e 

negligenciar a opinião das comunidades. Lembremos novamente, em um plano ideal, 

o que deve ser tombado e patrimonializado é o que é relevante ao povo, sua 

memória e história social.  
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DEGRADAÇÃO E NOVOS USOS DO ESPAÇO URBANO: 

DESCARACTERIZAÇÃO, DETERIORAÇÃO E DESTRUIÇÃO 

ARQUITETÔNICA DA ÁREA CENTRAL DE CAXIAS-MA  

 

 

NASCIMENTO, Danusia Renata Lima do1 

 

 

RESUMO 

A cidade é o produto de vários tempos históricos, resultado da construção e 

ocupação da sociedade sobre o espaço, seguindo um processo contínuo, que vai se 

transformando e imprimindo a identidade de uma sociedade. Sabendo disso, 

entende-se que uma cidade passa por diversas transformações ao longo de sua 

história, seja na sua arquitetura, no modo de vida dos seus moradores, assim como 

na sua dinâmica espacial. Este trabalho busca identificar as mudanças na dinâmica 

espacial da área central da cidade de Caxias-MA, a partir das categorias de análise 

do espaço geográfico, a escolha da área justifica-se devido a presença de um centro 

histórico com inúmeras rugosidades, que veem se descaracterizando e até mesmo se 

deteriorando e caindo em esquecimento, assim mudando seus usos e 

consequentemente a dinâmica desta área. Para realizar este trabalho foi escolhido o 

método materialista histórico, utilizando a pesquisa de campo, juntamente com 

pesquisas documentais e bibliográficas, sob o embasamento teórico de autores 

como: Corrêa (1986 e 1989); Santos (1985, 2009 e 2012); Caetano (1999); Almeida 

(2008); Cullen (1983); Lynch (1999); Harvey (2005); entre outros. 

 

Palavras chave: Caxias; Descaracterização Arquitetônica; Centro Histórico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os centros urbanos se transformam ao longo da história, modificando a 

dinâmica das cidades e alterando algumas atividades, porém carregam cargas do 

passado, que são evidenciados através da arquitetura e dos costumes deixados pelo 

seu povo. Este trabalho busca estudar a área central da cidade de Caxias/MA, 

sobretudo no que diz respeito ao seu Centro Histórico, analisando a 

descaracterização, deterioração e destruição arquitetônica, identificando quais foram 

os agentes que provocaram estes processos, também se o poder público dispõe de 

políticas de revitalização e quais as consequências dessas transformações para a 

organização espacial da cidade. O estudo do Centro Histórico é de suma importância 

haja vista que neste estão presentes o patrimônio da cidade, carregando em suas 

paredes a herança histórica e a identidade de um lugar.  

 

As principais questões e problemáticas dos centros urbanos giram em 

torno de duas noções: sua função integradora e sua função 

simbólica. A primeira se baseia em relações funcionais definidas tanto 

pelas atividades que esse tipo de área urbana abriga como pelo 

conjunto social, este caracterizado pela variedade de grupos e classes 

que dela se utilizam. A segunda função refere-se aos significados e 

imagens, de aspectos tanto lúdicos quanto depreciativos, que a 

população atribui a seus espaços de usos coletivos. (ALMEIDA, 

CAMPOS, FREITAS, 2002, p. 11-12).  

 

Em um primeiro momento, na parte intitulada As Categorias de Análise do 

Espaço: compreendendo o presente e o passado, o trabalho inicia-se 

contextualizando categorias de análise do espaço geográfico propostas por Santos 

(1985), que são o norte deste trabalho, pois através desses conceitos é possível 

compreender como ocorre a dinâmica de transformação do espaço a partir da forma, 

função, processo e estrutura, presentes no espaço urbano da cidade de Caxias/MA, 

especificamente no que se diz respeito ao seu centro histórico. 

Em seguida, em A formação e abandono dos Centros Históricos no Brasil, o 

trabalho buscará apresentar um breve contexto histórico sobre a formação das 

cidades históricas no Brasil e como alguns centros históricos resistiram e ainda se 
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encontram presentes nas cidades brasileiras, será evidenciado também como 

ocorreram os processos de abandono desses núcleos, e como têm funcionado os 

projetos de revitalização dessas áreas, incluindo-as as atividades dos centros 

urbanos. 

Nos resultados serão apresentados os dados coletados sobre a realidade de 

Caxias/MA aplicando às categorias de análise do espaço geográfico, para assim 

entender como ocorreu essas dinâmicas de transformação no centro histórico, e se 

há projetos de revitalização, tendo em vista que parte da arquitetura de algumas 

formas foram descaracterizadas e estão até mesmo sendo deterioradas, assim 

deixando a memória por traz dessas edificações caírem em esquecimento. A 

demonstração dos resultados será evidenciada neste trabalho em dois tópicos, 

Caxias: história e memórias onde conta brevemente à história da cidade de Caxias, e 

em seguida em Os agentes transformadores da área central: novos usos, 

revitalização e o abandono, que mostra através do registro fotográfico das 

edificações e da cidade os diferentes tempos históricos, comparando o presente e o 

passado, e tais as transformações na forma, na função, nos processos e na estrutura 

social e econômica da área estudada. 

Diante deste quadro, este trabalho propõe identificar os agentes que 

ocasionaram as modificações na área central da cidade e quais foram os resultados 

de tais modificações para a organização espacial dela, e na oportunidade investigar 

os possíveis projetos de revitalização do centro histórico localizado na área central. 

Para atingir tais objetivos foi adotado o método materialista histórico que considera 

as transformações históricas como resultado da lógica capitalista. E tais evidências 

foram percebidas através da observação da área estudada com ida a campo, onde 

foram realizados registros fotográficos, para então serem analisados e estudados 

junto às pesquisas bibliográficas e documentais. 
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2 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE DO ESPAÇO: COMPREENDENDO O 

PRESENTE E O PASSADO 

 

A cidade está em constante transformação devido às alterações que ocorrem 

na sociedade, assim sua paisagem se torna ao longo da história um cumulativo de 

tempos, que está sempre mudando, mas não só paisagem muda, toda a estrutura 

social, as pessoas, as atividades desenvolvidas sofrem alterações, segundo Santos 

(1985, p. 2): 

 

Definimos o espaço como a somada paisagem (ou, ainda melhor, da 

configuração geográfica) e da sociedade. Mas isso, exatamente, 

indica a imbricaçãoentre instâncias. Como as formas geográficas 

contêm frações do social, elas não são apenas formas, mas formas-

conteúdo. Por isso, estão sempre mudando de significação, na 

medida em que o movimento social lhes atribui, a cada momento, 

frações diferentes do todo social. Pode-se dizer que a forma, em sua 

qualidade deforma-conteúdo, está sendo permanentemente alterada 

e que o conteúdo ganha uma nova dimensão ao encaixar-se na 

forma. A ação, que é inerente a função, é condizente com a forma 

que a contém: assim, os processos apenas ganham inteira 

significação quando corporificados. 

 

Por isso, ainda seguindo o pensamento de Santos (1985, p.74) “a forma 

frequentemente permanece aguardando o próximo movimento dinâmico da 

sociedade, quando terá toda a probabilidade de ser chamada a cumprir uma nova 

função” e isso acaba gerando várias mudanças no arranjo espacial das cidades, pois 

quando há uma modificação, com o tempo o seu entorno gera outras necessidades, 

no que se diz respeito às redes de transporte, ao planejamento urbano, a 

administração pública, assim criando um novo arranjo. Sempre que a sociedade, em 

sua totalidade social sofre uma mudança, as formas ou objetos geográficos, tanto os 

novos como os velhos, assumem novas funções, assim criando nova organização 

espacial (SANTOS, 1985). 

Desta forma, a paisagem acaba sendo formada por fatos do passado, somada 

aos fatos do presente, e conseguinte pelos acontecimentos que ainda estão por vir, 

pois a história não para e a “compreensão da organização espacial, bem como de 
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sua evolução, só se torna possível mediante a acurada interpretação do processo 

dialético entre formas, estrutura e funções através do tempo” (SANTOS, 1985, p.68).  

O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia e este é composto por 

elementos os quais necessitam de categorias de análise para sua compreensão, por 

conta do permanente processo de transformação. Desta forma, para estudar o 

espaço, é necessário compreender sua relação com a sociedade e que resultado essa 

relação apresenta, e para isso Milton Santos sugere em seu livro Espaço e Método 

(1985) as categorias de análise do espaço geográfico, compostas pela forma, função, 

estrutura e processo, e será a partir dessas categorias que este trabalho irá analisar 

as transformações ocorridas no centro histórico na cidade de Caxias/MA. 

Estas categorias são indispensáveis nos métodos de pesquisa da ciência 

geográfica, onde são atribuídos conceitos que interpretarão um dado evento, uma 

vez que impossível separá-las durante a pesquisa geográfica. A estrutura refere-se à 

relação das partes como um todo, o processo é entendido como ação contínua, a 

função é atividade executada na forma por um dado tempo, e a forma é o aspecto 

físico visível (SANTOS, 1985). Tendo em vista que o objeto estudado é o centro 

histórico de Caxias/MA, localizado na área central da cidade, entende-se que este 

tem sofrido transformações ao longo da história, assim assumindo formas espaciais 

diferentes, que consequentemente ganharam novas funções com a ruptura dos 

processos existentes, assim modificando toda a estrutura ali presente. 

 

3 A FORMAÇÃO E ABANDONO DOS CENTROS HISTÓRICOS NO BRASIL 

 

O que se denomina Centro Histórico coincide com o espaço urbano que, nos 

séculos passados, correspondia à totalidade da cidade, onde conviviam distintas 

classes socais e todos os meios urbanos de produção e de comércio: artesanato, 

comércio, negócios e administração, sedes de instituições, governo, etc. (CAETANO, 

1999). 

No Brasil, parte de suas cidades histórias foram iniciadas a partir do período 

colonial, onde os povos daquela época edificaram suas residências, iniciaram a vida 

em sociedade, assim povoando esses espaços, que posteriormente viriam a se 
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transformar em cidades. Entretanto, com o decorrer da história algumas dessas 

pequenas vilas, aldeias e cidades brasileiras começam a ser abandonadas e 

esquecidas, as atividades ali desenvolvidas passam a fazer parte de outros núcleos 

urbanos, com equipamentos mais modernos, com outras funções e necessidades. 

A história conta que maioria das cidades coloniais possuíam minério de ouro e 

outras pedras preciosas, fazendo com que essas regiões fossem de grande interesse 

dos administradores e comerciantes da Coroa Portuguesa, porém, esse ciclo 

econômico acaba entrando em decadência por conda da escassez desses recursos, e 

eventualmente essas cidades tendem a ser abandonadas. Por muito tempo parte 

dessas cidades como Olinda, Ouro Preto, Mariana, Parati, Diamantina, entre outras, 

permanecem esquecidas, porém carregando profunda identidade do Brasil colonial, 

com muitos sobrados, igrejas barrocas e becos, que remetiam a arquitetura daquela 

época. Com o governo Vargas é inaugurado o Patrimônio Histórico Nacional, por 

iniciativa do Ministro Gustavo Capanema e seus assessores Carlos Drummond de 

Andrade e Rodrigo de Mello Franco, e com o auxílio da indústria turística a partir dos 

anos 1940 essas cidades são restauradas e começam a ser usadas a favor do 

turismo, enquanto em paralelo são formados outros centros urbanos aos entornos, 

onde são desenvolvidas as principais atividades e estas, como já foi dito, são 

constituídas de equipamentos mais sofisticados e de uma arquitetura moderna 

(FREITAG, 2003). 

Também há as cidades de origem histórica, construídas a partir de referências 

coloniais, mas que ao serem povoadas, com o passar do tempo suas características 

histórias acabam sendo descaracterizadas e substituídas pela modernidade, como 

exemplos pode-se citar algumas capitais brasileiras, como é o caso de Salvador, 

Recife, Fortaleza, São Luís, Rio de Janeiro, entre outras. Estas cidades começam a 

ganhar equipamentos urbanos mais modernos, começam a ser saneadas e 

posteriormente verticalizadas (FREITAG, 2003). 

Atualmente no Brasil as políticas de preservação do patrimônio são 

asseguradas pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e 

está vinculado ao Ministério da Cultura. Antes era chamado de SPHAN – Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado em 30 de novembro de 1937, 
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com o Decreto Lei n° 25, ainda no governo de Getúlio Vargas, e desde essa época 

visa preservar, identificar, fiscalizar, revitalizar, restaurar e divulgar os bens culturais 

do Brasil. 

Trazendo para uma realidade mais próxima, pode-se citar o caso de São Luís, 

capital do Maranhão, esta teve seu tombamento pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1974, sendo reconhecida como Patrimônio 

Cultural Mundial, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), em 1997, e em consequência disso algumas áreas puderam ser 

revitalizadas e reintegradas a paisagem urbana da cidade, onde o governo passou a 

empreender em projetos preservacionistas, visando recuperar a qualidade das ruas, 

praças e jardins e preservar a paisagem urbana do século XIX, a exemplos projetos, 

como: Praia Grande (1979); Reviver (1987); Cores da Cidade (2001). Através destes 

projetos visava-se despertar na população a consciência de valorizar o patrimônio 

histórico, através dos museus, monumentos, bibliotecas e centros culturais, que são 

espaços em que a memória serve de fonte de dados e de observação da arquitetura, 

do significado de tradição e história que a cidade busca conservar e oferecer à sua 

população e visitantes (ALMEIDA, 2008). O órgão responsável pela proteção dos 

patrimônios históricos e culturais do Estado do Maranhão é o Departamento de 

Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico do Estado do Maranhão (DPHAP-MA). 

Atualmente quase todas essas cidades histórias ou aquelas que possuem seus 

centros históricos parcialmente preservados, utilizam essas características a seu 

favor, tornando-se atrações turísticas, onde há venda de artesanatos, museus com 

artefatos da época colonial, e carregam em si memórias daquele tempo histórico, 

representam as referências urbanas do Brasil, nelas é possível vivenciar os processos 

de transformaçãodo país, por meio da preservação de expressões próprias de cada 

período histórico.  

 

A arquitetura da capital influencia outros centros urbanos 

maranhenses, notadamente a cidade de Caxias, que, no século XIX, 

em função do desenvolvimento da atividade econômica e da 

efervescência cultural, é a cidade mais importante do Estado, depois 

de São Luís. O padrão socioeconômico de parcela da sociedade 

caxiense proporciona-lhe a incorporação dos padrões culturais e 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

identitários, sobretudo os arquitetônicos de São Luís, presente em 

parte do casario do centro histórico de Caxias (ALMEIDA, 2008, p. 

27).  

 

Ou seja, Caxias tem em seu centro histórico resquícios de memórias do 

passado, presentes na arquitetura de seus casarões, ruas, monumentos, igrejas 

centenárias, entre outros. Entretanto, esses patrimônios têm sido descaracterizados, 

por conta de diversos fatores que auxiliaram os processos de deterioração e até 

destruição de algumas edificações. Entende-se que estas cidades e os núcleos 

históricos representam as referências urbanas do Brasil, onde nelas é possível 

vivenciar os processos de transformação do país, e somente por meio da 

preservação de expressões próprias de cada período histórico, que será possível 

conservar a base do Patrimônio Cultural Brasileiro, já que sua preservação é de 

responsabilidade da União, dos estados e municípios, e da sociedade civil. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CAXIAS: HISTÓRIA E MEMÓRIAS 

 

Caxias é uma cidade maranhense que está localizada a 373 km da capital, São 

Luís, nasce no limiar do século XIX, e sua história: 

 

Começa com a história das entradas e reconhecimento da terra, feita 

pelos franceses, e com a ocupação das terras férteis que margeiam o 

Itapecuru, e principalmente com o trabalho valoroso dos missionários 

que, em sua obra evangelizadora por toda a redondeza, criou entre 

os silvícolas um laço de confiança que se processou na fé e civilização 

(VILANETO, 2006, p. 31). 

 

A cidade nasceu primitivamente a partir de um agregado de aldeias indígenas 

dos povos Timbiras e Gamelas, que devido à chegada dos colonizadores 

portugueses acabaram por abandonar suas habitações. Com isso os colonizadores 

estabeleceram-se nas aldeias e edificaram a primeira igreja, (Igreja Nossa Senhora 

da Conceição). 
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Iniciada com o estabelecimento da missão jesuítica, a cidade ao longo de sua 

história recebeu vários nomes, o primeiro foi Guarané, depois Missão Alta, Aldeias 

Altas, por vezes foi chamada de São José das Aldeias Altas devido à construção da 

Capela de São José, em 1811. Foi conferida a prerrogativa de Vila, denominando-se 

Caxias das Aldeias Altas e por fim, em 1836 elevada a categoria de cidade com 

redução do seu nome para Caxias. 

Caxias possui uma rica diversidade cultural onde podemos destacar o acervo 

arquitetônico, como igrejas, casarios e monumentos dos séculos XVIII e XIX, que 

marcam a paisagem caxiense e ajudam a construir os significados, os sentidos, os 

símbolos, a história e a memória da sociedade local. No entanto, atualmente, 

algumas dessas edificações, que compõe o patrimônio histórico da cidade, 

encontram-se em ruínas, sofrendo processo de descaracterização ou deterioração.  

 

Como grande parte da classe comerciante é portuguesa, tanto a 

arquitetura religiosa como a civil, seguem o estilo europeu, a 

exemplo do que já ocorria na capital, São Luís. As construções 

arquitetônicas vão sendo substituídas por outras, mais sólidas, 

estilizadas em detalhes e funções, utilizando-se materiais como 

pedra, ferro e adornos (azulejos), vindos da Europa. À medida que a 

cidade de Caxias se compõe, através das construções arquitetônicas, 

junto estava sendo construídos os significados, os sentidos, os 

símbolos, a história e a memória dessa sociedade, que vinculada a 

seu tempo, sedimentava, na memória das futuras gerações, o refúgio 

de suas identidades (ALMEIDA, 2008). 

 

4.2 OS AGENTES TRANSFORMADORES DA ÁREA CENTRAL: NOVOS USOS, 

REVITALIZAÇÃO E O ABANDON 

 

As cidades podem nascer a partir de diferentes motivos e se transformam em 

decorrência de alguns agentes que produzem o espaço urbano, desde que naquele 

espaço haja condições necessárias para habitar e produzir, sendo assim surgem os 

núcleos urbanos que vão crescendo aos arredores da inicial área central. Os agentes 

que produzem o espaço urbano segundo Correa são: os proprietários dos meios de 

produção, sobretudo as grandes industrias, os proprietários fundiários, os 

promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. 
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A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam 

a um constante processo de reorganização espacial que se faz via 

incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso 

do solo, deterioração de certas áreas, renovação urbana, relocação 

diferenciará da infra-estrutura e mudança, coercitiva ou não, do 

conteúdo social e econômico de determinadas áreas da cidade 

(CORRÊA, 1989, p. 11). 

  

Na área central por sua vez, estão presentes as principais atividades da 

cidade, tendo em vista que a cidade nasceu dali, e a medida que os meios de 

produção e o Estado se apropriam do espaço, novas formas são materializadas e 

subpostas na cidade, portando pode-se afirmar que na área central  “concentram-se 

as principais atividades comerciais, de serviços, de gestão pública e privada, e os 

terminais de transportes inter-regionais e intra-urbanos” (CORRÊA, 1989, p. 38). 

Sendo assim, escolha da área central para a realização da pesquisa justifica-se 

por nesta está presente o centro histórico da cidade, onde localizam-se as 

edificações, monumentos e praças mais antigas de Caxias/MA, remetendo assim as 

principais memórias do passado. 

 

Figura 1. Localização da área central (bairro centro) de Caxias/MA. 

   
 

A mudança é um processo natural do espaço, em decorrência da própria 

transformação da sociedade, que consequente modificam as cidades à medida que 

surgem novas necessidades sociais e econômicas, como afirma Corrêa (1989, p. 36): 

Fonte: IBGE, 2016. 
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A grande cidade capitalista é o lugar privilegiado de ocorrência de 

uma série de processos sociais, entre eles os quais a acumulação de 

capital e a reprodução social têm importância básica. Estes processos 

criam funções e formas espaciais, ou seja, criam atividades e suas 

materializações, cuja distribuição espacial constitui a própria 

organização espacial urbana. 

 

Ou seja, a cidade sofre modificações ao longo da história criando novas 

formas e funções, onde estas ganham novos significados, com a ruptura de 

processos. Tendo isso em vista, e trazendo à realidade da área central, é comum que 

algumas edificações e espaços públicos sofram mudanças em suas formas e ganhem 

novas funções, devido ao comércio, atividades de varejo, novas construções, e esses 

fatores acabam gerando um crescente processo de descaracterização arquitetônica, 

em especial das áreas instituídas como centros históricos. 

 

[...] a forma só se torna relevante quando a sociedade lhe confere 

um valor social. Tão valor relaciona-se diretamente com a estrutura 

social inerente ao período. Por conseguinte, precisamos compreender 

inteiramente a estrutura social em cada período histórico para 

podermos acompanhar tanto a transformação dos elementos naturais 

em recursos sociais quanto a mudança que esses novos recursos 

(formas) sofrem com o correr do tempo (SANTOS, 1985, p.73). 

 

Considerando o valor social das formas, nasce a concepção de preservação, já 

que elas carregam uma carga histórica do passado, fazendo parte assim do 

patrimônio da cidade.  

O patrimônio por sua vez, segundo Burke (2005, p. 39), “consiste em certificar 

a identidade e em afirmar valores, além da celebração de sentimentos”, ou seja, o 

patrimônio de uma cidade conta a sua história, traz em si valores de uma data 

época, assim como mostra a identidade cultural do seu povo. 

Sendo assim, entende-se que muitas cidades brasileiras, inclusive Caxias, 

possuem um patrimônio arquitetônico muito rico e diverso, que carregam em si 

memórias do passado, contam através das edificações a história destas cidades e sua 

verdadeira identidade cultural. Porém, como já foi explicitado nesse trabalho, o 

espaço está em constante mudança, consequentemente, as formas espaciais do 
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passado são afetadas, e por estas possuírem um valor social, merecem ser 

preservadas ou revitalizadas, mas nunca abandonadas.  

O tombamento consiste em assegurar que tal edificação não seja deteriorada 

ou demolida, mas cabe ao Estado articular políticas que reincluam essas formas do 

passado, na nova paisagem da cidade. A valorização e/ou ressignificação desse 

patrimônio, por sua vez, passa pelo conhecimento que se tem sobre ele e seu uso 

social, de qual significado possui para a comunidade, articulado estreitamente à 

memória e às identidades locais. 

 

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 (CONSTITUIÇAO FEDERAL, 

1988, Art. 216, V). 

 

Segundo o livro Cartografias Invisíveis (2015, p. 131) em “30 de novembro de 

1990, foi publicado o Decreto nº 11.681 de 20 de novembro 1990, que tombou o 

Centro Histórico Arquitetônico e Área Paisagística do Município de Caxias”, esse 

tombamento foi feito de maneira coletiva e abrange as áreas do Rio Itapecuru, parte 

do Cangalheiro, o Morro de Santo Antônio no Bairro Ponte, passando pelo Centro 

Comercial, Mercado Central, Estação Ferroviária, Três Corações, parte do Castelo 

Branco, parte do Morro do Alecrim, entre outros. Em 2013 foi sancionada a Lei 

Municipal n° 2.064/2013, na qual, teve por objetivo discutir a preservação do 

patrimônio histórico e cultural do município de Caxias, criar o Conselho Municipal do 

Património Histórico e Cultural, e instituir o fundo municipal de proteção do 

património histórico e cultural. Porém, as iniciativas não propiciaram muitos 

resultados ao patrimônio da cidade, tendo em vista que muitos dos prédios estão 

sendo descaracterizados principalmente pelo setor comerciário, alguns estão 

abandonados, sendo deteriorados e destruídos em consequência do descaso. 

 

O centro histórico, outrora constituía o centro vital da urbe no seu 

complexo social, meios urbanos de produção e de comércio, negócio 

e de administração. Entretanto, a expansão física rompe este 

quadro, ao deslocar os sectores produtivos administrativos e 
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residenciais, dando lugar a desertificação e envelhecimento da 

população residente, à pobreza e a degradação da atividade 

econômica e dos edifícios. (CAETANO, 1999, p. 17). 

 

Um dos fatores principais da descaracterização, notados nas observações na 

área central de Caxias são provocados pelo setor comerciário, que se apropriam das 

edificações e modificam a identidade visual destas. É importante dar novos usos a 

essas formas, porém mantendo as características originais. 

As imagens mostram formas espaciais evidentemente do passado que tiveram 

suas fachadas cobertas pelos letreiros dos pontos comerciais. A imagem A da Figura 

2 mostra um sobrado colonial construído na segunda metade do século XIX, na 

época era propriedade de João Lobo, e servia de hotel, onde se hospedavam pessoas 

ilustres que vinham para a cidade. Sua forma permanece a mesma, porém 

atualmente assume outra função, o que Milton Santos viria chamar de rugosidades, 

as “formas remanescentes dos períodos anteriores – devem ser levadas em conta 

quando uma sociedade procura impor novas funções” (SANTOS, 1985, p. 70). Como 

demonstrado na Figura 3.  

Na cidade de Caxias, há muitas rugosidades na sua área central, formas 

espaciais que assumiram novas funções, e que não mudaram totalmente sua forma, 

assim ocorrendo uma mistura entre aspectos atuais e mais antigos.  

Na Figura 4, mostra o prédio da atual Procuradoria do Município, que já foi o 

Fórum da cidade e a sede do Colégio Gonçalves Dias. Outro exemplo de rugosidade 

é o prédio do atual Centro de Cultura, onde foi o primeiro tombamento isolado 

ocorrido na cidade, pelo Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Paisagístico do Maranhão (DPHAP/MA).  

Nessa edificação funcionava a Fábrica da Companhia Têxtil Caxiense, 

inaugurada em 1889. Atualmente o prédio funciona como local de fomento à cultura, 

onde funcionam atividades como teatro, música, artesanato, entre outros, além de 

funcionar algumas repartições do estado, com serviços que atendem a população 

(Figura 5). 
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Figura 2. A) Sobrado colonial na Praça Gonçalves Dias dividido em pontos comerciais. B) 
Pontos comerciais próximos à Praça Cândido Mendes (Praça da Matriz). 

 
 

Figura 3. A) Vista da Praça Gonçalves Dias e ao fundo o Palácio Duque de Caxias (1890) 
como o sobrado era chamado. B) Fachada do sobrado atualmente, com pontos comerciais. 

 

 
Figura 4. A) Antiga Sede do Colégio Gonçalves Dias. B) O mesmo prédio, hoje sede da 

Procuradoria do Município, localizado na Praça Gonçalves Dias. 
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Figura 5. A) Antiga Fábrica da Companhia Têxtil Caxiense. B) Fachada do atual Centro de 
Cultura José Sarney. 

 
 

Além das rugosidades, há também a presença de formas espaciais do passado 

que mantiveram as mesmas atividades desde a época de Fundação, só passaram por 

processos de reforma, onde é o caso do Colégio São José, inaugurado em 1937, por 

um grupo de freiras capuchinhas, que na época tinha o intuito de cuidar da educação 

feminina. O colégio fica localizado aos arredores da Praça do Pantheon. 

 

Figura 6. A) Colégio São José em tempos passados. B) Colégio São José em 2019. 

 

 

Além do processo de descaracterização, algumas formas espaciais estão de 

fato se deteriorando e em estado de abandono, como é o caso da edificação onde 

funcionava o Cassino Caxiense, e de outros prédios da área central.  
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Figura 7. A) Vista do muro degradado do Cassino Caxiense. B) Antiga residência de José 
Delfino da Silva, hoje abandonada. 

 
 

É notório que com o tempo os edifícios começam a se deteriorar devido às 

intempéries do decorrer dos anos e da ação de agentes biológicos, porém cabe ao 

poder público, juntamente aos órgãos responsáveis tomarem as iniciativas cabíveis 

para a restauração e preservação desses edifícios. Atualmente, ambos encontram-se 

abandonados, dando espaço ao vandalismo, às vezes servindo até de teto aos 

moradores de rua, pois “em terrenos públicos ou privados invadidos, que os grupos 

sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores, produzindo seu 

próprio espaço” (CORREA, 1989, p. 30). 

 

Na contemporaneidade, as questões que envolvem o patrimônio e a 

identidade precisam ser problematizadas sob a lógica da 

transformação constante dos centros urbanos que passaram a ser 

analisados como núcleos dinâmicos. Nesse contexto, as cidades não 

são mais consideradas como um organismo em evolução, tampouco 

são vistas como o resultado de um acúmulo de eventos históricos que 

determinaram sua configuração. (CAMPOS, 2009 p. 66). 

 

Nas imagens abaixo é possível ver a presença de muito lixo na antiga 

residência de José Delfino da Silva, lixo esse provavelmente jogado por comerciantes 

das proximidades e pelos transeuntes do centro, o que mostra o descaso tanto dos 

órgãos da cidade, quanto da própria população, que acaba usando esta residência 

como depósito de lixo. 
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Figura 8. A) Lixo acumulado na antiga residência de José Delfino da Silva. B) Lixo 
em outra parte da antiga residência de José Delfino da Silva. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desta forma, fica evidente que ocorreu muitas transformações na área central 

da cidade, modificando a dinâmica espacial da mesma. Porém, com essas mudanças 

surge a necessidade de preservar e revitalizar o patrimônio ainda existente, 

restaurando o que vem sendo deteriorado, dando uso às formas que estão 

abandonadas e preservando-as, assim mostrando para a sociedade local a 

importância dessas edificações, que possuem valor social, haja vista que carregam a 

história e as memórias da cidade. 

A cidade de Caxias/MA possui muitas edificações descaracterizadas e 

deterioradas, tanto pela ação biológica do tempo, quanto pelos produtores do espaço 

urbano, e infelizmente o poder público não tem se articulado de forma eficaz para 

resolver esse problema. É de extrema importância que os civis cultivem o sentimento 

de identidade e pertencimento com a cidade que habitam, e que juntamente com o 

poder público lutem para reivindicar a proteção do patrimônio.  

Em razão da pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus, uma boa parte dos 

objetivos dessa pesquisa não foram alcançados, as restrições, distanciamento social 

e quarentena, tornaram inviáveis atividades que envolviam uma pesquisa em campo 

mais aprofundada, e até mesmo um aprofundamento histórico bibliográfico sobre 
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alguns pontos, que só seria possível com acesso a documentos físicos em alguns 

órgãos públicos da cidade.  

O Decreto Estadual de quarentena se tornou público no dia 16 de março de 

2020, decreto N° 35.660 que considerando as informações da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), decretou vários procedimentos para fins de prevenção da 

transmissão da COVID-2019. Entre essas meditas estavam, a restrição e paralisação 

de atividades que não são consideradas essenciais, reforçando o pedido para que a 

população evitasse sair de suas casas, a não ser, para ir ao supermercado, farmácias 

e hospitais.  

A prefeitura de Caxias seguindo as recomendações estaduais, e considerando 

a Lei n° 13.979, considerando que a saúde é um direto de todos e dever do Estado, 

também lançou um decreto de n° 88 no dia 17 de março de 2020, atribuindo 

restrições nas atividades que evolvem a movimentação das pessoas, declarando 

situação de emergência, apresentando metidas para que se pudesse enfrentar a 

pandemia e transmissão da COVID-19.  

Em razão das restrições de quarentena, os objetivos desse projeto que 

necessitavam de pesquisa em campo, entrevistas e novo um levantamento 

fotográfico, além do acesso a documentos históricos presentes no Instituto Histórico 

e Geográfico de Caxias-IHGC, se tornaram inviáveis, já que uma boa das discussões 

acerca do patrimônio arquitetônico da cidade, ainda se encontrava inacabado para a 

conclusão da pesquisa. A continuação do trabalho foi impossibilitada pelo Decreto 

Estadual N° 35.662 que entrou em vigor dia 16 de março de 2020, suspendendo as 

aulas, sendo prorrogado durante meses, assim reiterando as medidas de prevenção, 

que ainda estão vigentes no último Decreto Estadual Nº 36.165, de 15 de setembro 

de 2020. Entre esses meses foram decretadas várias outras ações de contingência e 

retardamento da transmissão, no entanto, mesmo com a reabertura e a retirada de 

algumas restrições no último mês, a quarentena continua, o que impossibilitou a 

retomada da pesquisa em suas práticas de campo. 

 Seguindo as orientações dos decretos mundiais, federais, estaduais e 

municipais, e respeitando as medidas de contenção vigentes a partir do Decreto Nº 

93 de 20 de março de 2020 na cidade de Caxias/MA, o estudo acerca da dinâmica 
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espacial e transformações na área central de Caxias, não pôde se totalmente 

concretizada, no entanto os resultados apresentados até então, permeiam uma parte 

do que se pretendia alcançar com este estudo. 
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Eixo Temático 3 

 

 

Eixo 3 - Dinâmicas ambientais e desenvolvimento socioespacial 

Direciona-se aos estudos que compreendam as dinâmicas ambientais nas cidades a 

partir de abordagens teóricas, metodológicas e empíricas, além de reflexões que 

contribuam para o debate sobre desenvolvimento em suas variadas dimensões, visto 

que a intensificação do processo de urbanização e os impactos dele decorrentes 

acentuam as preocupações sobre as questões ambientais contemporâneas e o 

desenvolvimento socioespacial. 
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ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS MORADORES DA PEQUENA 

CIDADE 
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BOVO, Marcos Clair2 

 

RESUMO 

A arborização urbana viária é fundamental para a manutenção da qualidade de vida, 

proporcionando conforto aos habitantes das cidades. Porém, a ausência de 

planejamento tem causado problemas, principalmente relacionados à implantação e 

no manejo da arborização em vias públicas. Diante disso, a pesquisa teve por objetivo 

analisar a distribuição espacial da arborização viária na cidade de Altamira do Paraná. 

O aporte metodológico foi constituído de levantamento bibliográfico, pesquisa in loco, 

levantamento qualitativo e aplicação de questionário com questões semiestruturadas. 

Os resultados indicam ausência de planejamento; falta de manutenção da arborização 

viária por parte da Prefeitura Municipal; conflito da arborização com a fiação elétrica e 

com as raízes expostas das árvores nas calçadas; distribuição irregular das espécies e 

as interferências executadas pela prefeitura e pela população de forma equivocadas e 

prejudiciais às árvores. A inserção, a preservação e a manutenção do verde nas cidades 

passam a ser grandes desafios para os gestores públicos em busca da sustentabilidade 

ambiental.  

 

Palavras chave: Arborização. Planejamento. Pequenas cidades.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A arborização urbana viária é fundamental para a manutenção da qualidade de 

vida, tendo em vista que proporciona conforto aos habitantes das cidades. Porém, a 

ausência de planejamento tem causado problemas, principalmente aos relacionados à 

implantação e no manejo da arborização em vias públicas. Dentre os estudos 

realizados, dando ênfase aos benefícios da vegetação urbana, destacamos as 

pesquisas realizadas por Amorim, (2001); Nucci, (1996, 2001); De Angelis, (2000), 

Bovo (2009). Esses trabalhos apresentam a importância da vegetação para o clima 

urbano, o controle da poluição do ar e da acústica, a melhoria da qualidade estética, 

os efeitos sobre a saúde mental e física da população, o aumento do conforto 

ambiental, a valorização econômica das propriedades e a formação de uma memória 

e de um patrimônio cultural.  

Além desses benefícios, verificamos vários aspectos negativos, dentre eles, 

temos o acelerado processo de urbanização das cidades brasileiras, a falta de 

planejamento urbano que considere as áreas verdes como elementos essenciais para 

os moradores citadinos. Percebemos que essas áreas são deixadas pelo poder público 

em segundo plano, tendo-se como consequências o empobrecimento da paisagem 

urbana, a desvalorização imobiliária das propriedades do entorno, a falta de lazer para 

os moradores e a deterioração do ambiente. 

Vale ressaltar que as áreas verdes nos espaços urbanos é uma condição 

essencial para o equilíbrio e qualidade ambiental das cidades. Diante disso, a 

vegetação desempenha diferentes funções, dentre elas destacamos as funções: social, 

estética, ecológica, educativa e psicológica que contribuem para a manutenção da 

biodiversidade e do equilíbrio nas cidades.  

Dessa forma, temos por objetivo analisar a distribuição espacial da arborização 

viária na cidade de Altamira do Paraná, evidenciando a percepção dos citadinos. Além 

disso, buscamos identificar os principais problemas relacionados à arborização viária 

no que tange aos aspectos de gestão, planejamento e manutenção. 

É nesse sentido que levantamos os seguintes questionamentos: a) Como o 

poder público tem agido na manutenção, recuperação e preservação da arborização 
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urbana de Altamira do Paraná? b) Existe uma política de gestão e manutenção da 

arborização urbana de Altamira do Paraná? c) Qual a percepção dos moradores da 

cidade de Altamira do Paraná em relação à arborização urbana? Estes questionamentos 

vamos procurar respondê-los no decorrer desse artigo. 

 

2 A ARBORIZAÇÃO VIÁRIA: APONTAMENTOS TEÓRICOS 

 

Inicialmente é preciso lembrar que a arborização urbana é definida como toda 

vegetação que compõe o cenário ou a paisagem urbana, sendo dividida em áreas 

verdes como parques, bosques, praças e jardins, como também a arborização de ruas 

(COPEL, 2017, p. 15).   

De acordo com a Copel (2017) a arborização contribui com os seguintes fatores 

para as cidades. 

 

A manutenção da estabilidade microclimática. O conforto térmico 

associado á umidade do ar e da sombra. A redução da poluição. A 

melhoria da infiltração da água no solo, evitando as erosões associado 

ao escoamento superficial das águas das chuvas. A proteção e 

direcionamento do vento. A proteção dos corpos d´aguas e do solo. A 

conservação genética da flora nativa. O abrigo á fauna silvestre 

contribuindo com o equilíbrio das cadeias alimentares, diminuindo 

pragas e agentes vetores de doenças. A formação de barreiras visuais 

e/ou sonoras, proporcionando privacidade. O cotidiano da população 

como elemento referenciais marcantes. O embelezamento das cidades, 

proporcionando prazer estéticos e bem-estar psicológico. O aumento 

do Valor das propriedades. A melhoria da saúde física e mental da 

população (COPEL, 2017, p. 15).   

 

 

Além desses elementos já destacados, a arborização viária contribui para o 

embelezamento das cidades, proporcionando a estética e também o bem-estar 

psicológico, no que tange aos aspectos relacionados à saúde física e mental da 

população urbana. 

É notório que o desenvolvimento da humanidade vem se tornando cada vez 

mais significante no decorrer do processo histórico e inerente a esse desenvolvimento 
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ocorreu um forte êxodo rural fazendo com que aumentasse a população urbana. Esse 

aumento ocorreu, principalmente por conta do processo de industrialização e falta de 

mão de obra qualificada. Para Costa (2016), 

 

Mesmo que o principal fator de expulsão de população nas áreas rurais 

a partir de 1970, esteja ligado às profundas mudanças tecnológicas, 

não podemos desconsiderar os fatores de estagnação. Pois a pressão 

exercida pelo crescimento populacional sobre a disponibilidade de 

áreas cultiváveis e a incapacidade dos produtores de subsistência se 

elevaram a produtividade da terra e da renda também contribuíram 

para a migração com destino a cidade (COSTA, 2016, p. 58).  

 

Com o aumento da população urbana houve uma necessidade de atender o 

bem-estar dessa população. Nesse sentido, a arborização urbana entra como um fator 

que contribui para uma melhor qualidade de vida das pessoas, tendo em vista que a 

vida cotidiana, muitas vezes pode ser submetida ao estresse. Dessa forma, a 

arborização das cidades auxilia em vários aspectos, conforme pontuado pelo Diário 

dos campos (2014). 

 

A arborização das cidades, além de deixar ruas e praças mais bonitas, 

traz outros importantes benefícios. As árvores ajudam a regular o clima 

e a temperatura dos centros urbanos, melhoram a qualidade do ar, a 

permeabilidade do solo e trazem mais qualidade de vida à população. 

Mas, para que essas vantagens se concretizem é preciso planejamento, 

já que a arborização mal manejada pode trazer uma série de 

problemas para os municípios (DIÁRIO DOS CAMPOS, 2014). 

 

Sendo assim, independentemente do porte do município, a arborização se faz 

de extrema importância. Nesse sentido, segundo Junior (2017, p. 1) evidencia que “a 

arborização urbana no Brasil tem sido uma preocupação dos ambientalistas, uma vez 

observados os benefícios dessa ação para a sociedade. Percebemos que diante de uma 

sociedade informatizada, onde a notícia percorre o mundo em segundos, as questões 

ambientais estão subjugadas a um segundo plano para a população brasileira”.  Para 

o autor as “ações pouco sofisticadas, mas com muita técnica e conhecimento 

específicos, traz muitos benefícios para a comunidade que recebe em suas ruas praças 

e avenidas um projeto de arborização urbana”. 
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Dessa maneira, destacamos que a manutenção das áreas verdes é importante 

para que estas possam cumprir plenamente suas funções, sendo preciso considerar 

que elas devem estar devidamente conservadas. Diante disso, Loboda (2005) 

corrobora ao dizer que a arborização contribui com a: 

 

[...] qualidade de vida urbana está diretamente atrelada a vários 

fatores que estão reunidos na infraestrutura, no desenvolvimento 

econômico-social e aqueles 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, 2005, p. 

131).   

 

 

As áreas verdes nos espaços urbanos é uma condição essencial para o equilíbrio 

e qualidade ambiental das cidades. Diante disso, a vegetação desempenha diferentes 

funções, dentre elas, destacamos as funções: social, estética, ecológica, educativa e 

psicológica que contribuem para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio nas 

cidades. Para Bargos e Matias (2011) essas funções apresentam as seguintes 

características: 

 

Função Social: possibilidade de lazer que essas áreas oferecem à 

população. Com relação a este aspecto, deve-se considerar a 

necessidade de hierarquização. Função Estética: diversificação da 

paisagem construída e embelezamento da cidade. Relacionada a este 

aspecto deve ser ressaltada a importância da vegetação. Função 

ecológica: provimento de melhorias no clima da cidade e na qualidade 

do ar, água e solo, resultando no bem estar dos habitantes, devido à 

presença da vegetação, do solo não impermeabilizado e de uma fauna 

mais diversificada nessas áreas. Função Educativa: possibilidade 

oferecida por tais espaços como ambiente para o desenvolvimento de 

atividades educativas, extraclasse e de programas de educação 

ambiental. Função Psicológica: possibilidade de realização de 

exercícios, de lazer e de recreação que funcionam como atividades 

“antiestresse” e relaxamento, uma vez que as pessoas entram em 

contato com os elementos naturais dessas áreas 

(BARGOS; MATIAS, 2011, p. 10). 
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 Dessa forma, é nítido o quanto é importante discutir sobre o planejamento 

urbano, sendo assim, diversos pesquisadores têm adotado tal temática para a melhoria 

da qualidade de vida nas cidades. É perceptível que com o advento da urbanização as 

cidades têm crescido de forma desordenada na qual para Milano e Dalcin (2000), as 

cidades abrigam hoje mais da metade da população mundial.  

 Segundo Pinheiro e Souza (2017, p. 67), esse crescimento desordenado 

mencionado tem dificultado a qualidade de vida de seus habitantes distanciando o 

homem da natureza como se houvesse uma dicotomia, isso faz com que fortaleça a 

impregnação enraizada na sociedade por muitos cidadãos que o homem não faz parte 

da natureza, porém o homem nunca deixou de fazer parte da mesma.  

  Como podemos observar, as categorias de análise da Geografia são de 

essencial importância para a compreensão sobre áreas verdes, principalmente no que 

diz respeito à arborização urbana, pois estas fazem parte do cotidiano da sociedade e 

de uma certa forma pode interferir de forma positiva na vida das pessoas, reiterando 

a relevância que deve ser dada a esse assunto. 

 Nesse sentido, é perceptível que a arborização urbana esteja intimamente 

relacionada com as categorias lugar, paisagem e o espaço. Para Relph (1979) o “lugar 

[...] pode ter uma percepção além do senso comum, sendo que este não está atrelado 

apenas há um ambiente físico, mas implica diversas outras questões na visão 

geográfica. [...] lugar significa muito mais que o sentido geográfico de localização. 

Para o autor o lugar “não se refere a objetos e atributos das localizações, mas a tipos 

de experiências e envolvimento com o mundo, a necessidade de raízes e segurança” 

(RELPH, 1979, p. 156).  

 Já a paisagem pode ser definida como tudo aquilo que está no nosso campo 

de visão, todavia é necessário tomar cuidado para que tal conceito não seja utilizado 

na perspectiva do senso comum. É notório que a paisagem está muito atrelada a 

imagens fotográficas. Assim, “O estudo da paisagem local não deve restringir à mera 

constatação e descrição dos fenômenos que a constituem. Deve-se também buscar as 

relações entre a sociedade e natureza que aí se encontram presentes situando-as em 

diferentes escalas espaciais e temporais [...]”. Diante disso, “estudar a paisagem local 

[...] é aprender a observar e a reconhecer os fenômenos que a definem e suas 
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características; descrever, representar, comparar e construir explicações, mesmo que 

aproximadas e subjetivas, das relações que aí se encontram impressas e expressas” 

(BRASIL, 2000, p. 116).  

Já o espaço pode ser definido como um todo, onde todas as categorias se 

encontram. Segue o mesmo cuidado para não haver interpretação errônea sobre o 

mesmo, pois o espaço não se restringe apenas ao conhecimento vulgar do termo. Para 

Lopes (2012) “o espaço é um equilíbrio, uma espécie de equação engendrada pela 

forma e pelos diferentes sentidos que ela é capaz de suscitar e condicionar. 

Equacionados e construídos socialmente, os sentidos e significações da organização 

do espaço [...]”. Assim, para o autor “o espaço é uma constituição relacional, relação 

entre objetos/coisas espacialmente distribuídas, da relação entre os objetos e suas 

funções, o que traz os seus sentidos e significados, da relação entre esses objetos e 

as vivências, isto é, das práticas sociais” (LOPES, 2012, p. 25). 

 Assim, percebemos que a arborização urbana está intimamente relacionada 

com as categorias: lugar, paisagem e o espaço podendo ser interpretada e analisada 

a partir dessas categorias de análise de forma articuladas entre si. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos foram constituídos de pesquisa 

quali/quantitativa, levantamento bibliográfico, pesquisa in loco e aplicação de 

questionário com questões semiestruturadas. No total foram aplicados 25 

questionários aos moradores, buscando variar a amostragem, abarcando o máximo 

possível a distribuição geográfica no território municipal. A partir dos dados obtidos 

com a aplicação dos questionários, organizamos gráficos com o uso do Excel, a fim de 

melhor apresentar os resultados, que foram analisados criticamente, sendo 

correlacionados aos dados secundários e às análises teóricas. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O município de Altamira do Paraná (Figura 01) possui sua área territorial de 

387,315 Km², pertencendo à comarca de Campina da Lagoa (IPARDES, 2017). 

Atualmente, o município possui IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) 

de 0,667 e PIB de 16.174,36 reais (IBGE, 2017). 

O Município de Altamira do Paraná já teve 7.437 mil habitantes, de acordo com 

o Censo de 1991, período em que a agricultura exercia forte participação na economia 

da região, principalmente com a produção de algodão. Com essa produção 

proporcionalmente em boa escala, os outros meios de produção faziam com que o 

“capital de giro” permanecesse estável e até se desenvolvesse. Entretanto, com a 

modernização da agricultura, a demanda de empregos ficou, aos poucos, menor que 

a oferta, o município começou a ter um processo migratório para outras cidades do 

estado do Paraná e também para outras regiões do país. 

 

Figura 1- localização do município de Altamira do Paraná. 

 

 Fonte: IPARDES (2012); IBGE (2016); Google Earth (2017). Org. Oséias Cardoso. 
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 Nesse sentido, é nítido que a perda populacional é um dos principais problemas 

enfrentados pelos municípios de pequeno porte, assim como ocorre em Altamira do 

Paraná.  Outro dado importante a ser avaliado, é que há maior concentração de 

população rural que urbana em Altamira do Paraná, embora a diferença não seja 

expressiva, vale considerar, pois isso não é comum na maioria dos municípios 

brasileiros na atualidade. A estimativa do IBGE para o ano de 2019 é que a população 

seja constituída de 1942 pessoas. Na figura 2, 3 e 4 apresentamos a vista parcial da 

cidade de Altamira do Paraná. 

 

Figura 2: Vista parcial da cidade de Altamira do Paraná. 

 
Fonte: Disponível em: < http://www.centralr3.com.br/2017/04/altamira-do-parana-

completa-35-anos.html>. Acesso 04 de junho de 2020. 
 
 

Figura 3: Vista parcial da cidade de Altamira do Paraná. 

 
Fonte: Disponível em:< https://especiais.gazetadopovo.com.br/concursos/camara-de-

altamira-abre-selecao/>. Acesso 04 de junho de 2020. 

 

http://www.centralr3.com.br/2017/04/altamira-do-parana-completa-35-anos.html
http://www.centralr3.com.br/2017/04/altamira-do-parana-completa-35-anos.html
https://especiais.gazetadopovo.com.br/concursos/camara-de-altamira-abre-selecao/
https://especiais.gazetadopovo.com.br/concursos/camara-de-altamira-abre-selecao/
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Figura 4: Vista parcial do lago em Altamira Paraná. 

 

Fonte: ROCHA, E. L. 2020.  

 

A arborização urbana pode ser vista como um processo sistemático da 

paisagem, por meio da introdução de espécies vegetais de porte arbóreo. Essas 

espécies podem estar relacionadas a fatores de ordem funcional, estética, ambiental 

e sociocultural. A arborização está ligada às características morfológicas e tipológicas 

de cada espécie em função do seu porte, forma, cor e fatores biológicos. 

Assim sendo, apresentamos os resultados dos questionários aplicados a 25 

moradores de Altamira do Paraná referente a arborização urbana, o primeiro 

questionamento se refere a importância da arborização nas ruas e avenidas da cidade. 

Do total de 25 questionários 12% acreditam que as árvores são muito importantes nas 

ruas da cidade e 88% acreditam que as árvores são essenciais. Porém, ao referirmos 

à quantidade de árvores, 76% dos moradores acreditam que existem poucas árvores 

na cidade e isso fica explícito por meio a pesquisa, uma vez que as árvores da avenida 

central foram substituídas por outras espécies, porém essas ainda não adquiriram um 

certo tamanho (Figura 5). Já 20 % indicam que as árvores existentes apresentam 

aspectos ruins, ou seja, não estão adequadas ao embelezamento da cidade no que se 
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refere aos aspectos ambientais, por fim 4% destacam na entrevista que as árvores 

são indiferentes para eles. 

 

Figura 5: Vista parcial da Avenida Central de Altamira do Paraná.   

 

 Fonte: AGUIAR, A.D. 2020. 

 

De acordo com o Plano Diretor de Altamira do Paraná (2012) a “[...] proteção 

e recomposição intensiva da arborização das áreas públicas e privadas, incluindo 

ruas, praças, bosques, parques, matas ciliares, lotes e quadras, de modo a elevar a 

qualidade ambiental das áreas urbanas”. Assim, o plano evidencia que a “[...] razão 

de 1 (uma) árvore para cada 300,00m² de área de terreno em sua infraestrutura”. 

Quanto às espécies adequadas para serem usadas nas calçadas tornou-se uma 

grande preocupação para os técnicos responsáveis pela gestão e manejo e planejamento 

em áreas urbanas. Para Paiva (2000), ao escolher as espécies que serão plantadas, deve-

se avaliar as condições relacionadas ao crescimento, o tipo de copa, o porte a folhagem, 

as flores, os frutos, os troncos, as raízes, os problemas relacionados à toxidade, à 

resistência, dentre outros fatores. Também deve ser levado em consideração outros 

fatores relevantes, como:  a largura da calçada, a fiação elétrica, o clima, o solo e a 

umidade. 

De acordo com a pesquisa realizada, fica evidente que os moradores da cidade não 

têm conhecimento amplo a respeito da qualidade das espécies, pois pelo que 
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constatamos, 42% deles acreditam que as espécies não são adequadas ao município. 

Já 37% destacam que as espécies plantadas estão adequadas à realidade do 

município, e 21% pensam ser indiferentes, o que consideramos como grave a falta de 

conhecimento dos moradores. 

Também no questionário, os moradores entrevistados tiveram que responder o 

seguinte questionamento: “as árvores atrapalham de alguma forma como por exemplo 

danificam as calçadas, construções, entre outros elementos”. De acordo com as 

respostas obtidas, 68% dos moradores acreditam que algumas árvores danificam as 

calçadas e isso é explícito na cidade. Já 16% dizem que sim (Figura 6 e 7), e 16% 

consideram indiferentes, essa resposta está atrelada à falta de conscientização dos 

moradores e também de políticas públicas à sustentabilidade no meio urbano, ou seja, 

planejamento, manutenção e gestão das áreas verdes do município. 

            

                        Figura 6- Raízes expostas                          Figura 7- falta de acessibilidade 

 

Fonte: AGUIAR, A.D. 2020. 

 

Essa problemática representada na figura 6 e 7 é algo corriqueiro em quase 

todas as cidades brasileiras, isso ocorre em virtude da distribuição, incompatibilidade 

do porte das árvores em relação à estrutura urbana, ocasionando, assim, danos às 

calçadas, dessa maneira, essa situação demanda a necessidade de realizar medidas 

corretivas como podas ou substituição das mesmas. Esse problema dificulta o acesso 

aos cadeirantes, ou seja, ausência de acessibilidade, dificultando a mobilidade das 

pessoas pelas calçadas da cidade de Altamira do Paraná. 
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Outro questionamento se refere a substituição das árvores do canteiro central 

da Avenida Jaime Canet. Neste caso específico, a opinião foi bem diversificada 

conforme destacado no gráfico 01. 

 

Gráfico 1– substituição das árvores do canteiro central da avenida. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2020). 

 

Como já fora mencionado, a população não ficou muito satisfeita com a 

substituição das árvores da avenida central, pois abordaram que não têm mais um 

sombreamento, como também uma piora na qualidade do ar. Essas foram a maioria 

das justificativas dos moradores, sendo assim 44% abordaram que essa substituição 

foi regular, e 28% acreditam que foi péssima, e uma minoria acredita que foi bom 

sendo 8%.Diante das respostas, percebemos que a maioria da população não tem 

informação e nem conhecimento a respeito da arborização urbana.  

Os moradores entrevistados de Altamira do Paraná puderam opinar sobre o 

seguinte questionamento. Se perceber que alguém está depredando uma árvore na 

sua rua, o que você faria? A resposta pode ser visualizada no gráfico 2. 

De acordo com o gráfico 2, do total de entrevistados, 44% das pessoas 

conversariam com a pessoa para chegar a um consenso, 24% denunciariam em órgão 

públicos, já 16% chamariam atenção, e 8% não fariam nada, o que consideramos 

grave, pois as pessoas precisam ter consciência sobre a preservação dos elementos 

naturais no ambiente urbano, e 8% não sabe o que fazer. 

 

 

 

28%

8%
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20%
péssimo;

ruim;
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ótimo;
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Gráfico 2– Sobre a depredação de árvores. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2020). 

 

Outro questionamento refere-se “a quem encaminhar reclamações relacionadas 

à arborização viária?” Do total de questionários aplicados 88% destacaram que as 

reclamações deveriam ser encaminhadas para a prefeitura, 8% não souberam 

informar, e 4% responderam que seria na companhia elétrica.  

Já o gráfico 3 indica o percentual referente ao seguinte questionamento “como 

você colabora com a arborização da cidade de Altamira do Paraná? 

 

Gráfico 3– colaboração com a arborização da cidade. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2020). 

 

Nesse aspecto, 60% das pessoas responderam que colaboram com a 

arborização cuidando das árvores próximas a sua residência, 24% consideram que não 
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danificam a arborização urbana, e 16 % plantando árvores, algo que consideramos 

positivo por parte da população. 

Outras três questões que foram levantadas junto aos moradores foram sobre a 

opinião dos mesmos a respeito da arborização viária da cidade e o que poderia ser 

feito para melhorar a arborização e se os mesmos estariam dispostos a contribuir com 

a preservação e manutenção da mesma na cidade, ademais de que forma? Foram 

questões bastante abrangentes, as quais eram abertas, para entender de fato a 

percepção dos moradores sobre essas questões. Nesse sentido, as respostas foram 

similares, sendo que a maioria relatou que não estava feliz com a arborização da cidade 

devido ao calor excessivo, como também, pelo fato de não ter gostado da substituição 

de árvores da avenida central.  

Os moradores entrevistados destacaram que as árvores desempenham um 

papel muito importante na melhoria da qualidade do ar e de vida da população e seria 

necessário optar por árvores que apresentassem menos problemas, principalmente 

nas calçadas, ou seja, com espécies adequadas, plantando mais árvores já que a 

maioria dos moradores levantaram questões relacionadas a pouca quantidade de 

árvores existentes na cidade.  

Em relação a essa última questão, a maioria relatou que estaria, sim, disposta 

a contribuir com a preservação e manutenção da arborização. Os moradores afirmaram 

que estão dispostos a plantar mais árvores e a cuidar das que estão próximas a suas 

casas, como também, de denunciar quando perceberem irregularidades, como por 

exemplo: danificação, podas radicais, envenenamento das árvores, entre outros.  

Assim, percebemos que o apoio dos moradores em relação a esse projeto de 

pesquisa foi quase unânime, pois os mesmos entenderam a importância da arborização 

viária em consonância com a qualidade arbórea do município e estão dispostos a 

colaborarem da melhor forma possível e necessária para o desenvolvimento da cidade.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento da pesquisa, podemos perceber que a questão urbana 

hoje é cada vez mais discutida em relação à estrutura das cidades brasileiras, levando 
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em consideração que uma das críticas atuais sobre essa estrutura é o sistema 

capitalista, uma vez que, esse acaba tornando os lugares “mercadorias”, cujo acesso 

está reservado àquele que detém o capital, ou seja, para uma pequena minoria, em 

detrimento da grande maioria que fica alijada de todo o processo.  Ademais, qual seria 

a solução? Para minimizar o problema, a solução inicial seria frear o crescimento 

desordenado das cidades, proibindo ou controlando o número de aprovações de 

loteamentos habitacionais, sobretudo aqueles localizados nas zonas afastadas dos 

grandes centros urbanos.   

Tendo em vista a importância da arborização urbana, foram criadas leis que 

regulamentem e determinem as áreas verdes urbanas, até mesmo em nível federal, 

embora que a pesquisa fora realizada em escala municipal, é possível perceber quão 

importância é dada  à questão, porém é nítido um descaso das políticas públicas, dando 

pouca importância a essas questões, o que está gerando inúmeras consequências, 

como no município de Altamira do Paraná, ao ponto de os moradores perceberem e 

relatarem seu descontentamento. 

A pesquisa foi de total relevância uma vez que a arborização urbana compõe 

nos dias atuais aspectos muito importantes a serem adotados por parte da gestão 

urbana envolvendo projetos que visam a melhoria das espécies, já que abordar a 

temática é essencial, uma vez que essa oferece inúmeros benefícios para a população, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida, melhoria do microclima e a estética 

da cidade por meio do embelezamento das áreas verdes. 

Está pesquisa visou conhecer a real situação da arborização do município, 

levando em consideração o planejamento urbano, assim como o manejo da 

arborização. É notório que com o crescimento urbano houve uma   perda arbórea 

muito grande para a construção de edificações, indústrias, locomoção de veículos, 

assim essa retirada da vegetação está causando sérias consequências, onde em alguns 

casos podem ser até irreversíveis, como o aumento da temperatura devida à infiltração 

dos raios solares, além disso, pode afetar drasticamente a biodiversidade local. 

É explícito que o processo de urbanização gera uma série de consequências que 

atua diretamente na vida da população, principalmente no que se diz respeito à saúde. 

Vale ressaltar que, para uma boa a arborização, não é só plantar árvores, mas sim, 
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verificar as espécies que são adaptáveis no município, deve ser feito o manejo das 

mesmas, ou seja, são necessárias ações que viabilizem e priorizem tal planejamento, 

o que não está ocorrendo no município.  Sabemos que os aspectos negativos do 

município ficaram visíveis na pesquisa em consonância com o relato dos moradores 

confirmando os dados.  

Sabemos que os benefícios de uma boa arborização são inúmeros e visíveis, 

melhorando o sombreamento, diminuindo a incidência de raios solares, os ruídos 

sonoros, melhoria na proteção do solo contra a erosão, dentre outras. 

Porém, com todos esses benefícios, ainda há ou haverá ocorrências de    

problemas no perímetro urbano como quebras de galhos, interferência na fiação 

elétrica, queda dos frutos. Ademais, realizar novos plantios priorizando as espécies 

nativas como fora mencionado anteriormente, ademais aumentando a qualidade de 

vida da população e contribuindo para a biodiversidade. 
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RESUMEN 

El presente trabajo constituye una aproximación al análisis del conflicto ambiental urbano 

en un territorio de borde de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut 

(Patagonia Argentina) A raíz de los cambios de usos de suelo en el periurbano y de la 

implementación de un nuevo modelo de gestión de los residuos que se viene 

desarrollando en la ciudad, se analizará el conflicto ambiental urbano a partir de identificar 

los actores involucrados y los intereses.  A su vez el sendero metodológico seleccionado 

permite evidenciar otros procesos asociados, como cuestiones referidas a la aplicación de 

políticas públicas y los procesos de construcción del espacio en territorios de borde. 

 

Palabras claves: Periurbano. Conflicto ambiental urbano. Gestión de residuos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación denominado 

“Territorios urbanos y rurales de la Patagonia central. Entre la complejidad y la 

incertidumbre” Uno de los objetivos del mismo es abordar los procesos de construcción 

del suelo urbano en territorios de borde de la ciudad de Comodoro Rivadavia – Provincia 

del Chubut- a partir de procesos de ocupación informal del periurbano con fines 

productivos.  

Para ello se han realizado trabajos de campo en los sectores de Km 17 y km 18 

que consiste en relevar los usos de suelo, con énfasis en los predios dedicados a la 

producción de alimentos. Luego de haber realizado encuestas y entrevistas se concluye 

que ambos espacios asisten a repentinos cambios y mutaciones, en los que tiende a 

imponerse el suelo residencial y a generarse conflictos por el uso del suelo.  

Otras de las conclusiones a las que ser arribó es la presencia de fenómenos de 

degradación ambiental a partir de la proliferación de basurales a cielo abierto en los 

bordes del área relevada. En este contexto, el equipo de investigación se preguntó si 

dicho fenómeno estaba asociado a la falta de servicios básicos que caracteriza a este 

espacio en transición y a las dificultades que tiene el Estado Municipal para ejercer el 

control y la gestión correcta de los residuos en una ciudad dispersa y fragmentada. 

(FREDDO; USACH, 2012, p. 237). 

A medida que se avanzaba en la recolección de información con charlas informales 

y entrevistas a referentes, autoridades municipales y vecinos, se pudo comprobar que el 

mismo está asociado a la presencia de la “Escombrera de Km 9”. (Figura 1). Este espacio, 

que se encuentra en inmediaciones del área relevada,  experimentó un proceso de puesta 

en valor en los últimos años. La implementación de un nuevo  modelo de gestión integral 

de residuos sólidos urbanos que se está desarrollando en la ciudad, implica la creación de 

nuevos espacios para la disposición final de residuos voluminosos y especiales. Sin 

embargo, estas políticas públicas contienen efectos no deseados o externalidades 
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negativas que se traducen en conflictos ambientales por el uso del espacio y conllevan 

fenómenos de degradación ambiental asociadas. 

Por lo expuesto, este trabajo analiza a partir del concepto de conflicto ambiental 

local (SABATINI, 2015, p. 85) los actores en juego y argumentos empleados, evidenciando 

las tensiones en torno a los cambios en el uso del suelo y la crisis de planificación urbana 

que experimenta la ciudad (BACHILLER, 2018, p. 133). 

Al trabajo de entrevistas se sumó el análisis de documentos públicos y periódicos 

digitales para comenzar a explicar, reconstruir y analizar el conflicto en cuestión.  

 

2 ÁREA DE ESTUDIO  

 

El área de estudio se localiza en la Zona Norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia, 

en la provincia de Chubut. Involucra tres espacios: el sector periurbano de KM 17 y  18 y 

la “Escombrera de km 9”.   

En el caso de los dos primeros, se trata de espacios periurbanos o de borde que 

se han configurado en las últimas décadas y cuyo rasgo distintivo es la combinación de 

usos de suelo –residenciales, baldíos, productivo intensivos- con una baja densidad de 

población, escasa infraestructura urbana y una localización periférica. Por lo tanto, son 

espacios de  transición urbano-rural que han sido producto de la ocupación informal de 

predios fiscales y que actualmente asisten a una serie de mutaciones funcionales, en el 

que tiende a imponerse patrones de ocupación residencial.  

Mientras que el sector denominado “Escombrera de km9”, fue construido para la 

disposición final de escombros y residuos de gran volumen, que en los últimos años 

adquirió  el rasgo de basural a cielo abierto. La superficie afectada por el mismo fue 

variando, ampliando su perímetro y expandiéndose. Actualmente posee un área de 

afectación de 30 ha. Su localización absoluta es de 45°75´S/ -67°44´O y su altura sobre 

el nivel del mar es de aproximadamente 50 mts. El predio está rodeado de un pequeño 

cordón montañoso. De la Figura 1 se desprende la proximidad física que poseen los tres 

espacios. 
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Figura 1: Ubicación de la “Escombrera Municipal de Km 9” en zona norte de Comodoro 
Rivadavia, Chubut Argentina 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

3 PLANTEO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS POSIBLE: EL NUEVO MODELO DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS Y LAS EXTERNALIDADES NEGATIVAS 

 

A fin de contextualizar y problematizar el conflicto ambiental, se advierte que el 

Municipio local comenzó a desarrollar en los últimos 20 años una serie de modificaciones 

normativas, técnicas, logísticas y  recursos humanos que conducen al advenimiento de 

un nuevo modelo de gestión de los residuos. Esto explica el tránsito de un modelo basado 

principalmente en la lógica de “enterramiento masivo”, a un modelo de gestión integral 

de los Residuos Sólidos Urbanos.  
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Cabe advertir que gran parte de la gestión de los residuos recae en la empresa que 

gano la licitación por un término de 10 años: Urbana S.A. De acuerdo a estas acciones, 

se puede considerar que la puesta en valor de la Escombrera de km 9 para el depósito 

final de escombros especiales y de gran volumen, constituye una forma de comenzar a 

ordenar y definir espacios de acuerdo al tipo de residuo depositado.  

Sin embargo, la principal hipótesis que moviliza este trabajo es que el conflicto 

desatado constituye una respuesta a los efectos no deseados o externalidades negativas 

de la puesta en valor de la Escombrera, dado que no cumple la función para el cual fue 

proyectada y evidencia una falta de control por parte de las autoridades locales en espacio 

transición y escasamente consolidado. De esta forma la degradación ambiental resultante 

contribuye a exacerbar la situación de vulnerabilidad  que experimentan los vecinos y 

productores de los sectores periurbanos, y a su vez demuestra la falta de planificación 

que caracteriza  a estos territorios de borde.  

 

4 UN MARCO CONCEPTUAL POSIBLE  

 

En función del análisis del conflicto ambiental urbano y los fenómenos asociados 

se recuperan varias categorías conceptuales propias de la Geografía Crítica, Geografía de 

Riesgos y de enfoques de la Sociología Ambiental. A su vez, la problemática de la basura 

requirió familiarizarse con conceptos de la cuestión ambiental, de la teoría del riesgo y de 

la vulnerabilidad social. 

El Área de Estudio posee como rasgo distintivo: constituye un territorio de borde 

del espacio urbano. Se trata de un área de transición o interfase rural-urbano, también 

puede ser considerado como un frente productivo que transforma y modifica el espacio 

rural en suelo urbano o para otro tipo de usos. (BARSKY, 2010). 

El espacio periurbano es un espacio de transición, muy dinámico, que cambia 

constantemente y en el cual coexisten varias problemáticas, y en el que se producen 

disputas en torno al uso del suelo o conflictos de uso de suelo antagónicos. Esto se debe 

a la consolidación de un patrón irregular de usos de suelo, cuyo rasgo distintivo es la 
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volatilidad y la exposición. (DE MARCO, 2020, p. 156). En términos ecológicos, ofrece 

servicios ambientales, como la absorción de agua durante la lluvia o constituyen 

reservorios de biodiversidad. (BARSKY, 2005).  

Sin embargo, el deterioro progresivo que experimentan los espacios rurales 

próximos a las ciudades tiene diversas aristas y causantes, entre las que se destacan: 

actividades y residuos que generan los procesos de urbanización, la degradación de los 

suelos y la contaminación y alteración de los sistemas hídricos, la destrucción de ámbitos 

que constituyen potenciales reservas recreativas o paisajísticas, así como la ocupación 

con fines residenciales de zonas bajas e inundables. La huella paisajística se acentúa sobre 

el borde urbano, ya que es la impronta de la apropiación y el paisaje resultante del 

crecimiento que experimenta la ciudad, y se materializa en la proliferación de canteras, 

cavas y basurales. (CURTIT, 2003, p. 75). 

Desde la Sociología Ambiental se recupera el concepto de conflicto social para 

aplicarlo a problemas entorno a la gestión de los recursos naturales y el territorio. Tal 

como afirma Sabatini son, en realidad, conflictos sociales por el control de los territorios 

y, en tanto tales, tienen gran relevancia para los estudios urbanos. Se trata de conflictos 

originados por cambios en los usos del suelo y por la distribución territorial de las 

externalidades derivadas de esos cambios. Por lo expuesto, los conflictos ambientales no 

son distintos a los conflictos urbanos derivados del desarrollo de proyectos inmobiliarios 

o de infraestructura. (SABATINI, 1997, p. 78). 

 Tal como se puede desprender de la instalación de un sitio para la disposición final 

de residuos de gran volumen o especiales en un área en constante mutación. 

 

5 METODOLOGÍA  

 

En cuanto a la cuestión metodológica se recuperan procedimientos y técnicas que 

se vienen desarrollando en el Proyecto de Referencia, y en especial aquellos que se 

adaptan mejor al contexto de Covid-19 y las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio.  
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Estas tareas se fueron complementando con la búsqueda de legislación vigente a 

nivel local. Paralelamente se concretaron entrevistas vía WhatsApp y telefónicas con 

vecinos, referentes del sector de km 18 y con autoridades municipales del área de Gestión 

Urbana para la Comunidad, de la Empresa Urbana e informantes claves de la Secretaría 

de Ambiente Municipal. De acuerdo al análisis realizado se optó por un estudio de caso 

descriptivo, ya que implica una descripción densa y en profundidad del conflicto ambiental 

local a partir de aplicar el camino metodológico desarrollado por Galfiori y su equipo4. 

Se analizará el conflicto ambiental según el siguiente camino metodológico conducente:  

• Foco y área de expresión del conflicto socio ambiental,  

• Dinamismo o desarrollo temporal del conflicto,  

• Agentes ambientales involucrados en el conflicto, 

• Acciones de demanda o protesta realizadas por los agentes ambientales 

demandantes, 

• Causas que explican las acciones realizadas por los agentes ambientales 

demandados que generan la situación de conflictividad. 

• Tipos de uso de suelo en conflicto 

• Consecuencias o efectos negativos producidos sobre la naturaleza y la sociedad 

que demuestren el grado de desarticulación entre ambas.   

 

6 RESULTADOS  

 

6.1 FOCO Y ÁREA DE EXPRESIÓN DEL CONFLICTO AMBIENTAL  

 

Si bien el foco del conflicto se circunscribe a un corte de ruta en el acceso sur de 

la Escombrera, el área de expresión contiene e involucra a vecinos y  barrios de la zona 

 

4 Galfiori et Al. (2013) Conflictos socio ambiental: identificación y representación espacial. Estudio de caso 

en la ciudad de Río Cuarto (Argentina) En Revista Estudios Geográficos. Vol. LXXIV, 275. Pp 469-493 ISSN 
0014-1496 eISNN: 1988-8546 
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norte de Comodoro Rivadavia, ya  que comienzan a usar los espacios cercanos a la 

Escombrera como espacios de deposición final de sus residuos. –incluidas los bordes de 

las Áreas relevadas: km 17 y 18-  Los basurales a cielo abierto se disponen a lo largo del 

camino de acceso.  

En este sentido, un  vecino manifestaba que se trata del “shopping de zona norte” 

por la diversidad de objetos que se pueden encontrar. Ante la falta de cobertura de estas 

áreas de expansión reciente  y las dificultades en el tratamiento de la basura, la 

Escombrera actúa como área de amortiguación o gran basural de zona norte. Los vecinos 

demandan mayor control y saneamiento del áreas degradadas próximas a sus viviendas 

y predios. 

 

6.2 DINAMISMO O DESARROLLO TEMPORAL DEL CONFLICTO  

 

Se advierte a través del análisis de imágenes satelitales y documentos municipales 

que los espacios involucrados son coincidentes en el tiempo. Esto significa que, a medida 

que se consolida el proceso de ocupación del periurbano de km 18 a partir del año 2010, 

también comienzan actividades tendientes a poner en funcionamiento la Escombrera.  

Durante el año 2018 los vecinos y productores de lugar mantienen reuniones y 

presentan notas solicitando información sobre la Escombrera. La falta de control lleva a 

que las bateas que asisten al lugar depositen restos orgánicos, generando malos olores, 

sumados a las quemas recurrentes de cubiertas, fenómenos que se agudizan durante el 

periodo estival.  

La falta de agua y la mayor demanda de electricidad durante este periodo dificultan 

aún más las cosas y aumenta el malestar, que combina demandas ambientales y 

paralelamente acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las familias. Para el 

mes de septiembre, periodo en el que se visibiliza a través de los medios locales el cierre 

definitivo del basural a cielo abierto de Zona Sur, aumenta el nivel de conflictividad.  

Se pasa así de un periodo de latencia –gestiones, charlas y reuniones con las 

autoridades- a uno activo en el que materializan corte de rutas y presencia de los medios. 
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El conflicto se resuelve en el mes de septiembre de ese año, a partir de un Acta Acuerdo 

que involucra a autoridades municipales y vecinos. Luego fue publicada en medios 

gráficos a modo de visibilizar y dar a conocer el problema. 

 

6.3 AGENTES AMBIENTALES INVOLUCRADOS EN EL CONFLICTO  

 

Un dato a destacar en el análisis del conflicto es la ausencia de la empresa Urbana 

S.A. por parte del sector privado o las empresas de batea que operan en el lugar. De 

acuerdo a los pliegos de la licitación la empresa debe controlar la entrada y salida al 

predio.  Por parte de las autoridades públicas solo se visibiliza el Secretario de Gestión 

Urbana Comunitaria, responsable directo de trabajar con los referentes en la erradicación 

de basurales, gestionar bateas, etc.  

De hecho los carteles se dirigen a su figura.  Se advierte una ausencia notoria del 

Secretario de Ambiente y de los Concejales, ya que poseen mayores responsabilidades en 

el sector y en la problemática. La ciudadanía está presente principalmente a partir de la 

presencia de los vecinos y productores afectados. Se advierte una ausencia notable de 

las instancias técnicas científicas o de ONGs. 

 

6.4 ACCIONES DE DEMANDA O PROTESTA REALIZADAS POR LOS AGENTES 

AMBIENTALES DEMANDANTES 

 

El 28 de septiembre año 2018, vecinos y productores del periurbano deciden corta 

la ruta desde la madrugada y  a fin de bloquear el acceso de camiones y bateas al lugar. 

Mediante un piquete o bloqueo, prenden cubiertas y ponen obstáculos.  Para ello han 

llamado a los medios locales y muestran carteles que manifiestan “No al traslado de la 

escombrera”, No más basura en nuestro barrio”, “Sr. Vivas no traiga más basura al sector” 

Un vocero advierte que “los vecinos pueden circular normalmente y la medida es contra 

los camiones de basura (sic) que empezarían a llegar hoy” Los medios destacan que los 

vecinos no se oponen a la Escombrera, sino a lo que se deposita allí, solicitan más control.  
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6.5 CAUSAS QUE EXPLICAN LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS AGENTES 

AMBIENTALES DEMANDADOS QUE GENERAN LA SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD 

 

Se advierte que las acciones tendientes a transformar el modelo de gestión de 

residuos no están exento de conflictos, improvisaciones y falta de planificación. Ante el 

cierre definitivo del basural de Zona Sur, y la consiguiente puesta en funcionamiento de 

una planta de tratamiento, compactado y separación, el Municipio momentáneamente usa 

a la Escombrera como un basural a cielo abierto. El importante tráfico de camiones que 

caracteriza al sector así lo demuestra. Sumada a la presencia cada vez más recurrente de 

familias que viven del cirujeo, recolectando chatarra y metales. 

Paralelamente la falta de infraestructura básica, en especial de un sistema de 

recolección formal de los residuos sólidos domiciliarios en el sector de km 18 agudiza la 

situación. El estado municipal impulsó programas de limpieza de la ciudad en conjunto 

con la empresa recolectora de residuos, pero no hay una política pública clara para el 

seguimiento del saneamiento de los basurales clandestinos y que prevalezca a largo plazo. 

El municipio no terminó de dotar de infraestructura al predio de la Escombrera para 

fortalecer el perfil original: deposición final de chatarra y escombros. Se convierte en el 

“shopping de Zona Norte” según manifiesta un vecino. El crecimiento discontinuo y 

disperso que experimentó la ciudad, conlleva a la existencia de áreas intersticiales que se 

convierten en “tierra de nadie”, lugares de deposición informal de todo tipo de residuos. 

 

6.6 TIPO DE USO DE SUELO EN CONFLICTO 

 

La falta de planificación y criterios se advierte en la ambivalencia de las normas y 

códigos urbanos que datan de la década del noventa. En este sentido, cabe mencionar 

que la Ordenanza 3614/90 dispone que el actual emplazamiento de km 17 y Km 18 sea 

zona subrural (Z.S.R. Zona subrural) o zona sub-urbana (Z.S.U. Zona Suburbana) sin un 

límite preciso. De la superposición del plano de usos del suelo de la ordenanza en cuestión 

con los espacios involucrados se desprende que el basural y la escombrera se encuentran 
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ubicados en una zona cuya definición es la de Reserva Urbana (R.U) aludiendo a la 

posibilidad de urbanizar la zona mediano y largo plazo. Siendo que actualmente allí se 

localiza este basural informal. 

 

6.7 CONSECUENCIAS O EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS SOBRE LA NATURALEZA Y 

LA SOCIEDAD QUE DEMUESTREN EL GRADO DE DESARTICULACIÓN ENTRE AMBAS 

 

La proliferación de basurales a cielo abierto, los humos generados por la 

escombrera, la presencia de roedores y gaviotas, la contaminación de los cursos de agua, 

los camiones bateas que trasladan todo tipo de residuos  convierten al Área de Estudio 

en un espacio de una importante degradación ambiental, exponiendo directamente a los 

vecinos y productores a posibles enfermedades, y afectando sus proyectos productivos. 

Aumenta de esta forma la vulnerabilidad socio ambiental y la huella sobre el paisaje es 

evidente. A esto se debe sumar la falta de servicios básicos que caracteriza al sector. 

Situación que se agrava en un contexto atravesado por el Covid, la falta de información y 

de infraestructura sanitaria. 

 

7 CONCLUSIONES 

 

El análisis del conflicto ambiental desatado demuestra la falta de planificación y de 

acciones coordinadas para la transformación del modelo de gestión de los residuos sólidos 

urbanos en la ciudad. Paralelamente esta situación se agudiza en la Escombrera de km 9, 

ya que no cumple las funciones para la que fue creada. La firma del acta acuerdo, es decir 

la resolución formal del conflicto, no resolvió el problema de fondo. Las autoridades 

municipales aún no definen un espacio para la disposición final de aquellos residuos que 

no entran a la planta de tratamiento. Se entiende que el problema de la basura en el Área 

de Estudio constituye un efecto no deseado o externalidad negativa de dicha política 

pública.  
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Por otro lado, esta situación se combina con la falta de infraestructura básica que 

caracteriza al sector, exponiendo aún más a las familias y productores que deben afrontar 

la falta de servicios básicos. Durante el año 2019 los vecinos y productores mantuvieron 

los mecanismos de protesta, en pos de obtener servicios e infraestructura para el sector. 

Si bien los resultados han sido inciertos5 los vecinos y productores han consolidado 

mecanismos de protesta y mayor capacidad de organización.  

Por otro lado, este conflicto evidencia las rápidas mutaciones que experimentan 

los espacios de borde o periurbanos, demostrando que se requiere intervenciones 

urgentes que mejoren la calidad de vida de las personas involucradas  y capacidad de 

planificación por parte del Estado Municipal, a fin de reducir la incertidumbre. 
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O PLANEJAMENTO EM SAÚDE E A QUESTÃO DO 

DESENVOLVIMENTO 
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RESUMO 

O processo de urbanização possibilita desenvolver diversas relações sociais e de 

produção. Nas cidades, diversos fatores precisam ser avaliados a fim de se garantir o 

desenvolvimento, como a questão da saúde pública. Neste contexto, o presente 

trabalho tem como objetivo abordar a relação entre saúde e desenvolvimento, 

analisando a questão da territorialização e a abordagem dos municípios perante o 

planejamento e atuação da saúde, através do levantamento bibliográfico. Com isso, é 

possível perceber a importância da saúde para garantir o desenvolvimento local e 

consequentemente o nacional, sendo necessário avaliar os aspectos que envolvem seu 

planejamento e gestão, bem como a questão das políticas públicas e o território da 

saúde. É essencial conhecer o espaço a ser trabalhado com a finalidade de promover 

ações efetivas em tal, garantindo qualidade de vida aos residentes, além de impactos 

benéficos nos aspectos econômicos, políticos e sociais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade é constituída a partir de contribuições históricas e sociais. De acordo 

com Corrêa (1989, p. 11), o espaço urbano é “[...] fragmentado, articulado, reflexo, 

condicionante, social, cheio de símbolos e campo de lutas”. É um produto social, 

possuindo então diversos agentes sociais, cuja dinâmica é complexa. Neste contexto, 

observa-se a importância de se ter um planejamento estratégico de base territorial 

que leve em consideração não apenas as características urbanas, mas a relação da 

cidade com o campo, e do município com a região no qual está inserido. 

Ao se considerar os princípios para a política de reorganização urbana, 

percebe-se no intuito de se adequar as cidades em relação as demandas da população, 

garantindo uma gestão democrática, visando a qualidade de vida e o desenvolvimento 

de cidade, de forma igualitária e justa. Tais estratégias devem atender à realidade do 

local, evidenciando a necessidade do planejamento (FARIA, 2009). 

Ao analisar o espaço urbano, deve-se pensar que este não se trata apenas de 

grandes e médias cidades, sendo uma das preocupações acadêmicas compreender o 

urbano brasileiro em sua totalidade, levando as cidades pequenas em consideração, 

principalmente na questão da sua inserção nas redes de cidade e o papel que estas 

desempenham (FERNANDES, 2018). Endlich (2006) afirma que 

 

Não contemplar as pequenas cidades é esquecer uma parte da 
realidade urbana. Não se deixa apenas de estudar uma parte concreta 

da espacialidade brasileira, como também esta falta de estudo 
compromete uma compreensão mais ampla da rede urbana, até 
mesmo das questões tratadas no domínio dos centros urbanos 

maiores, bem como das possibilidades de intervenção.  [...] (ENDLICH, 
2006, p. 31). 

 

Ainda, percebe-se a preocupação dos municípios na realização de um 

planejamento visando o desenvolvimento, e para isso é necessário discutir a questão 

da saúde pública e sua influência na qualidade de vida dos residentes locais, bem como 

seus impactos desenvolvimento econômicos e social. 

A saúde urbana é uma área importante possuindo relação direta com as 

questões sociais e políticas, sendo guiada por métricas inovadoras e com uma estreita 
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associação com a administração pública e as relações intersetoriais (CAIAFFA; FRICHE; 

OMPAD, 2015). As autoras salientam que 

 

Saúde urbana é a área do conhecimento aninhado na saúde pública 
que nos permite repensar o impacto na saúde das intervenções do 

setor público nas cidades, incluindo aquelas que não necessariamente 
têm origem no setor saúde. A saúde das populações que vivem em 

ambientes urbanos é função de influências globais, nacionais e locais 
e de uma rede de determinantes interligados. O cerne fundamental 
dessa proposição é que os ambientes sociais e físicos definem o 

contexto urbano e são modulados por fatores (proximal e distal) e 
atores em vários níveis. Assim, as tendências globais, os governos 
nacionais e locais, sociedade civil, setor privado e mercados modulam 

as configurações em que tais fatores locais operam. (CAIAFFA; 
FRICHE; OMPAD, 2015, p. 1). 

 

Pensar em desenvolvimento é também pensar em saúde e, pensar em saúde 

é pensar na questão da saúde pública. A saúde é o eixo fundamental do 

desenvolvimento em qualquer sociedade, sendo necessário pensar meios de garantir 

o acesso desta aos seus residentes, além de analisar a influência deste para o 

desenvolvimento e economia local.  

Portanto, o presente trabalho, a partir de um levantamento bibliográfico, busca 

abordar a relação entre saúde e desenvolvimento levando em consideração a 

abordagem dos municípios perante o planejamento e atuação da saúde, bem como os 

principais aspectos envolvendo a saúde pública e a importância da territorialização 

neste processo. 

 

2 SAÚDE: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO E SAÚDE 

 

A saúde passou a ser vista além da concepção de ausência de doença. Para 

avalia-la é necessário levar em conta os aspectos físicos, econômicos, sociais e mentais 

que envolvem tal processo. Com isso, para se ter um desenvolvimento do país é 

necessário pensar em saúde e na relação entre saúde e desenvolvimento. Gadelha 

(2012) afirma que, 
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De fato, torna-se necessário pensar a relação entre saúde e 
desenvolvimento, recuperando e atualizando uma abordagem 

estruturalista e de economia política que dialogue com o campo da 
saúde coletiva para a construção de uma nova agenda sanitária que se 

insira no contexto de uma estratégia nacional de desenvolvimento. 
(GADELHA, 2012, p.5)  

 

Apesar de que as abordagens funcionalistas foram bastantes atuantes, 

percebe-se que estas não são suficientes para suprir as demandas de estratégias 

nacionais de desenvolvimento, como a do Brasil (GADELHA, 2012).  

É preciso ter uma interdependência entre política e economia, afim de 

construir estratégias para garantir o desenvolvimento produtivo, inovação e proteção 

social, visando o desenvolvimento. Assim, tais estratégia são fundamentais para a 

atualização dos objetivos da reforma sanitária do país, garantindo o direito à saúde no 

novo cenário de globalização, revolução tecnológica e certa dependência e atraso no 

campo da saúde (GADELHA, 2012). 

A saúde está cada vez mais relacionada ao desenvolvimento. A visão de que 

ela é apenas um elemento constitutivo dos direitos sociais e individuais não é mais 

suficiente, já que esta impacta diretamente na economia, produzindo efeitos de forma 

direta ou indiretamente sobre o crescimento econômico e desenvolvimento em 

diferentes escalas (NUSKE et. al; 2017). 

A saúde se constitui em uma condição de cidadania, sendo parte inerente do 

desenvolvimento. Portanto, é improcedente pensar um país desenvolvido com uma 

saúde precária (GADELHA, 2012). Assim, para entender o atual contexto na relação 

saúde-desenvolvimento, é preciso compreender o conceito de desenvolvimento para 

a saúde. 

Para começar a análise, salienta-se que o desenvolvimento é um processo 

dinâmico, sendo um termo volátil, assumindo diferentes concepções de acordo com a 

situação ao qual está inserido (NUSKE et. al; 2017).  

Sen (2010) trabalha a questão da liberdade que as pessoas desfrutam, 

afirmando que tal liberdade é um determinante para as condições sociais e 

econômicas, além de salientar a importância da participação popular na formulação de 

políticas públicas. Já Siedenberg (2012) retrata o desenvolvimento com ênfase nas 
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pessoas, afirmando que é necessário pensar em saúde, educação, transporte, dentre 

outros fatores, e como estes influenciam direta ou indiretamente no desenvolvimento 

do país.  

Além da importância para a seguridade social, a saúde é parte intrínseca e 

estratégica da dimensão social do desenvolvimento. Esta, além da característica social, 

possui características que a coloca em destaque no projeto de desenvolvimento 

nacional, como a econômica e tecnológica, democrática e territorial e regional 

(GADELHA & COSTA, 2012a). 

A produção de bens e serviços voltados para a saúde forma um conjunto de 

setores de atividade econômica responsável por gerar empregos e renda no país. A 

participação da saúde nas demandas do sistema produtivo nacional é responsável por 

alavancar 9% do PIB brasileiro (GADELHA & COSTA, 2012a). Ainda, há a inovação 

tecnológica, criando o Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS), sendo 

responsável por altos investimentos em pesquisa e inovação nesta área.  

Viana e Elias (2007) destacam que a constituição de um campo de acumulação 

de capital em saúde fez com que aumentasse a quantidade de grandes indústrias que 

atuam no setor da saúde, propiciando o desenvolvimento dos CEIS, sendo este 

dependente de inovação tecnológica e dos avanços científicos. Os autores ao analisar 

a questão da revolução tecnológica que aconteceu, ressaltam que, 

 

[...] A revolução tecnológica dos últimos trinta anos, ao lado da etapa 
atual de globalização e financeirização da economia mundial, 

propiciaram a formação/consolidação desse complexo. Vale destacar 
que a área da saúde representa um dos elementos centrais da terceira 
revolução tecnológica, baseada na biotecnologia e nas novas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC). (VIANA; ELIAS, 2007, 
p.1766) 

 

É possível perceber uma dupla dimensão da saúde na sua relação com o 

desenvolvimento. De acordo com Gadelha (2007), é possível identificar 

 

[…] Numa primeira vertente, e concordando com o “consenso” já 
mencionado, é parte do sistema de proteção social, constituindo um 

direito de cidadania inerente ao próprio conceito de desenvolvimento. 
Numa segunda vertente, a base produtiva em saúde – de bens e 
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serviços – constitui um conjunto de setores de atividade econômica 
que geram crescimento e possuem uma participação expressiva no PIB 

e no emprego (respectivamente, em torno de 8% e de 10% nos 
empregos formais qualificados) que podem representar uma 

diferenciação profunda da estrutura produtiva brasileira. Esta 
diferenciação, que representa um enorme esforço de inovação, é 
fundamental para viabilizar o consumo social de massa de bens e 

serviços, contribuindo para dotar o País de uma base produtiva 
adequada para uma sociedade mais equânime. (GADELHA, 2007, p.11) 

 

Há então uma desmercantilização da saúde e mercantilização da oferta. A 

desmercantilização proporcionou a universalização do acesso à saúde, como garantido 

pela Constituição Federal de 1988, já a mercantilização da oferta propiciou a criação 

de um parque industrial da saúde, aumentando as indústrias, além do assalariamento 

dos médicos, criação de empresas prestadoras de serviços e planos privados de 

assistência médica (NUSKE et. al; 2017). 

Com a implementação do Sistema Único de Saúde, aumentaram os debates 

acerca da relação saúde e desenvolvimento, levando em consideração a questão das 

desigualdades entre os territórios. O SUS busca promover a descentralização e 

regionalização da saúde e dos investimentos federais que compõe sua base de 

evolução no território do país e, com isso, afim de reduzir os problemas relacionados 

às desigualdades, é necessário pensar em políticas públicas adequadas e que atendam 

a realidade do lugar. 

Neste sentido, nota-se a importância da sociedade civil para o desenvolvimento, 

onde passa a ocupar lugar de destaque, ressaltando o papel da cidadania, onde o 

cidadão é parte integrante e fundamental do processo de formulação das políticas 

públicas (ALLEBRANDT, 2002). No atual cenário de saúde, percebe-se o envolvimento 

dos cidadãos na prática na gestão da Saúde, a partir dos conselhos municipais de 

saúde (NUSKE et. al; 2017). 

Destarte, os sistemas de saúde são resultado da interação entre processos 

econômicos, políticos e sociais, sendo possível entender a relação entre saúde e 

desenvolvimento como “[...] um processo dinâmico e virtuoso que combina, ao mesmo 

tempo, crescimento econômico, mudanças fundamentais na estrutura produtiva e 

melhora do padrão de vida da população” (VIANA; ELIAS, 2007, p. 1766). 
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Apesar de se conhecer os benefícios decorrentes dessa relação e buscando 

garantir os direitos previstos pela Constituição, percebe-se que ainda há uma série de 

desafios a serem superados. Existem lacunas estruturais, administrativas e políticas 

que impedem de alcançar resultados satisfatórios. Além disso, percebe-se que há 

desafios em relação ao desenvolvimento de uma transformação na área da saúde, 

gerando impactos negativos na qualidade e na perspectiva de aumentar a eficácia do 

SUS perante o sistema privado que vem crescendo no país (NUSKE et. al; 2017). 

Observa-se a importância do Estado para garantir o desenvolvimento nacional, 

visto que este é responsável por promover uma articulação da saúde, a partir de 

adequações nas orientações macro políticas e com estratégias diversificadas, 

garantindo a universalidade ao acesso e o fortalecimento da base produtiva nacional 

do Sistema Nacional de Inovação em Saúde, superando as desigualdades (GADELHA, 

2006). 

Portanto, percebe-se a importância de se trabalhar a saúde em seus diversos 

aspectos e como esta é fundamental para garantir o desenvolvimento do país. É 

preciso analisar a questão da saúde levando em conta suas especificidades, 

principalmente em um país com proporções tão grandes. A saúde é um direito de 

todos, e para garantir isto é necessário desenvolver estratégias buscando sua 

universalização e, as políticas públicas são um elemento fundamental neste processo. 

 

2.2 O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DA SAÚDE E A BUSCA PELA REDUÇÃO DAS 

DESIGUALDADES 

 

A partir do momento em que a saúde passou a ser considerada um eixo para 

promover o desenvolvimento, buscou-se então meios de garantir a efetivação desta. 

Afim sanar os problemas e levando em consideração a questão das desigualdades 

existentes no país, o processo de territorialização tem o objetivo de levar assistência 

de saúde a todos, assegurando sua universalização. Gadelha e Costa (2013) ressaltam 

que, 
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A orientação macropolítica nacional na última década buscou criar um 
círculo virtuoso entre a melhoria na distribuição de renda, as condições 

de exclusão social e pobreza, a competitividade econômica e a geração 
de emprego, renda e riqueza. Neste sentido, fica claro que o governo 

buscou consolidar o reconhecimento institucional da convergência 
entre as dimensões econômica e social na trajetória de crescimento do 
País. (GADELHA; COSTA, 2013, p. 110) 

 

É importante observar que, no Brasil, a saúde atua impulsionando o 

desenvolvimento na sua dimensão regional, tendo uma importância marcada pelo 

corte territorial das desigualdades socioeconômicas. A saúde é estruturante da 

ocupação territorial visto que é parte central da organização das redes urbanas, 

influenciando e delimitando as escalas e limites territoriais (GADELHA et al., 2011). 

Percebe-se que nos últimos tempos, a categoria espaço vem sendo bastante 

utilizada ao se trabalhar saúde. Gondim et al. ([s.d]), definem a questão do território 

para saúde como, 

 

Os espaços são conjuntos de territórios e lugares onde fatos 
acontecem simultaneamente, e, suas repercussões são sentidas em 

sua totalidade de maneiras diferentes. Cada fato é percebido com 
maior ou menor intensidade de acordo com a organização sócio-

espacial, cultural, político e econômica de cada população que habita 
e produz cada um desses lugares. Essa multiplicidade de territórios e 
lugares modifica a percepção das pessoas sobre os riscos distribuídos 

espacialmente. [...] (GONDIM et al., [s.d], p.1) 
 

Observa-se que a ocupação de um território faz com que haja modificações. 

No espaço territorial existem atores sociais com diferentes interesses e forças, 

ocasionando, na maioria das vezes, que essas transformações sejam feitas de maneira 

conflituosas. Estas transformações afetam todos, de maneira benéfica ou não, e com 

isso, é necessário analisar os impactos deste processo (COLUSSI; PEREIRA, 2016). 

No âmbito da saúde, cada território possui particularidades, configurando seus 

próprios aspectos epidemiológicos, culturais, econômicos, sociais, políticos e 

demográficos. As equipes de saúde atuam neste território, apropriando de tais 

características, afim de dialogar com os atores, podendo agir naquela realidade que 

atuam e na qual pertencem (COLUSSI; PEREIRA, 2016). 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

A territorialização possibilita a organização de processos de trabalhos e 

práticas de saúde, já que as ações são efetivadas a partir de uma base territorial que 

foi delimitada previamente. Estas práticas já vem sendo feitas no SUS, como por 

exemplo, a criação da Estratégia de Saúde da Família, Vigilância em Saúde Ambiental, 

e a busca pela descentralização (MONKEN; BARCELLOS, 2005).   

Levando em consideração a saúde pública, O SUS afim de garantir a efetivação 

de suas diretrizes organizacionais de regionalização e descentralização, aplica uma 

série de nomenclaturas e divisões territoriais com o intuito de operacionalizar suas 

ações. 

A regionalização propõe organizar os serviços de saúde de acordo com seus 

níveis de complexidade tecnológica, em áreas geográficas delimitadas e com 

populações definidas, buscando garantir um atendimento integral em todos os níveis 

de atenção do sistema, formando um pólo assistencial articulando as redes de serviços 

dos municípios e estados (GONDIM et al. ([s.d]). 

A municipalização é definida como a diretriz operacional do SUS, evidenciando 

a necessidade da discussão sobre território, buscando um novo desenho organizacional 

e uma necessidade de se delimitar. Esta proposta possibilita uma maior autonomia 

municipal, onde cada sistema local de saúde possui sua base de abrangência 

populacional, possibilitando implantar políticas públicas efetivas e que atendam às 

demandas da população daquele lugar (GONDIM et al. ([s.d]). 

Esta articulação entre regionalização e municipalização acontece a partir do 

processo de descentralização e centralização das ações, através do qual os serviços de 

saúde do município são responsáveis por atender sua população.  

A partir da proposta de regionalização e municipalização, criou-se o Distrito 

Sanitário que corresponde a menor unidade operacional básica mínima do SUS. Este 

pode abranger duas dimensões, podendo ser uma estratégia de construção do SUS 

em um município ou vários, ou sendo a menor unidade de território e população, sendo 

apropriada para o processo de planejamento e gestão (ALMEIDA; CASTRO; LISBOA, 

1998, p.21-22).  
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De acordo com Almeida, Castro & Lisboa (1998), o território de um distrito 

sanitário pode ser definido como vários bairros de um município ou vários municípios 

de uma região. Os autores ainda definem que 

 

No processo de definição do chamado território-distrito devem ser 
consideradas para sua composição as relações de fluxos existentes 
entre os municípios ou bairros, as referências natural ou culturalmente 

já estabelecidas entre eles em suas diversas atividades, principalmente 
na área da saúde. (ALMEIDA; CASTRO; LISBOA, 1998, p.21-22) 

 

Desta maneira, observando a questão de territorialização do SUS e sua 

organização, percebe-se a importância do município para garantir a efetivação deste 

acesso de maneira acessível. Com isso, é necessário observar como os municípios se 

articulam afim de organizar seu sistema de saúde, buscando o desenvolvimento. 

 

2.3 O DESAFIO DA SAÚDE PÚBLICA EM PEQUENAS CIDADES E A BUSCA POR CIDADES 

SAUDÁVEIS 

 

 A produção social do espaço depende de uma organização socioespacial uma 

vez que as ligações hierárquicas com os lugares, forças políticas, econômicas e 

culturais se consolidam. Estas questões sociais podem se fragmentar em um série de 

problemas, como os voltados para saneamento, habitação, saúde e educação (LIMA 

et al., 2012). 

Ao se conhecer o espaço urbano é permitido compreender as dificuldades 

geradas no processo de ocupação deste e, em relação à saúde coletiva, pode-se 

observar a questão de sua precariedade ou ausência de serviços para atender a 

demanda da população (LIMA et al., 2012). 

A relação entre saúde ambiental e ambiente urbano já vem sendo trabalhada 

há muito tempo, desde o desenvolvimento do pensamento médico no mundo ocidental 

(RIBEIRO; VARGAS, 2005). Levando em consideração todo o histórico de evolução dos 

serviços de saúde, percebe-se que a saúde urbana é relacionada aos determinantes 

sociais, sendo resultado da ação humana. 
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As cidades contemporâneas apresentam metabolismos complexos e, através 

de suas redes e conexões que se estendem globalmente, evidenciam seus efeitos 

também na saúde (CAIAFFA et al., 2008). A questão das cidades impacta diretamente 

na dinâmica e no perfil epidemiológico dos seus residentes. Neste sentido, os autores 

ressaltam que 

 

[...] o conceito de saúde deveria incorporar o cotidiano dos indivíduos 
vivendo nas cidades, sob a ótica ampliada de que o estudo 

individualizado dos fatores determinantes na saúde e suas 
consequências, antes reducionista, não pode ignorar as relações de 
interdependência que existem entre o indivíduo e o meio físico, social 

e político onde ele vive e se insere. [...] (CAIAFFA et al., 2008, p.1787) 

 

A globalização e a urbanização andam juntas. Porém, o descompasso entre o 

crescimento populacional e o acesso serviços e oportunidades, leva 

consequentemente, a uma degradação do ambiente natural e uma deterioração das 

relações sociais. Isto se dá muitas vezes devido à falta de controle e gestão acerca da 

ocupação do solo e um consumo acima das necessidades básicas e do bem-estar 

(RIBEIRO; VARGAS, 2005). 

A cidade é dinâmica, sendo um campo onde as ações humanas se convergem. 

Com isso, a promoção da saúde visa desenvolver um conjunto de ações envolvendo 

estratégias para ampliar as autonomias individuais e coletivas para se viver em um 

território (BRASIL, 2014).  

Para desenvolver tais estratégias de promoção de saúde é preciso desenvolver 

formas de atender as demandas da população. Buscando garantir o desenvolvimento, 

é necessário reafirmar o papel da sociedade juntamente com os gestores afim de 

formular e reformular políticas públicas adequadas para o município, visto que é a 

partir do conhecimento das necessidades locais que será possível construir estratégias 

de intervenção adequadas e efetivas.  

A proposta “Cidades Saudáveis” faz parte da Nova Saúde Pública, sendo 

consequência do movimento de promoção da saúde (CORDEIRO, 2008). O movimento 

é mais que um conceito, é uma estratégia de promoção de saúde visando a melhoria 

da qualidade de vida da população (ADRIANO et al., 2000).  
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Tal proposta foi elaborada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e suas 

agências regionais e, considera os problemas urbanos da sociedade contemporânea e 

as possibilidades que a cidade oferece para desenvolver projetos sociais (WESTPHAL, 

2000). Sua abordagem visa desenvolver estratégias em níveis locais, favorecendo o 

desenvolvimento dos municípios, levando em consideração questões como a qualidade 

de vida e propiciando a criação de processos participativos e sociais.  

A implementação da Estratégia de Municípios e Comunidades Saudáveis (MCS) 

é essencial para se estabelecer e assegurar políticas públicas, além da manutenção do 

meio ambiente, de espaços e promoção de estilos de vida de modo saudável. Neste 

contexto, tal estratégia é importante para a construção e fortalecimento de alianças 

intersetoriais visando a melhoria de vida nos lugares e condições sociais das pessoas 

residentes em tal território (Opas/OMS, 2004). De acordo com a OMS (2004, p.8), 

 

A missão da estratégia de Municípios e Comunidades Saudáveis 

consiste em fortalecer a implementação das atividades de promoção e 
proteção da saúde no nível local, colocando-as como a mais alta 
prioridade da agenda política, deste modo, incentivando a participação 

das autoridades governamentais e da comunidade, promovendo 
diálogo, compartilhando conhecimentos e experiências e estimulando 

a colaboração entre os municípios e as comunidades.  
 

A MCS busca promover a saúde nos municípios, sendo que, para que este se 

torne saudável é necessário intervenção dos seus líderes políticos, organizações locais 

e cidadãos, que se comprometem a iniciar o processo de melhoria da saúde e 

qualidade de vida, criando e fortalecendo um pacto entre as autoridades locais, 

organizações comunitárias e instituições públicas e privadas (Opas/OMS, 2004). Para 

que isso ocorra de maneira eficiente, é necessário pensar no planejamento das saúde, 

levando em consideração as questões sobre saúde e desenvolvimento. 

 

[…] O planejamento local é um instrumento básico, incluindo a 
participação social na implementação, avaliação e tomadas de decisão. 
Um município torna-se saudável quando estabelece um compromisso 

formal para implementar um plano de ação para desenvolvimento 
sustentável, melhoria das condições sociais a longo prazo com meta 

de garantir a saúde e a qualidade de vida para todos os que vivem em 
um ambiente particular. Um MCS é essencialmente um processo que 
requer determinação e forte apoio político, bem como um significativo 
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grau de participação e ação por parte da comunidade. (Opas/OMS, 
2004, p.8). 

  

Afim de garantir uma visão integral da saúde, é necessário considerar o 

impacto das condições de saúde e da qualidade de vida dos indivíduos e coletividade 

no que diz respeito a todos os sistemas e estruturas que comandam as condições 

sociais e econômicas, além das condições do ambiente físico (Opas/OMS, 2004).  

Buscando o desenvolvimento em saúde nas cidades é necessário levar em 

conta a participação comunitária, além de criar alianças estratégicas efetivas. Estas 

alianças são relações e acordos estabelecidos entre diferentes interlocutores buscando 

alcançar metas definidas (Opas/OMS, 2004). 

 

[…] As alianças estratégicas mais comuns se estabelecem com 

agências governamentais, instituições de saúde e outros setores tais 
como educação, justiça, legislação, transporte, cultura e esportes, 
organizações não-governamentais (ONG’s), escolas, comunicação, 

grupos religiosos e organizações públicas e privadas. Como todas estas 
instituições desempenham um papel importante na construção de um 
município ou comunidade saudável, é preciso que todos os atores 

sejam incluídos como parceiros potenciais. (Opas/OMS, 2004, p.10) 

 

Além da busca por garantir Municípios e Comunidades Saudáveis, é válido 

notar o planejamento do SUS visando sua organização nas cidades. É observada uma 

sequência no planejamento visando promover a gestão de maneira descentralizada do 

SUS. 

Há a tendência de que os municípios passem a assumir cada vez a 

responsabilidade pelo relacionamento com os prestadores de serviço, se habilitando 

às condições de gestão descentralizada (BRASIL, 2003). De acordo com a norma 

NOAS/SUS 01/02, instituída pelo Ministério da Saúde, os municípios podem participar 

de duas maneiras no processo de gestão do SUS: 1- através da Gestão Plena da 

Atenção Básica, onde o município recebe um montante definido de acordo com a base 

per capita afim de financiar as ações de atenção básica e; 2- Gestão Plena do Sistema 

Municipal, onde o município recebe recursos federais programados para custear a 

assistência em seu território (BRASIL, 2003). 
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Em relação à estrutura institucional e decisória do SUS, os entes federados são 

responsáveis por negociar e entrar de acordo sobre as ações, serviços e organização 

do atendimento, além de outras relações que acontecem dentre do SUS, ocorrendo a 

chamada pactuação intergestores. Esta pode ocorrer entre estados e municípios, 

ocorrendo através da Comissão Intergestora Bipartite, ou entre os três entes federados 

através da Comissão Intergestora Tripartite (BRASIL, [s.d]). 

No âmbito municipal a gestão fica por parte das secretarias municipais e o 

colegiado participativo através do conselho municipal. A direção municipal do SUS deve 

ficar responsável por planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de 

saúde, buscando gerir e executar estes, além de garantir a organização de uma rede 

regionalizada e hierarquizada, articulando com sua direção estadual (BRASIL, 2003). 

O município, portanto, deve ser responsável pela saúde de sua população, 

além de aplicar seus recursos próprios ou aqueles repassados pela União ou Estado. 

Ainda, em cidades pequenas e/ou com poucos recursos, pode-se estabelecer parcerias 

com outros municípios buscando realizar procedimentos de média ou alta 

complexidade, garantindo um atendimento pleno (BRASIL, 2003). 

Neste contexto, é valido citar a importância da referencialização, onde se cria 

uma estratégia de atendimento visando um ponto de referência para cada tipo de 

enfermidade, tendo como ponto de entrada a atenção básica, como as unidades 

básicas de saúde. A hierarquização também garante centros de referência de acordo 

com a complexidade do atendimento, sendo organizado seguindo a sequência: postos 

de saúde, unidades de saúde, município-polo e região (BRASIL, 2003). 

Nas cidades, no que se diz respeito à saúde pública, observa-se a questão das 

Estratégias de Saúde da Família (ESF). Estas são responsáveis por atender a demanda 

da população de forma igual e integral, a partir da territorialização, tendo como base 

a demarcação de um espaço concreto de atuação da equipe de saúde, levando em 

consideração o núcleo familiar como unidade para desenvolvimento da atuação. Isto 

é importante, pois ao compreender a dinâmica da sociedade, os determinantes de 

saúde, além das relações de produção, é possível analisar as questões que contribuem 

para um melhor ou pior desenvolvimento do processo de saúde da comunidade 

(BRASIL, 2003).   
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Portanto, ao analisar a questão do planejamento em saúde nas cidades, 

percebe-se a importância da territorialização, bem como a dinâmica que ocorre entre 

as cidades, beneficiando a todos. Cidades pequenas devem manter uma rede de 

atendimentos e contatos com outros municípios buscando garantir a integralidade do 

acesso. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compreensão de saúde vai muito além da questão médica. É preciso analisar 

todos os aspectos políticos, econômicos e sociais envolvidos neste processo e como 

este influencia direta ou indiretamente para o desenvolvimento em diferentes escalas 

no país.  

Sabe-se que a saúde impacta de maneira benéfica no desenvolvimento 

nacional e, com isto, há uma necessidade em avaliar os determinantes desta. É preciso 

conhecer as especificidades da saúde pública no Brasil afim de possibilitar a formulação 

de estratégias efetivas para o desenvolvimento. 

O Brasil é um país com grandes disparidades intra e inter regionais, o que deve 

ser levado em conta ao planejar políticas de saúde pública. Estas desigualdades 

influenciam diretamente nos municípios e na relação entre saúde, desenvolvimento e 

qualidade de vida.  

Os grandes centros urbanos retém a maior quantidade de equipamentos de 

alta e média complexidade voltados aos atendimentos à saúde e com isso, pequenas 

e médias cidades muitas vezes não possuem recursos para garantir a integralidade 

deste acesso. Neste contexto, é necessário pensar em estratégias de planejamento e 

organização visando a inserção do eixo da saúde nas políticas de desenvolvimento, 

buscando garantir uma maior visibilidade e acessibilidade, mantendo um rede de 

referência. Nas cidades, a saúde possibilita além da movimentação da economia, a 

manutenção da qualidade de vida dos seus residentes, o que é essencial ao se pensar 

em desenvolvimento. 

Ao se trabalhar saúde, é importante pensar que o SUS é um marco crucial 

para o desenvolvimento da saúde pública no país, possibilitando alavancar diversas 
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outras áreas. Analisar a questão da saúde é um trabalho complexo e requer uma visão 

ampla do processo afim de compreender suas aplicações.  

Seguindo a hierarquia, chega-se no aspecto da saúde no município e é neste 

contexto, que é possível perceber os desafios enfrentados nessa busca de garantir 

uma integralidade do acesso cumprindo os princípios do SUS. Cidades pequenas 

possuem grandes problemas, visto que são ainda mais excluídas, sendo necessário 

adaptar as adversidades, seja criando políticas públicas efetivas ou através de 

parcerias. A gestão é de suma importância neste processo. 

Portanto, percebe-se que a importância de se ter uma gestão de qualidade, 

bem como garantir a participação popular. É necessário desenvolver projetos 

adequados à realidade de um lugar afim de garantir que este se efetive e alcance 

resultados positivos. Trabalhar saúde é pensar como um todo, levando em 

consideração os diversos aspectos que permeiam aquela sociedade. É a partir do 

planejamento visando o desenvolvimento local, que será garantido o desenvolvimento 

nacional voltado à saúde. 
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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de relatar as dinâmicas ambientais de causa e 

consequência das queimadas no Cerrado, assim como a importância desse fenômeno 

para a sua flora. Também, as dinâmicas sócio-histórico-culturais da população sobre 

o bioma, questionando o sentimento de pertencimento da mesma. O artigo foi baseado 

em reportagens, mapas do INPE e nas Leis que permeiam essa interação. Para levar 

o assunto ao âmbito educacional, desenvolveu-se um minicurso com a comunidade 

acadêmica, de introdução às problemáticas ambientais do Cerrado, no qual foi-se 

coletado o entendimento dos alunos sobre o tema abordado, através de textos 

discursivos, buscando evidenciar a importância do entendimento da responsabilidade 

da comunidade sobre o Bioma em que está inserida. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Cerrado, que é considerado “a formação savânica mais biodiversa do mundo 

e que ocupa cerca de 25% do território brasileiro” (INPE, 2020), vem sofrendo grandes 

transformações de caráter agrícola, índice demográfico e de aumento das 

temperaturas médias nas últimas décadas. Essas transformações têm sido 

responsáveis pela alteração de sua paisagem inicial, causada, em sua grande maioria, 

pelo fenômeno das queimadas. Essas, que podem ter tanto sua origem natural, quanto 

antrópica. De acordo com o Plano de Ação para a Prevenção e o Controle do 

Desmatamento (BRASIL, 2016). 

 

O fogo ocorre no Cerrado há pelo menos 25 milhões de anos e é 
considerado um dos principais agentes evolutivos para as adaptações 
morfológicas e fisiológicas da vegetação. No entanto, o atual regime 

de fogo ocorre em maior frequência e intensidade do que os incêndios 
naturais que participaram da formação do Bioma. São incêndios 
antrópicos distribuídos em épocas muito secas, causando vários danos 

ao meio ambiente e à saúde humana. O atual regime do fogo antrópico 
no Cerrado torna a vegetação mais rala, com menos espécies de 

árvores e tornam os ecossistemas mais suscetíveis ao fogo, pois 
reduzem a resistência e a elasticidade ecológica (BRASIL, 2016). 
 

 Objetivando defender tais argumentos, o presente trabalho pretende discorrer 

sobre as dinâmicas biológicas e sócio-histórico-culturais que o bioma tem desenvolvido 

ao longo do tempo, relacionadas às queimadas. O recorte espacial é a microrregião do 

Meia Ponte, no estado de Goiás e, o ambiente da busca de interferência da realidade 

são os níveis educacionais. 

 
1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CERRADO 

 

 O bioma Cerrado já ocupou aproximadamente dois milhões de quilômetros 

quadrados e estende-se ao longo do Planalto Central. Hoje, o bioma é reconhecido 

pela sua alta biodiversidade, mas também por estar ameaçado pelas pressões 

antrópicas. Assim o Cerrado é considerado um dos grandes “hotspots” mundiais, que 

são áreas com elevado endemismo4, porém com alto nível de degradação (MYERS et 

 
4 Áreas que possuem espécies de vegetação únicas. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

al., 2000). 

 O clima predominante do Cerrado é o tropical sazonal, de inverno seco, sendo 

que sua temperatura média anual fica em torno de 22 °C. O relevo estende-se por 

imensos planaltos ou chapadões, e é, em geral, bastante plano ou suavemente 

ondulado. Seus solos são profundos, porosos, permeáveis, bem drenados e, por 

consequência, profundamente lixiviados (pobre em nutrientes em decorrência do 

arraste da água). Sua capacidade de retenção de água é relativamente baixa e seu 

teor de matéria orgânica pequeno. São bastante ácidos, devido principalmente aos 

altos níveis de íons de alumínio (Al³+) e aos íons dos elementos ferro e manganês 

(Fe³+ e Mn2+) que contribuem para sua toxidez (COUTINHO, 2000).   

 Do ponto de vista fisionômico, apresenta dois extremos, como demonstrado 

na Figura 1: o campo limpo onde há predomínio do componente herbáceo-

subarbustivo e o cerradão em que predomina o componente arbóreo-arbustivo. As 

demais formas vegetativas encontradas, como o campo sujo, campo cerrado, cerrado 

(sentido restrito), podem ser consideradas ecótonos, ou seja, áreas de transição 

ambiental, que são caracterizadas como dinâmicas, e que com o tempo, podem mudar 

de largura e até de posição, em razão de mudanças ambientais (COUTINHO, 1978). 

  

Figura 1: Mapa demonstrativo dos tipos de vegetação do bioma Cerrado. 

 
Fonte: Elaborado por Ribeiro para Embrapa, [20--]5  

 

 A vegetação arbórea e arbustiva do Cerrado apresenta como principais 

características os troncos e ramos tortuosos, súber (tecido vegetal de proteção) 

espesso, macrofilia (folhas pequenas), esclerofilia (adaptação aos grandes períodos de 

 
5 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
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seca e calor) e um sistema subterrâneo com longas raízes, que permitem que a planta 

se abasteça de água até mesmo em épocas secas (COUTINHO, 2000).   

 A alta diversidade de ambientes se reflete em uma elevada riqueza de 

espécies, com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, cipós, pteridofitas e 

fanerógamas, totalizando, 44% da flora endêmica (MENDONÇA et al., 2008). Apesar 

de sua importância ecológica, várias espécies do Cerrado encontram-se na “Lista das 

Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção” Das 472 listadas, 132 estão 

presentes no Bioma do Cerrado.  

 O Cerrado é considerado um dos biomas mais ricos em biodiversidade, mas 

também um dos mais ameaçados do mundo. No âmbito mundial, a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), assinada em 1992, pelo Brasil e demais países, reforçou 

a necessidade de conservar a biodiversidade, cujo maior desafio é conciliar o 

desenvolvimento econômico com a conservação e a utilização sustentável dos recursos 

biológicos. Essa conciliação é raramente observada nos usos da terra do bioma em 

análise, conforme a Figura 2, a qual descreve que somente 1,5% do seu solo é usado 

para a Silvicultura (ciência que alia o reflorestamento de áreas degradadas com fins 

de mercado).  

A Figura 2, nos mostra também, que até o ano de 2016, 54,2% da área total 

do Cerrado era considerada vegetação natural. Ainda, demonstra que 11,7% de sua 

extensão é usada para fins relacionados à agricultura e 0,4% a áreas urbanas. O solo 

exposto (improdutivo), causado por queimadas, desmatamento, extração de minérios 

e pela própria agricultura representa 0,2% de sua totalidade. 

Sobre as precipitações anuais médias do Cerrado, observa-se um índice 

pluviométrico de 1.200mm a 1.800mm variando entre 600 a 800 mm no limite com a 

Caatinga e de 2.000mm a 2.200 mm na interface com a Amazônia (RENATTO e 

MARTINS, 2005). A microrregião do Meia Ponte, assemelha seus índices pluviométricos 

às precipitações médias mensais de Goiânia, conforme a Figura 3. Tal fato, associado 

a outros fatores abióticos e bióticos, reflete a existência de uma grande variabilidade 

de solos com diferentes níveis de intemperização (desgaste do solo) (RENATTO e 

MARTINS, 2005). 
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Figura 2: Distribuição da área do Cerrado 

 
Fonte: Brasil, 20166 

  

Figura 3: Precipitação médias mensais em Goiânia/GO 

 
Fonte: ANA, 2013 

 

 
6 Mosaico de ocupações se refere às regiões que possuem ao mesmo tempo, diversos usos da terra/ 
Solo exposto é considerado um solo improdutivo/ A diferença entre a agricultura perene e anual está 

no período de duração do ciclo da colheita, sendo que na agricultura anual é menor e necessita realizar 
novamente o preparo do solo, sua semeadura e manejo. 
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1.2 AS DINÂMICAS AMBIENTAIS DE CAUSA E CONSEQUÊNCIA DAS QUEIMADAS 

 

 Os incêndios de origem antrópica representam a maioria dos eventos, ocorrem 

mais frequentemente durante a estação seca, sobretudo no final desta. Os incêndios 

de origem natural, que acontecem há milhões de anos no Cerrado, ocorrem no início 

da estação chuvosa, eles são pouco frequentes, afetam extensões menores e são parte 

integrante dos processos ecológicos que compõem o bioma.  

 Na estação seca, as gramíneas, em sua maioria, estão inativas, e a maior parte 

de sua biomassa aérea (galhos, flores, folhas, frutos e tronco) seca morre, o que 

favorece a ocorrência de incêndios. Segundo Couto (2019), as espécies do Cerrado 

possuem particularidades morfológicas que fazem com que sua flora tenha um maior 

grau de tolerância ao fogo, entre elas: 

 
[..] as quais permitem com que as plantas aloquem sua biomassa para 
os órgãos subterrâneos, maturidade precoce e floração induzida pelo 
fogo, estratégias fenológicas e produtivas especializadas, a casca 

grossa, que protege os tecidos internos e ramos terminais mais 
resistentes ao fogo por serem mais grossos. [...] A interferência 

causada pelo fogo pode tanto acelerar quanto evitar a germinação e 
sobrevivência das sementes, [...] dependem da tolerância das mesmas 
às altas temperaturas e aos diferentes tempos de permanência do fogo 

durante os incêndios (COUTO, 2019). 

 

Ao analisar a capacidade de sobrevivência aos choques térmicos, semelhantes 

às queimadas do Cerrado, de sementes das espécies arbóreas do Cerrado (Tabebuia 

aurea, Plathymenia reticulata e Stryphnodendron adstringens), Couto (2019), concluiu 

em sua pesquisa que essas sementes têm maior resistência aos choques térmicos, de 

menor temperatura e tempo de continuidade. De acordo com Nascimento (2001), 

  

[...] grande parte das espécies vegetais do Cerrado possuem raízes 
pivotantes profundas, permitindo que frutifiquem e  se reproduzam 
mesmo durante a seca. [..] rápida rebrota após o fogo-atraindo um 

variado contingente de herbívoros em busca de forragem nova, ou pela 
germinação de sementes que necessitam deste choque térmico para 
quebra de sua dormência vegetativa. [..] Nesta mesma linha podemos 

também afirmar que pela falta de um horizonte húmico, as trocas 
químicas e biológicas se fazem a grandes profundidades no solo destes 

biótopos, não sendo afetadas grandemente pelo calor gerado em 
superfície (NASCIMENTO, 2001). 
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 Entretanto, dependendo da frequência, intensidade e duração da queimada, a 

capacidade de sobrevivência e rebrota das espécies nativas de Cerrado podem se 

tornar limitadas. Por exemplo, o impedimento do crescimento da produção de cortiça, 

durante o período das rebrotas, aumentando a taxa de mortalidade de indivíduos de 

menor porte, por serem mais sensíveis ao fogo (SATO e MIRANDA 1996).  

 Queimadas mais intensas, ainda podem causar a morte da copa prejudicando, 

assim, o sucesso reprodutivo da planta e sua densidade. Mudanças microclimáticas 

provocadas pelo fogo como aumento na incidência de luz e temperatura no solo 

(HOFFMANN 1996; KNOX e CLARKE 2006) podem também interferir nas taxas de 

sobrevivência das plantas. 

 As queimadas com maiores temperaturas e com um período extenso de 

ocorrência, atingem indiscriminadamente todas as fitofisionomias (tipos de vegetação) 

do Cerrado, podendo assim, atuar como fator adicional de degradação ambiental e de 

redução da riqueza e diversidade da flora, particularmente em função da elevada 

frequência das queimadas nas últimas décadas, como é evidenciado na Figura 4. 

 

 Figuras 4: Total de focos ativos detectados no período de 2012 a 2015. 

 
Fonte: Brasil, 2016 

  

 A baixa exigência nutricional da vegetação nativa do Cerrado (evidenciada por 

seu estabelecimento em latossolos7) confere às fitofisionomias de maior porte alta 

resiliência quanto ao restabelecimento da cobertura vegetal depois do fogo. 

Entretanto, queimadas muito frequentes podem significar empobrecimento do 

 
7 Possuem as características de serem profundos, ácidos e bem drenados. 
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ecossistema como um todo, da mesma maneira que, uma eventual redução de 

biomassa total, sobretudo da camada arbórea e arbustiva (MIRANDA et al., 2004). 

 

1.3 LEIS DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO CERRADO 

 

 O Brasil vem se preocupando com a manutenção de seus recursos naturais 

desde 1930 (MOURA, 2016). Entre as principais Leis Nacionais criadas e relacionadas 

ao Cerrado, desde esse período, inclui-se: o Código Florestal8,  a Lei de Proteção à 

Fauna9, a Política Nacional do Meio Ambiente10,  a criação de Áreas de Proteção 

Ambiental11,  a política de expansão agrícola12, a Lei de sanções penais a quem lesiona 

o Meio Ambiente13,  a Política Nacional de Educação Ambiental14 e a criação da 

Comissão Nacional de Combate à Desertificação15. 

 Dentre essas, cabe destacar a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei n° 

9.795/1999, que diz “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 [...]’’. Também, descreve o incentivo à 

participação individual e coletiva dos membros da sociedade, desenvolvendo 

consciências críticas e afirmando que é direito de todos receberem informações sobre 

o tema (BRASIL, 1999).  

 A Lei do fogo, n° 4.771/65, que é apresentada no Código Florestal brasileiro, 

declara que é permitido o seu uso em técnicas agrícolas por um agrônomo habilitado, 

sendo que esta deve ser feita de forma controlada e disciplinada por uma guia, 

segundo a portaria 231/88, do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis).  

 Evidenciando ainda, a Lei de penas a quem lesiona o Meio Ambiente, n° 

9.605/1998 (Artigos 38, 41 e 50), que descreve como crime as ações de destruir ou 

 
8 Lei no 4.771/1965, revogada pela Lei no 12.651/2012. 
9 Lei no 5.197/1967. 
10 Lei no 6.938/19812, regulamentada pelo Decreto no 99.274/1990. 
11 Lei no 6.902/1981. 
12 Lei no 8.171/1991. 
13 Lei no 9.605/1998, regulamentada pelo Decreto no 6.514/2008. 
14 Lei no 9.795/1999. 
15 Lei no 13.153/2015. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
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danificar as áreas de preservação permanente e florestas nativas, assim como, 

provocar incêndio em mata ou floresta. Tais crimes são penalizados segundo a Lei, 

com detenções que podem variar de três meses a quatro anos e virem acompanhadas, 

ou não, de multas (MOURA, 2016). 

  Especificamente sobre o Cerrado, criou-se em 2005 a Comissão Nacional do 

Programa Cerrado Sustentável- CONACER, que foi modificada em 2010 e que 

monitora: 

 

A implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza, o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, 

a Proteção da vegetação nativa, a Política Nacional de Combate à 
Desertificação, a Política Nacional da Biodiversidade, a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades, a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima e a Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terra Indígenas, além de subsidiar a 

implementação de planos e programas que objetivem a proteção do 
bioma Cerrado (BRASIL, 2010). 

 

 Salientando, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, Lei n° 6.040/2007 (Art. 1 e Art.  2), que trata da garantia 

dos povos ao seu território e aos recursos naturais, tal como o respeito à esses grupos 

em suas identidades e organizações, assim como a devida contribuição nos processos 

de diálogo para que esses povos possam, melhor se desenvolver (BRASIL, 2007). 

 Especificamente no estado de Goiás, que abrange a totalidade da microrregião 

do Meia Ponte, somente em 2013 foi criado a Lei nº 18.104 (BRASIL, 2013), que 

estabelece regulamentos de proteção às Áreas de Preservação Permanentes e às Áreas 

de Reserva Legal, tratando ainda sobre o Cadastro Ambiental Rural e sua exploração. 

Um ano após a criação da Lei, a área do Cerrado desmatada no estado, já ocupava 

dimensões muito alarmantes, demonstradas abaixo.  

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13153.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13153.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4339.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.040-2007?OpenDocument
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Figura 5: Área total do bioma e proporções de áreas desmatada e remanescente em 2010 
nos estados que compõem o Cerrado 

 
Fonte: Brasil, 2014 

 

1.4 DELIMITAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E RELAÇÕES HISTÓRICAS-SOCIAS DA 

MICRORREGIÃO DO MEIA PONTE 

 

 Foi a partir da colonização portuguesa, no século XVI, que a região passou por 

mudanças mais profundas na ocupação de seu território.  Já no final do século XVII, 

aconteceram as entradas e bandeiras (movimento de expedições ao centro do Brasil), 

motivadas pela busca de pedras e metais preciosos, e a captura de índios para os 

trabalhos forçados nos engenhos e outras atividades. Movidos pela exploração dos 

minérios, os bandeirantes começaram a criar as condições iniciais para o 

estabelecimento de vilas. 

 Algumas atividades econômicas foram responsáveis pela rápida urbanização 

da região, primeiramente, a mineração, segundo Gomez (1994), seguida das 

atividades agrícolas e pecuárias. Dando ênfase a rápida expansão do cultivo de cana-

de-açúcar, a partir do ano 2000, para satisfazer as indústrias sucroenergéticas nos 

municípios de Goiatuba e Itumbiara principalmente. Além das plantações diversas de 

milho, soja e pecuária diversificada (bovino, aves e suínos) nas cidades goianas 

vizinhas (ANA, 2013). 

 Para tanto, tomou-se como recorte espacial a Microrregião Meia Ponte da 
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divisão oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que é o conjunto 

de 21 municípios localizados no sul goiano, sendo eles: Água Limpa, Aloândia, Bom 

Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Caldas Novas, Cromínia, Goiatuba, 

Inaciolândia, Itumbiara, Joviânia, Mairipotaba, Marzagão, Morrinhos, Panamá, 

Piracanjuba, Pontalina, Porteirão, Professor Jamil, Rio Quente, e, Vicentinópolis. Esse 

recorte do território do estado de Goiás, pode ser observado na Figura 6. 

 

Figura 6: Microrregião do Meia Ponte 

 
Fonte: Observatório do Trabalho, 2013 

 

1.5 INFORMAÇÕES ATUAIS SOBRE AS QUEIMADAS 

 

 Segundo a matéria jornalística da BBC News (22 de setembro de 2020), a 

cortina de fumaça gerada por incêndios em diversos biomas, incluindo  o Cerrado, nos 

territórios do Brasil e da Bolívia, foi assistida por satélite e pode ter causado a 

ocorrência de chuva preta na cidade de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. 

Não distante, a cortina de fumaça, nesse mesmo período, sobre a microrregião do 

Meia Ponte, também pode ser visualizada por satélite, conforme mostra a Figura 7. Na 

retratação acima, constata-se que do período compreendido entre março e outubro de 

2020, o índice de fumaça na coluna de ar atmosférico sobre a região de estudo era de 

0,1 no indicador óptico (AOD)16, que indica a abundância do material particulado na 

atmosfera, dado que a energia solar refletida por essas partículas, volta para o espaço. 

Essa medição de radiância espectral é feita pelo sensor MODIS, no satélite Terra. 

 
16 Distribuição espacial e temporal da profundidade óptica do aerossol. 
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Figura 7: Coluna de Fumaça na Microrregião do Meia Ponte de 08 de março de 2020 à 08 de 
outubro de 2020 

 
 Fonte: INPE17, 2020 

    

Figura 8: Focos de incêndio na Microrregião do Meia Ponte de 08 de março de 2020 à 08 de 
outubro de 2020 

 
Fonte: INPE, 2020 

  

 Ainda, observando a quantidade de focos de incêndio por cidade, na 

microrregião do Meia Ponte, mostradas pelo Sistema de Controle de Queimadas do 

INPE, é possível constatar que no ano de 2020, essa região teve uma média de 101 a 

500 focos no período de sete meses (de março a outubro, que correspondem ao início 

e ao final do período de menor índice pluviométrico da região), em comparação aos 

18.871 focos de incêndio registrados no Cerrado, do início de 2020 até o mês de agosto 

(PT NA CÂMARA, 2020). E em comparação aos “100 ocorrências por dia no mês de 

setembro apenas em Goiás” (JORNAL OPÇÃO, 2020). 

  

1.6 AS DINÂMICAS SOCIAIS DAS QUEIMADAS 

 

 Sabe-se que a emissão de materiais particulados é considerada normal 

atualmente, sendo causada principalmente, nas áreas urbanas, pela frota de veículos 

 
17 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 
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que vem aumentando gradualmente a cada ano e pelas queimadas que vem se 

tornando cada vez mais frequentes. Por isso, um questionamento importante deve 

influenciar as atitudes dos três níveis de governos para que monitorem e tomem 

atitudes ponderadas sobre o tema: Qual será o limite desses materiais particulados, 

que após lançados na atmosfera, trarão mudanças irreversíveis ao meio ambiente e 

que prejudiquem o equilíbrio ambiental e as própria relações humanas? 

 De acordo com o Workshop O Cerrado no contexto das Mudanças Climáticas 

Globais (2009), o impacto das mudanças climáticas causadas por ações antrópicas 

(emissões de materiais particulados e gases que aumentam o efeito estufa) causam 

mudanças no ciclo da água, do Carbono e do Nitrogênio. De forma semelhante a 

redução de áreas com árvores herbáceas por pastagens e o avanço desenfreado da 

fronteira agrícola, provocam a diminuição da precipitação média, aumento da 

temperatura superficial, alongamento de períodos de estiagem (seca) com calor 

intenso e aceleração dos ciclos de Carbono, Nitrogênio e Enxofre. 

 Como defendido por Nascimento (2001), a prática das queimadas na 

agricultura leva a pobreza nutricional dos solos do Cerrado e consequentemente, a 

mais gastos desse setor com as correções, que se mostram cada vez mais frequentes. 

Para evitar-se o uso do fogo legalizado, ainda  existem outras soluções trazidas pelo 

autor, como o uso de herbicidas, roçadeiras e tração animal para limpar a beira de 

estradas, e a capoeira (vegetação que cresce após a derrubada da vegetação original), 

tal como a mecanização para a colheita de cana-de-açúcar e tratamento sanitário do 

rebanho para evitar a contaminação por parasitas externos (carrapatos, piolhos, etc.) 

existentes em pastagens. 

 Cada vez mais incêndios criminosos são relatados em vegetações naturais, e 

estão em maior número do que em patrimônios particulares de terra, de acordo com 

o Corpo de Bombeiros, descrito pela matéria jornalística, publicada em 27 de setembro 

de 2020 (WOLFF, 2020). Após estarem fora da faixa de controle, em alguns casos, 

podem atingir as Unidades de Conservação (UC’S). Como por exemplo, a Chapada dos 

Veadeiros- GO, que em 2017 foi integralmente incinerada pelas chamas, exceto por 

pequenas áreas. Reiterando-se que além de comprometer as áreas naturais, pode-se 

atingir as propriedades privadas e a integridade física de pessoas inocentes. 
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 Ideias têm sido difundidas atualmente, sobre a possibilidade de comunidades 

indígenas e caboclos (descendentes de índios e “homens brancos”) serem 

responsáveis pela maioria das queimadas da atualidade, já que utilizam dessa técnica 

na agricultura e em seus processos culturais. Todavia, segundo Wolff (2020), os 

agricultores, na grande maioria das vezes, são os autores desse crime ambiental, 

estando de acordo com a Figura 9. Sendo notório que no estado de Goiás, tem-se 

conhecimento de menos de uma dezena de tribos indígenas, e dessa maneira não 

podem ser responsabilizadas pela grande devastação do bioma Cerrado no estado. 

 

Figuras 9: Focos de calor detectados no período de 2012 a 2015, por categoria fundiária 

 
Fonte: Brasil, 2016 

  

 Ressaltando-se na atualidade, a diminuição de verbas federais destinadas às 

fiscalizações de origem das queimadas e o posicionamento tardio do governo 

brasileiro, observado mediante a pressão de ambientalistas e investidores externos, é 

inegável que as queimadas precisam ter um adequado monitoramento, programa de 

fiscalização, recurso financeiro investido, igualmente à penalidades severas aos 

criminosos. 

  

2 METODOLOGIA 

 

Para abrir o assunto abordado no âmbito educacional, que é um dos locais 

mais adequados para se criar consciências responsáveis pelo meio ambiente, foi 

ministrada uma palestra, que é uma “conferência ou debate sobre tema cultural ou 
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científico” (PALESTRA, 2009). Essa, teve a duração de seis horas, e nomeou-se como: 

“O Cerrado: Problemática Ambiental e os Recursos Energéticos”. Ela foi destinada para 

alunos de todos os cursos do Instituto Federal de Goiás- Câmpus Itumbiara e 

comunidade externa, e foi apoiada pelo Programa de Educação Tutorial (PET Química). 

Sua transmissão se deu pelo Canal do Youtube (plataforma de compartilhamento de 

vídeos) do grupo. 

Para a avaliação do entendimento dos assuntos abordados na palestra, foram 

aplicados questionários, que são, segundo Gil (2012), uma forma de juntar dados, com 

o maior número de variáveis, para a partir deles elaborar uma análise qualitativa. 

Assim, foram feitos questionários de conhecimento prévio do assunto, avaliação de 

absorção das informações e o questionário de satisfação, pelo Google Forms (aplicativo 

de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google).  

 

Quadro 1: Perguntas de conhecimento prévio do assunto 

1ª Você conhece alguma área de Cerrado em na sua cidade? 

2ª Cite o nome de plantas do Cerrado que você conhece. 

3ª Na sua opinião, qual o maior problema ambiental da sua cidade? 

Fonte: Arquivo do Google Forms, 2020 

 

No questionário de avaliação de absorção do conhecimento, pediu-se aos 

alunos que escrevessem um parágrafo dissertativo sobre as problemáticas ambientais 

do Cerrado. Esse formato de texto foi pedido, pois o texto dissertativo é “estruturado 

com o desenvolvimento lógico das ideias e, para isso, é importante que o aluno saiba 

e aprenda a refletir” (PERES e STURM, 2015). 

No questionário de satisfação, perguntou-se sobre o contentamento dos 

ouvintes referente ao assunto abordado e o aprendizado adquirido. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No questionário de análise de conhecimento prévio dos ouvintes, 57,89% 

responderam que conheciam uma área de preservação do Cerrado em sua cidade, 

sendo que os nomes de plantas nativas desse bioma apontados foram: Ariticum, Pequi, 
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Ipê, Cajarana, Jabuticaba, Buriti, Guariroba, Amoreira, Angico, Gameleira, Lobeira, 

Cajueiro, Bálsamo, Mangabeira, Cagaiteira e Jatobá. 

A partir das respostas colhidas, é notório que uma grande parcela de ouvintes, 

antes da palestra, já possuía noções sobre as características da fauna do Cerrado e 

onde ele se encontra dentro da região onde essa população habita. Nesse sentido, é 

possível afirmar que essas pessoas desenvolvem dinâmicas histórico-sócio-culturais 

com o bioma e possuem um sentimento, mesmo que pequeno, de pertencimento ao 

mesmo. 

Ainda, no mesmo questionário, foram apontados, na opinião dos respondentes, 

o principal problema ambiental de sua cidade, sendo a poluição (por agrotóxicos, 

esgoto na rede fluvial, descarte indevido de lixo em lixões e nas ruas), a mais citada, 

seguida do desmatamento (nas margens do Rio e das árvores em extinção), 

queimadas, falta de áreas verdes e incêndios criminosos. 

Nas respostas dessa indagação, notou-se que os incêndios ainda não são o 

maior problema ambiental notado pela sociedade, entretanto há uma grande 

percepção de vários problemas ambientais, condição mínima para que se possa existir 

transformações no meio social e exigência de uma postura mais rígida por parte do 

governo da instância municipal e estadual para corrigi-los. Outro aspecto a ser 

ressaltado é a falta de conhecimento sobre o real impacto das queimadas para o bioma 

e sobre os desdobramentos causados ao meio ambiente 

Nos textos dissertativos, que constavam no formulário de avaliação da 

assimilação das informações, obteve-se as seguintes respostas: 

 

E1: O Cerrado é um bioma muito importante para a subsistência de 
pessoas que vivem nele, assim como, para as nascentes de água de 

grandes rios no Brasil, como o rio São Francisco e o rio Tocantins que 
distribuem esse recurso natural à população brasileira. Entretanto, 
alguns problemas ambientais são preocupantes: o desmatamento, a 

perda da biodiversidade, as queimadas, o reflorestamento lucrativo e 
por estética de outras espécies de árvores que não sejam nativas do 

Cerrado, e a grande devastação das áreas desse bioma causado pelas 
plantações agrícolas de monoculturas e hidrelétricas [...] 
 

E2: Para que haja a preservação de biomas como Cerrado é necessário 
que ações de cunho educativo (Educação Ambiental) sejam 

trabalhadas em paralelo ao apoio de entidades públicas. Este trabalho 
conjunto possibilita que o ser humano possa visualizar os benefícios de 
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uma vida mais sustentável e que as próximas gerações possam ter 
disponíveis esses Biomas para estudos científicos, bem como para o 
lazer. 

 
E3: As principais ameaças ao Cerrado estão relacionadas com a 

expansão da fronteira agrícola, a produção de carvão vegetal, a 
urbanização e construção de estradas, fogo natural e criminoso e a 
construção de barragens. 

 
E4: O Cerrado é um dos maiores biomas do Brasil, também chamado 
de ponte entre os outros biomas. O que mais me chamou a atenção é 

a variedade de plantas que existem no Cerrado, que tem variados 
tamanhos de raízes para as várias mudanças que ocorrem no bioma 

durante o ano. 
 

Verificando a resposta obtida pelo indivíduo E2, nota-se que a atividade trouxe 

a conclusão de que se deve criar ações no âmbito educacional de preservação ao 

Cerrado, como a Educação Ambiental, assim como o acompanhamento e 

monitoramento por parte da população e de políticas que garantam a efetividade de 

proteção ao bioma. 

As queimadas, apontadas pelos indivíduos E1 e E3 são um dos fatores que 

vêm ameaçando o Cerrado, entretanto, não quando essas são causadas de forma 

natural, como descreveu E1, equivocadamente, pois de acordo com Couto (2019), são 

parte integrante dos processos ecológicos que compõem o bioma. Ademais, como 

mencionado por E4, as raízes profundas, conjuntamente com as cascas grossas dos 

troncos são razões pelas quais as plantas conseguem absorver a água do solo e não 

sofrer tanto com as queimadas. 

Outro realce é dado pelos indivíduos E1 e E3 com relação a modificação do 

bioma devido a implantação de Usinas Hidrelétricas, que causam impactos ambientais 

devido a implantação de um sistema de produção de energia de baixo efeito poluente 

mais de ampliação de desmatamento e degradação do Cerrado. Por outro lado, o 

bioma Cerrado tem um grande potencial para contribuir com a geração de energia 

através dos biocombustíveis que contribuem com a redução dos gases de efeito estufa 

e ainda favorece a manutenção das espécies do Cerrado. 

Analisando a satisfação em relação a atividade elaborada, pode-se constatar 

que todos os ouvintes acharam o assunto bom e muito importante para auxiliar na 
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disseminação das informações apresentadas. Sendo então uma atividade de grande 

relevância para acadêmicos e para a sociedade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Analisando a grandeza da biodiversidade existente no Cerrado e seus recursos 

naturais oferecidos para seus habitantes é substancial a necessidade de sua 

preservação, devendo ser visto pelo Governo Federal e pela sociedade como uma 

extensão de terra com riquezas absurdas e não como uma mera região de solo 

empobrecido que, caso seja corrigida a sua fertilidade, poderá gerar lucratividade aos 

campos agrícolas. 

Para tanto, é necessário abolir as queimadas regularizadas na agricultura, que 

podem sempre ser substituídas por técnicas sustentáveis; monitorar de forma contínua 

o avanço dos focos de incêndio; firmar colaborações empresariais e internacionais para 

arrecadar fundos  a fim de viabilizar o seu combate e divulgar cada vez mais, pela 

imprensa as informações sobre estado atual desse tema. 

Evidencia-se também, a notoriedade das queimadas oriundas do Cerrado, em 

trabalhos acadêmicos, tendo por base o seu processo evolutivo, mas também sua 

devastação causada pelo uso antrópico, que gera consequências como as mudanças 

climáticas. 

A partir do estudo abordado, percebe-se a importância de ampliar a 

consciência ambiental para que os indivíduos se sintam pertencentes ao bioma e ajam 

como parte integrante do ambiente em que vivem e exercem suas relações, pois a boa 

qualidade de suas interações sócio-histórico-culturais são dependentes do equilíbrio 

natural do ecossistema. 
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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de relacionar a importância da preservação do bioma 

Cerrado com o Ensino de Física, através do conteúdo: “Energia térmica’’. O artigo foi 

baseado em uma palestra apresentada aos alunos de cursos técnicos e alunos de 

cursos de graduação, do Instituto Federal de Goiás- Câmpus Itumbiara, objetivando a 

preparação dos concluintes do Ensino Médio e  profissionalizante para a questão atual 

que provavelmente será tratada no Exame Nacional do Ensino Médio, do ano 

decorrente, e para demonstrar a importância de preservar o bioma ao qual estão 

inseridos. O artigo foi fundamentado teoricamente em conhecimentos das 

características do domínio do Cerrado e dos conceitos e Leis da Física. Para avaliar o 

entendimento do assunto abordado, elaborou-se uma pergunta final, de avaliação do 

conhecimento adquirido na palestra.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A palavra “Cerrado” apresenta origem espanhola e significa fechado. Esse termo 

refere-se às características da vegetação arbustiva-herbácea que ocorre  em sua 

formação savânica. A formação fitogeográfica (vegetação relacionada à sua localização 

geográfica) em análise, localiza–se no Planalto Central, abrangendo uma área de dois 

milhões de km2 e representa cerca de 23% do território nacional. Corresponde ao 

segundo maior bioma do país, com extensão em treze estados brasileiros (Ribeiro & 

Walter 1998).  

Partindo da compreensão da importância de estudos que fomentem aos 

indivíduos, conhecimento sobre seu pertencimento e para que se assumam como 

sujeitos indispensáveis na prática de preservação da vegetação nativa, elaborou-se um 

estudo para buscar estabelecer conexões entre a temática ambiental e o Cerrado, 

assim como, com conhecimentos básicos estudados pela Física enquanto Ciência. 

Oportunizou-se no estudo novas formas de vislumbrar o Cerrado. 

O bioma apresenta-se como uma riqueza vegetal, já que se mostra em formas 

e plantas com diversas cores e estaturas, podendo ser utilizadas como recurso para 

diminuir a sensação térmica no interior das residências, bem como fora delas.     

 

1.1 CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DO AMBIENTE NATURAL E AS PROBLEMÁTICAS 

CONSEQUENTES DA OCUPAÇÃO ANTRÓPICA 

 

O ser humano desde seu princípio buscou se abrigar de condições hostis, 

evitando intempéries climáticas extremas de calor, frio e umidade. Segundo Olgyay 

(1998), a moradia é o principal instrumento que os permite satisfazer as exigências de 

conforto, as quais podem ser facilmente alcançadas mediante o uso de aparelhos de 

ar-condicionado, vaporizadores de água e ventiladores em climas quentes.  

Infelizmente, essas alternativas são responsáveis pela maior parcela de energia 

elétrica consumida nas edificações. No ano de 2005, por exemplo, as residências 

consumiram 45% da eletricidade do sistema brasileiro (LAMBERTS et al., 2010), sendo 

os sistemas de acondicionamento de ar responsáveis por 20% a 40% do total gasto. 
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Em adição, entre os anos de 2013 e 2014, o consumo nas residências aumentou 2,9% 

(EPE, 2014).  

 

1.2 A RELAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS COM A FÍSICA 

 

Absorbância e emissividade são grandezas que caracterizam um material em 

relação ao seu comportamento radiativo. De acordo com a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas- ABNT, Norma Técnica - NRB 15220 (2005), emissividade é a taxa 

de emissão de radiação por unidade de área, já absortância é o quociente da taxa de 

radiação solar absorvida por uma superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre 

essa mesma superfície, sendo um número adimensional.  

A condutividade térmica é uma grandeza que indica o nível de condução de 

energia térmica do material. Segundo a ABNT (NRB 15220, 2005), tal grandeza é a 

propriedade física de um material homogêneo e isótropo (com propriedades físicas 

constantes), no qual se verifica um fluxo de calor constante, com densidade de 1 

W/m², quando submetido a um gradiente de temperatura uniforme de 1 Kelvin por 

metro (Equação 1). 

 

Ainda segundo a mesma fonte, a resistência térmica é quociente da diferença 

de temperatura verificada entre as superfícies de um elemento ou componente 

construtivo pela densidade de fluxo de calor, em regime estacionário, e é expressa 

pela Equação 2. 

 

Dessa forma, um material de elevada condutividade térmica e baixa resistência 

térmica é classificado como bom condutor, um material com baixa condutividade 

térmica e alta resistência térmica é tido como isolante. 

O calor específico de um material é uma grandeza que indica a variação térmica 

de um material específico ao receber uma quantidade determinada de energia térmica. 
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É definido como o quociente da quantidade de calor necessária para variar em uma 

unidade a temperatura de um sistema, pela sua massa, sendo expressa pela Equação 

3. 

 

Um material com elevado calor específico necessita receber uma quantidade 

elevada de energia térmica para variar a sua temperatura e é influenciado pelo teor 

de umidade dos materiais. 

O ambiente construído é altamente modificável. É possível propor o uso de 

diferentes materiais, orientação e elementos de proteção solar. Porém, em relação às 

características térmicas do ambiente natural, nada pode ser feito para modificá-las. 

Para proporcionar qualidade de vida ao ser humano, o projeto de arquitetura deve 

analisar o entorno, estudar as condições climáticas, tais como insolação, vegetação, 

água e vento, e adequar a arquitetura a esses elementos (CORBELLA; YANNAS, 2003). 

Segundo Givoni (1992), os principais elementos climáticos que devem ser considerados 

para a construção de edificações são a radiação solar, o comprimento de onda da 

radiação, temperatura do ar, umidade, ventos e precipitações.  

O sol é uma fonte emissora de energia radiante e é transportada no vácuo em 

forma de radiação eletromagnética, sendo um conjunto de ondas elétricas e 

magnéticas, com diversos comprimentos. A separação dessas ondas de acordo com o 

seu comprimento configura o espectro eletromagnético, conforme demonstrado na 

Figura 1. 

É possível verificar que a radiação eletromagnética é composta por uma 

variedade de ondas, sendo para este estudo, as mais significativas as  que compõem 

a radiação visível na forma de luz, com comprimento de onda curta (400 nm a 700 

nm) e que correspondem a 44% da radiação eletromagnética, e a radiação 

infravermelha de onda longa (acima de 700 nm), que corresponde a 48% da radiação 

eletromagnética (CORRÊA, 2015). A radiação solar é uma fonte de energia térmica 

que incide sobre o planeta terra, porém, sua intensidade é alterada mediante a ação 

de diversos fatores naturais, tais como as características atmosféricas e as 

coordenadas geográficas do local de estudo. 
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Figura 1: Espectro Eletromagnético 

 
Fonte: Sociedade Brasileira de Física (SBF), [20-- ] 

 

 A incidência solar nas faces externas e no interior do ambiente construído é a 

ação climática de maior influência térmica. Segundo Corbella e Yannas (2003), a 

radiação solar é a principal causa de desconforto térmico, pois as superfícies dos 

ambientes construídos absorvem a energia solar, convertendo-se em energia térmica, 

o que aumenta imediatamente a temperatura do ar que está em contato com elas e 

faz com que as superfícies emitam e reflitam mais energia infravermelha para outros 

elementos de construção. 

Em relação aos gases, o gás ozônio absorve radiação eletromagnética 

ultravioleta e de onda curta, moderando a quantidade que atinge a superfície terrestre 

(ROMERO, 2013). Já o dióxido de carbono (CO2) e o gás metano (CH4) são gases que 

absorvem radiação infravermelha de onda longa e são responsáveis pela manutenção 

da temperatura na terra. Quanto maior for a sua concentração na atmosfera, maior 

será a quantidade de energia radiante absorvida e mantida em forma de energia 

térmica. Consequentemente, haverá elevação da temperatura terrestre. 

É necessário compreender a troca de calor entre o meio em que o indivíduo se 

encontra e seu corpo. Segundo Schmid (2005), o calor pode ser transferido por um 

processo latente ou sensível. O calor latente envolve mudança no estado físico da 

matéria, que ocorre a temperatura constante para substâncias puras. Já o calor 

sensível proporciona apenas mudança na temperatura, por meio dos processos de 

condução, convecção e radiação (COSTA, 1974). A temperatura do corpo e o conforto 
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térmico são o resultado da aplicação dos mecanismos de calor sensível e latente entre 

o indivíduo e o ambiente.  

Após a verificação das características térmicas de todos os integrantes do 

sistema térmico, composto pelo ambiente natural – ambiente construído – e pelo 

homem, é possível entender os mecanismos de troca térmica que ocorrem entre eles. 

 

1.3 PAREDES VERDES: CARACTERÍSTICAS E ADEQUAÇÃO PARA A FLORA E CLIMA DO 

CERRADO 

 

O bioma Cerrado é contextualizado dentro de um sistema de trocas térmicas, 

que inclui o ambiente natural, nesse caso a vegetação e clima local, o ambiente 

construído, ou seja, as edificações e o ser humano. Essa relação é resumida pelo 

balanço térmico de Romero (2001) e é determinante para o conforto térmico, definido 

como o potencial do uso de vegetação para influenciar o microclima local será 

exemplificado pelos estudos de Labaki (2011). 

O uso de vegetação integrada às edificações é uma prática milenar. O caso mais 

antigo de que se tem conhecimento é o do tipo arquitetônico encontrado na antiga 

cidade da Babilônia, há quase três mil anos. Os chamados jardins suspensos da 

Babilônia foram erguidos pelo comando do rei Nebuchadnezzar como um presente 

para a sua esposa, Amystis, que sentia saudades da vegetação de sua terra natal, na 

Pérsia. Os registros sugerem que as edificações eram compostas de terraços cobertos 

por vegetação, que, ao crescer, eram pendurados em direção aos pavimentos 

inferiores, o que criava a impressão de esses estarem suspensos. 

Tais estudos sugerem que a vegetação possui um desempenho térmico mais 

favorável ao conforto térmico do que outros materiais convencionais de revestimento. 

Este estado é alcançado, pois, dentro do balanço térmico humano, o ganho de calor é 

menor ou igual à perda de calor. O ganho ou a perda de calor são determinados por 

características térmicas do ambiente, tal como absorbância e emissividade dos 

materiais envolvidos, pelos processos físicos de troca de energia térmica, tais como 

radiação, condução e evaporação, que serão discutidos posteriormente, e pelos 
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processos fisiológicos do ser humano, que produzem ou dissipam energia térmica, 

como a atividade metabólica, o suor e a transpiração não perceptível. 

Cabe ressaltar ainda a necessidade de utilizar plantas de fisiologia do próprio 

cerrado para garantir o máximo aproveitamento dos nutrientes do solo e para manter 

a harmonia dentro do bioma.  

Outra característica relevante é o fato de a vegetação ser um elemento que 

exerce influência não apenas nas construções em que se encontra, mas também no 

seu entorno. Sua presença em forma de manchas pode alterar as relações entre a 

fauna e flora urbana.  

Em termos climáticos, o Cerrado apresenta moderada umidade relativa do ar, 

com uma média anual entre 60% e 80%. A média das temperaturas mais baixas está 

entre 18 °C e 22 °C e das máximas entre 24 °C e 33 °C. A quantidade média anual de 

radiação está entre 6.000 cal.cmˉ².anoˉ¹ e 8.800 cal.cmˉ².anoˉ¹. Através da 

classificação de Köppen-Geiger, que parte do pressuposto que a vegetação natural é 

a melhor expressão do clima de uma região, desenvolveu-se um Sistema de 

Classificação Climática (SCC) ainda hoje largamente utilizado, em sua forma original 

ou com modificações; e de acordo com a temperatura média do mês mais frio (julho), 

estabelecem-se dois tipos de clima predominantes (Figura 2). 

 

Figura 2: Mapa conceitual sobre climas predominantes no cerrado.

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na classificação de clima Köppen-Geiger, 

2020 
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Apesar da diversidade encontrada na flora do Cerrado, seu envolvimento e uso 

pela população é pouco difundido, ficando restrito, na maioria das vezes, às 

comunidades tradicionais. Sua presença nas obras arquitetônicas é escassa. Poucas 

espécies são conhecidas e utilizadas pelos arquitetos em seus projetos. O mercado de 

comércio de vegetação ornamental também não possui capacidade de oferecer 

vegetação do Cerrado para seus clientes. Esses espaços, ao utilizarem vegetações 

originárias de outros biomas, como o florestal amazônico e asiático, deixam de 

contribuir para a preservação da flora do bioma local. 

A escolha por espécies nativas é benéfica em vários aspectos: segundo 

Nascimento e Oliveira (2005) e Rocha (1995), as plantas nativas constituem 

importante patrimônio cultural e econômico para as populações locais, representam a 

possibilidade de conciliação entre os objetivos da intervenção antrópica e os da 

preservação da biodiversidade e permitem a integração de projetos paisagísticos ao 

entorno paisagístico natural. Trata-se de uma posição de respeito a uma área única: 

o bioma local. 

O livro “Trepadeiras Ornamentais do Cerrado”, de Ramalho e Proença (2004), 

foi utilizado como base para este estudo, por possuir informação única sobre a 

vegetação de hábito trepador do Cerrado, com espécies nativas do bioma (Figura 3). 

 

Figura 3: Plantas ornamentais do Cerrado: Cipó Prata, Cipó de Fogo e Arrabidaea 
pulchra. 

 
Fonte: Ramalho e Proença, 2004 
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Acima foram incorporadas imagens de três opções de plantas pertencentes ao 

bioma que podem ser utilizadas para utilização em paredes verdes nas construções.  

O Quadro 1 relaciona as espécies de plantas ornamentais mostradas 

anteriormente com sua devida descrição, extraída de Ramalho e Proença (2004). 

 
Quadro 1: Plantas ornamentais do cerrado. 

Planta ornamental 
do cerrado 

Descrição 

Espécie: 

Banisteriopsis 
anisandra (BA) 

Família: 

Malpighiaceae  
Nome popular: cipó 

prata 

Trepadeira lenhosa, volúvel, podendo comportar-se como 

escandente, formando moitas caso não encontre suporte, ramos 
marrons densamente pilosos; folhas simples, verde amarronzadas, 

ovadas ou elípticas, coriáceas com pelos que lhe conferem uma 

coloração prateada na face abaxial (daí o nome comum); 
inflorescências com grupos de seis a treze flores amarelas 

(RAMALHO, 2004). 

Espécie: Cissus 

erosa (CE)  
Família: Vitaceae  

Nome popular: cipó 
de fogo 

Trepadeira lenhosa com ascensão por gavinhas; ramos jovens 

vináceos tornando-se marrons quando mais velhos; folhas 
compostas trifoliadas, membranáceas, brilhosas; inflorescências 

planas formadas por minúsculas flores vermelhas, eixos das 
inflorescências também vermelhos bastante vistosos; frutos 

verdes quando imaturos e negros quando amadurecem 

(RAMALHO, 2004). 

Espécie: Arrabidaea 
pulchra (AP)  

Família: 

Bignoniaceae  
Nome popular: não 

existe 

Trepadeira lenhosa, com ascensão por gavinhas; ramos jovens 
estriados; folhas compostas, trifolioladas, levemente pubescentes; 

inflorescência exuberante apresentando de 20 a 100 flores que 

variam do rosa-claro à púrpura; fruto verde, pubescente-viscoso, 
de 20 a 41 cm (RAMALHO, 2004). 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Ramalho e Proença, 2004 

 

 

1.4 CLASSIFICAÇÃO E TRANSPORTE DA ENERGIA TÉRMICA 

 

Conforme Sena (2012), o termo energia pode ser definido como uma 

propriedade da matéria, que pode transformar-se e ainda ser armazenada como 

energia potencial gravitacional, cinética, térmica, elétrica, e assim por diante. 

 A energia térmica refere-se àquela manifestada sob forma de calor. Neste 

contexto, tal fenômeno apresenta-se como radiação térmica ou energia interna 

(MARTINS, 2012; SENA et al., 2011). 

 A energia interna corresponde à capacidade de promover mudanças diversas, 

associa-se a agitação das moléculas internas de um corpo ou sistema, que pode ser 

medida por sua temperatura. A radiação térmica é característica das trocas de calor 
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ou energia térmica na forma de ondas eletromagnética, a energia associada pode ser 

determinada por sua integral do tempo (SENA, 2012; SENA et al., 2011). 

  radiação solar é preciso compreender que a energia não se apresenta em 

qualquer meio material de suporte, já que esta é eletromagnética com magnitude e 

distribuição espectral dada, principalmente, em relação a temperatura do corpo 

emissor.  

 Sena (2012) ainda afirma que a energia térmica pode ser transportada a partir 

de três processos distintos: radiação, convecção e condução, ocorrendo apenas devido 

a diferença de temperatura entre sistemas até que eles alcancem a condição de 

equilíbrio. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de levar informações válidas para os estudantes de Ensino 

Médio que farão o Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM, assim como, tratar de um 

assunto de extrema relevância, que é a perda da biodiversidade da flora local com a 

retirada de espécies próprias do Cerrado, foi apresentada uma palestra, que de acordo 

com Palestra (2009), refere-se a uma “conferência ou debate sobre tema cultural ou 

científico”. Tal dinamismo foi apresentado no formato de Live via Youtube (decorrente 

do período de Pandemia, causada pelo vírus Covid-19), aos alunos do Instituto Federal 

de Goiás- Câmpus Itumbiara e público alvo. 

A atividade teve a duração de seis horas. O público atingiu alunos de todos os 

cursos do Câmpus e ainda a comunidade externa. Ela foi nomeada como: “O Cerrado: 

Problemática Ambiental e os Recursos Energéticos”. Ainda, contou com o apoio do 

Programa de Educação Tutorial (PET Química) para a sua realização. 

Na avaliação do entendimento da palestra, utilizou-se o Google Forms 

(aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google) para perguntar o 

entendimento sobre a diferença entre calor e temperatura. Também, avaliou-se a 

construção da argumentação necessária para a elaboração da resposta.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Analisando o questionário aplicado na live, entre os 62 respondentes, 21 

afirmaram que sabem as diferenças existentes entre calor e temperatura, enquanto 

que 6 não souberam diferenciar, como é possível visualizar na Figura 4. 

 

Figura 4: Gráfico das respostas da pergunta “Com base nos assuntos abordados, você 

consegue diferenciar temperatura de calor?” 

 
Fonte: Obtido através do questionário no Google Forms. 

 

Algumas respostas à pergunta “Caso sua resposta ao item anterior tenha sido 

"Sim", qual a diferença entre temperatura e calor?” foram colocadas para análise do 

conhecimento dos participantes. 

R1:Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas e calor 

é a forma que esse calor é transferido para outro corpo 
 

R2: CALOR é definido como energia cinética total dos átomos e 
moléculas que compõem uma substância. TEMPERATURA é uma 

medida da energia cinética média das moléculas ou átomos individuais. 
A distinção fica mais clara pelo seguinte exemplo. [...] Portanto, a 

quantidade de calor depende da massa do material, a temperatura 
não. 

 
R3: Bem, calor refere-se a troca de energia entre corpos. A 

temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas 
do corpo. 

 
R4: O calor é a energia que pode ser passada de um corpo para outro 

e medimos em calorias por exemplo, e a temperatura tem a ver com 
o estado térmico e medimos em celsius. 
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R5: A primeira está relacionada a moléculas e átomos individuais e o 
segundo à totalidade da energia dos átomos e moléculas. 

 
R6: Calor é a energia cinética total dos átomos e moléculas que 

compõem uma substância. Já a temperatura é uma medida da energia 
cinética média das moléculas ou átomos individuais. 

 
R7: Calor e a transferência de energia térmica entre duas pessoas 

(corpos). Temperatura e o nível de agitação de moléculas em relação 
com estado térmico. 

 
R8: O calor depende da massa do material, a temperatura não. 

 
R9: Quanto maior for a temperatura, maior será o calor, e quanto 
menor for a temperatura, menor será o calor. O calor trata-se da 

quantidade de energia térmica que é transferida de um corpo. Já a 
temperatura trata-se de uma grandeza física que estuda as medições 

de estado de corpos. 
 

R10: Temperatura é a unidade de medida, calor é a energia 
transferida entre dois ou mais corpos. 

 

Seguindo o curso do desenvolvimento histórico ou investigando as ideias 

apresentadas pelas respostas dadas no questionário, é possível realizar uma 

categorização e análise das principais ideias encontradas com relação aos conceitos 

de calor e temperatura. As categorias estabelecidas poderão representar zonas que 

estão vinculadas a compromissos epistemológicos e ontológicos distintos e apontam 

para possíveis obstáculos ao desenvolvimento do conceito científico. 

Nota-se que em algumas respostas o calor é compreendido como sendo um 

corpo ou uma substância quente, sendo desprendido de uma fonte de calor. O uso do 

termômetro e a obtenção de contradições entre as medidas e as sensações mudam 

historicamente o tratamento dado ao conceito de calor.  A temperatura é vista como 

a medida de calor de um corpo e o calor é associado às altas temperaturas (SILVA, 

1995), como é notado na resposta R10. O Quadro 2 a seguir relaciona as diferenças 

entre calor e temperatura: 
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Quadro 2: Diferenças entre calor e temperatura. 

 Calor  Temperatura 

Características Trânsito de energia cinética 

molecular dos corpos com 
maior energia térmica para os 
de menor. 

Nível de agitação das moléculas 

e átomos em sua relação com o 
estado térmico. 

Como é medido? Cálculo de energia térmica 
entre corpos ou sistemas. 

Os termômetros medem a 
temperatura a partir da 
movimentação das moléculas e 

dos átomos. 

Unidade de Medida ● cal (caloria) 
● J (Joule) 

● K (Kelvin) 
● ºC (graus Célsius) 

● ºF (graus Fahrenheit) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Carvalho, 2014. 
 

A partir da tabela anterior é possível perceber que mesmo para estudantes de 

graduação, os quais representavam a maior parte do público que prestigiou a live , 

existem dificuldades latentes no que tange em diferenciar tais termos: como observado 

nas respostas R2, R5 e R6 nas quais os indivíduos apresentam em suas ideias 

confusões entre os conceitos.  

Na resposta “R8: O calor depende da massa do material, a temperatura não.” 

Nota-se que não há compreensão total sobre a temática ou ainda, que faltam 

argumentos para que o assunto seja descrito em riqueza conceitual. Bacon descreve 

que: 

Em todas e em cada uma das instâncias em que a limitação é o calor, a 
natureza parece ser o movimento. Isso é manifesto na chama, no seu 
perpétuo mover, nos líquidos aquecidos ou ferventes, também sempre em 

movimento. Fica igualmente claro, quando se excita o calor pelo movimento, 
como acontece com os foles e com o vento. O mesmo pode ser dito de outros 
tipos de movimento. Isso também se observa na extinção do fogo e do calor, 

por qualquer forte compressão que refreia e interrompe o movimento. Fica 
igualmente claro que todos os corpos se destroem ou, pelo menos, se alteram 
consideravelmente, por qualquer fogo ou calor forte e veemente, daí se 

seguindo que o calor produz um movimento forte, um tumulto ou perturbação 
nas partes internas do corpo, que gradualmente caminham para a dissolução 
(BACON, 1620, p. 74) 
 

Tais percepções se fazem notórias no que diz respeito a natureza das 

competências e habilidades alcançadas pelos concluintes de Ensino Médio, os quais, 

atualmente se encontram em graduação e, ainda assim, não apresentam enunciados 
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próprios e apresentam dificuldades em compreender o real significado dos termos, já 

que por vezes se mostram confusos em sua próprias conceituações. 

Nota-se a extrema dificuldade de estabelecer sentido ao aprendizado, o qual, 

na maioria das vezes, não perpassa pelos passos do conhecimento científico- 

observação, formulação de hipóteses, experimentação, coleta de dados, análise de 

dados, estabelecer conclusões-, deixando de compreender a sua conexão com a 

realidade e que torna o aluno, meramente, um espectador do aprendizado. 

Tais falhas conceituais e confusões entre estudos referentes a calor e 

temperatura evidenciam uma prática de ensino mecanizada que não se apresenta 

relevante para o conhecimento científico. O uso de equações, deve sim ser 

manifestado e deve servir como artifício comprobatório para as teorias e Leis da Física, 

não admitindo-se a aplicação de situações problema sem a busca pelo pleno 

entendimento e domínio de competências e habilidades da ciência.  

Tal domínio do conhecimento, só pode ser evidenciado mediante uma 

linguagem científica adequada, que em sua estrutura, traz argumentos lógicos sobre 

um determinado ponto de vista acerca de uma questão levantada. 

 

Figura 5: Diagrama que visa sistematizar a linguagem científica. 

 
Fonte: Lawson, 2004 

 

 A estrutura de Lawson (figura 5) explica que esses padrões da razão científica 

têm sido usados para responder a uma grande quantidade de questões desse campo 

do conhecimento e que muitas das proposições científicas são de natureza hipotético-

dedutiva em sua essência, pois as ideias envolvidas nos processos mentais evoluem 

seguindo esse padrão de representação. 

Os saberes não se constroem somente com a linguagem verbal (oral e escrita), 

são necessários outros modos de comunicação (LEMKE, 1998; KRESS et al., 2001), 
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como as tabelas, os gráficos, as figuras e a matemática para dar conta de todo o 

processo de argumentação científica. Como nos mostra Lemke (1998, p.3): 

 
Além do processo argumentativo na linguagem verbal, quer oral quer 
escrita, existem outras características da linguagem científica cujo 

entendimento é importante para a compreensão do processo de 
construção das ciências. [...] Para fazer ciência, para falar ciência, para 
ler e escrever ciência, é necessário lidar com e combinar em formas 

regradas discurso verbal, expressões matemáticas, representações 
gráfico-visuais e operações motoras no mundo ‘natural’ (incluindo 

humano como natural (LEMKE, 1998, p.3).  

   

 Em virtude da grandiosidade da temática o assunto não se deu por esgotado e 

potencializa novas práticas e metodologias de abordagem. Em se tratando da 

compreensão de termos físicos, idealiza-se uma nova forma de intervenção que 

qualifique os indivíduos a compreender criticamente a realidade em que se inserem  

de forma a analisar fatores da ciência com  mais coerência  e amplitude.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sobre a relação da necessidade de preservação do Cerrado com o Ensino de 

Física, pode-se destacar a temática da energia térmica, através da radiação solar 

emitida e da temperatura do bioma. Sendo relevante destacar que suas características 

de vegetação estão diretamente relacionadas ao clima da região. 

Os sujeitos que fazem parte desse ambiente devem ter a responsabilidade e a 

consciência de que ao estarem incluídos nesse bioma precisam mantê-lo, para que não 

se perca o equilíbrio ecológico presente nele, de dependência entre as relações sociais, 

a fauna e a flora.  Essa dinâmica ambiental deve ser buscada principalmente dentro 

das cidades, em projetos paisagísticos, que muitas das vezes não utilizam plantas do 

Cerrado. 

A partir das informações trazidas neste estudo, constatamos a importância de 

relacionar os conteúdos aprendidos em sala de aula as situações vivenciadas pelos 

estudantes em seu dia a dia, para que realmente vejam a utilidade de tais 

informações.  
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Salienta-se ainda, a importância existente no desenvolvimento de metodologias 

de Ensino que não sejam apenas de caráter transmissivo, mas que  motivem os 

estudantes a se tornarem protagonistas na construção do seu conhecimento. Assim, o 

discente passa de espectador a participante e aproxima-se cada vez mais do real 

sentido de aprender Ciência: o conhecimento é elaborado a partir do método científico, 

sendo suas hipóteses passíveis de erros e acertos. 

 É nítida a presença da Física na vida cotidiana, entretanto, as respostas 

elaboradas pelos alunos, evidenciam que o conhecimento não alcançou a totalidade 

de alunos ouvintes, evidenciando falhas no processo de alfabetização científica, já que 

o emprego adequado da linguagem científica e a adequada argumentação são 

elementos necessários para o domínio de conceitos e, trazem em si  a amplitude da 

compreensão da realidade em que permeiam. 

O caráter científico abrangente apresentado no trabalho, evidencia a 

necessidade de aprendizagem ativa e a busca por motivar as mudanças 

comportamentais dos estudantes diante das questões ambientais.   
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RESUMO 

O presente artigo relata os resultados referentes à pesquisa realizada no município de 

Iretama — Paraná, feita no ano de 2018, possuiu como objetivo quantificar e analisar 

as condições físicas, através da fitossanidade, das árvores frutíferas encontradas no 

perímetro urbano do município. O trabalho em campo foi feito em duas etapas, a 

primeira delas com a quantificação e mapeamento das árvores e posteriormente com 

a análise de 10% do total quantificado, através dos parâmetros da fitossanidade. A 

pesquisa foi realizada possuindo como objetivo informar a população assim como as 

administrações públicas sobre as potencialidades, assim como os riscos que tais 

árvores podem causar em meio a área urbana, apresentando uma base de dados para 

um futuro projeto para o município partindo das administrações públicas. Nas visitas 

a campo e com os resultados podem se perceber grande diversidade de espécies, com 

uma maior concentração de Mangifera indica (L), na área central do município.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A arborização exerce função de grande importância em áreas urbanas, sendo 

elas em grandes cidades e pequenas, sendo responsável por diversos benefícios 

ambientais e sociais, melhorando a qualidade de vida, saúde física e mental da 

população (RIBEIRO, 2009), porém, por muitas vezes caminhamos pelas ruas das 

cidades e não nos preocupamos com o que está a nossa volta, em um dia de calor 

procuramos caminhar pelas sombras dos prédios ou de árvores, e neste momento 

sentimos a necessidade e talvez falta da arborização urbana. Sendo este, um fator de 

grande importância em meios urbanos, uma vez que a arborização traz maior 

vitalidade do espaço na qual se faz presente e mesmo que não a observemos, existe 

um conjunto de biodiversidade vivendo em harmonia, não se tratando apenas de 

algumas simples árvores. (MÔNICO, 2001). 

É importante considerarmos que apenas o plantio desenfreado e/ou mal 

planejado pode trazer consequências negativas, tanto a população quanto ao espaço 

ocupado pela mesma, sendo assim ressalta-se a importância de projetos adequados 

para tal, uma vez que urbanização das cidades dependem de um conjunto de fatores 

que favorecem a boa qualidade de vida, neste sentido, as abrangências desses fatores 

se relacionam diretamente com a arborização presente nos municípios, culminando 

para um processo muito mais avançado que o simples plantio de árvores. (ANDRADE, 

2002). 

A arborização exerce um papel além do estético, quando bem planejado, é um 

serviço público, considerado como um patrimônio, que deve ser conhecido e 

conservado para as futuras gerações, gera benefícios ao homem como sombra para 

os pedestres e veículos, proteger e direcionar o vento, amortecer o som, amenizar a 

poluição sonora, melhorar a qualidade do ar e preservar a fauna silvestre (XANXERÊ, 

2009). 

São inúmeros os benefícios gerados por uma boa arborização, desde a 

revalorização dos espaços à redução de níveis de poluição atmosférica e sonora, a 

estruturação de vias e a criação de espaços de identidade e referência na cidade, 

(BONAMETTI, 2003), ao mesmo tempo pode causar transtornos, pois quando ocorre 
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o plantio de árvores inadequadas à estrutura urbana, é gerado conflitos com 

equipamentos urbanos como fiações elétricas, encanamentos, calhas, calçamentos, 

muros e postes de iluminação (RIBEIRO, 2009), espécies de grande porte podem 

ocasionar malefícios em meio a área urbana, as espécies frutíferas também podem 

prejudicar o espaço do qual ocupa, podendo atrair insetos indesejados durante o 

período de frutificação, queda de frutos sobre veículos e pessoas além do mau cheiro 

com o apodrecimento dos mesmos. 

Arborizar uma cidade não significa apenas plantar árvores em ruas, jardins e 

praças, criar áreas verdes de recreação pública, consideramos que a escolha da 

espécie a ser plantada no ambiente urbano é um dos aspectos mais importantes, uma 

vez que analisado seu espaço disponível, verificando a presença ou ausência de fiação 

aérea e de outros equipamentos urbanos, largura da calçada e recuo predial, evitando, 

desta forma maiores transtornos (RIBEIRO, 2009). 

Para Serpa (2007), as pessoas que moram em cidades do interior por opção, 

estão fugindo do agito e violência das grandes cidades, assim como os turistas que 

optam por cidades distantes dos grandes centros, considerando todos os aspectos 

abordados, nesta pesquisa, realizamos a quantificação das espécies frutíferas 

encontradas no perímetro urbano da cidade de Iretama (PR), mapeando as espécies 

encontradas em calçadas e que margeiam as vias públicas. 

Segundo Rodrigues et al., (2002), as árvores encontradas nas áreas públicas 

ou acompanhando o sistema viário exerce uma função ecológica, no sentido de 

melhoria do ambiente urbano e estética, no sentido de embelezamento da cidade. 

O levantamento foi realizado com o auxílio de um mapa base da malha urbana 

da cidade. Foram percorridas todas as ruas, pontuando os locais dos quais foram 

encontradas as espécies frutíferas, definindo sua espécie pertencente. Após a 

contagem foi realizado o mapeamento da distribuição das espécies de modo a possuir 

uma melhor visualização e conhecimento dos locais, foram também avaliadas as 

condições de fitossanidade de 10% do total encontrado. 

A pesquisa visa contribuir para um possível plano de manejo que possa a ser 

realizado pelo poder público, a pesquisa ficará a disposição para que possa a ser 

utilizada a qualquer momento caso for do interesse dos órgãos responsáveis pelo 
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gerenciamento da arborização urbana. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Com o advento da revolução industrial o homem deixou o campo para residir 

nas cidades, deste modo gerou uma superpopulação urbana, ocupando áreas sem o 

devido planejamento das vias, refletindo na atual falta de saneamento básico, não 

suprindo as principais necessidades paisagísticas, das quais não acompanham o ritmo 

acelerado dos fluxos populacionais em grande escala. 

O bom desempenho da vegetação, se dá devido ao processo de planejamento 

arbóreo urbano, que deve ser feito em cidades, independente de seu tamanho, 

levando em consideração, aspectos de condição de ambiente, características das 

espécies, largura de calçadas e ruas, afastamento entre plantas, caso não seja levado 

em conta tais observações, a vegetação pode não se adaptar aquele local e causando 

transtornos futuros. 

A arborização urbana é um quesito importante para proporcionar um ambiente 

físico saudável e estão relacionadas com a presença de espécies vegetais em espaços 

públicos como parques, ruas, avenidas, jardins e praças. Recentemente, têm-se 

levantado várias discussões acerca da implementação urbana, relacionando-se com 

aspectos nítidos originariamente rurais, deste modo, a agricultura urbana que, embora 

transpareça ser um tema recente dentro das pautas de debate sempre esteve 

acompanhando o desenvolvimento das cidades e adequando-se aos seus métodos. 

Segundo o documento da PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), cerca de 800 milhões de pessoas no mundo estariam envolvidas 

nas atividades de agricultura urbana e cerca de 50% dessa população nos países em 

desenvolvimento seriam pertencentes a classes baixas. 

Existem diversas leis que regem a arborização de áreas urbanas, estas 

evidenciam, tanto a necessidade do espaço verde em meio aos centros urbanos assim 

como sua organização. Diversos municípios possuem em seu plano diretor, leis básicas 

das quais estabelecem a forma adequada para tal.  
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O município da pesquisa não possui normas e regras específicas sobre a 

arborização, fator que não anula os problemas causados pelas mesmas, apesar de não 

ser recomendado na maioria das cidades, não há em Iretama nenhuma especificação 

na legislação que impede ou deixe restrito o seu plantio, fator que é bem nítido quando 

observamos que a própria prefeitura realiza o plantio dessas espécies em vias públicas, 

sendo assim, objetivando informar tanto a população e os órgãos públicos sobre a 

importância o planejamento arbóreo do município, nossa pesquisa foi realizada visando 

o bem-estar da população e um avanço urbano, principalmente em um município com 

uma pequena população da qual necessita de maiores atenções quanto às 

administrações públicas em todas as vertentes.   

 

2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no município de Iretama, localizado na mesorregião 

centro ocidental Paranaense (Figura 01), sendo este, um município considerado 

pequeno, segundo o IBGE sua população é de 10.648 habitantes, território de 568,330 

Km2 segundo IPARDES, (2018), sendo classificado de acordo com índice de IDH (índice 

de desenvolvimento humano) de 0,699, valor considerado médio, de acordo com a 

classificação do PNUD (Programa Nacional De Desenvolvimento Das Nações Unidas), 

sua economia está voltada à agricultura, pecuária e ao Turismo. 

 

Figura 01: Localização Município de Iretama – PR. 

 
Fonte: Os Autores, 2018. 
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A vegetação nativa da região corresponde à floresta ombrófila mista com 

presença de araucária, área urbana é considerada pequena, fator que contribui com 

sua arborização, possuindo grandes quantidades de áreas verdes espalhadas pelo 

mesmo, das quais possuem funções que vão além de questões ambientais, exercem 

funções socioeconômicas, assim como área de lazer da população Iretamense. As 

áreas verdes de Iretama, não se limitam apenas a seus parques ou praças, suas 

moradias também são possíveis observar várias espécies de árvores inclusive as 

frutíferas, das quais somam a grande quantidade existente na cidade. 

O relevo do município é classificado com dissecado, possuindo altitudes 

variando entre 630 a 520 metros, em relação ao nível do mar. A hidrografia do 

município se caracteriza com dois rios principais o rio Riozinho e rio Pinhalzinho. 

Iretama foi fundada na década de 60, sendo uma cidade da qual não seguiu um projeto 

específico para se expandir, sendo possível a observação desta falta de planejamento, 

refletidos nos bairros e moradias, com localizações desfavoráveis sem assistência de 

infraestrutura.  

Uma prática bastante comum, vinda principalmente dos produtores rurais, ao 

adquirirem lotes urbanos fazem o plantio de pequenas hortaliças, árvores frutíferas, 

também sendo encontradas em algumas calçadas e canteiros centrais. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no decorrer do ano de 2018, inicialmente foi criado 

um blog para a divulgação do projeto, neste site foi escrito relatos a respeito dos 

campos e informações necessárias para manter a comunidade informada a respeito 

dos objetivos, assim como passo a passo da pesquisa. 

O primeiro campo foi realizado no dia 12 de julho de 2018 do qual tivemos 

como objetivo principal quantificar todas as árvores frutíferas distribuídas pela malha 

urbana da cidade. Dividimos o grupo de pesquisadores em duplas, para uma maior 

cobertura de análise. Como auxílio, foi utilizado a malha urbana de Iretama onde foi 

demarcada a localização exata de cada espécie frutífera encontrada, com tais 
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informações realizamos posteriormente a elaboração de um mapa, onde é exposta à 

distribuição e localização das espécies frutíferas da cidade. 

A segunda visita ao município ocorreu no dia 15 de setembro de 2018, onde 

foi feito a fitossanidade, (fito — planta e sanidade — saúde), ato de avaliar o aspecto 

das plantas a partir de parâmetros específicos, no meio na qual estão inseridas, neste 

campo utilizamos como base a Tabela de fitossanidade (Quadro 01), da qual 

estabelece os parâmetros analisados em cada espécie encontrada.  

Foi feita a medida do DAP (Diâmetro Altura do Peito) e DAB (Diâmetro Altura 

de Base), objetivando avaliar a espessura do tronco a partir de uma altura superior a 

1,30 a circunferência do mesmo, assim como sua base, realizamos também a medição 

da sombra da árvore.  

 

Quadro 01: Fitossandade Das Especies Frutiferas Encontradas Na Cidade De Iretama (Pr). 

 
Fonte: Os Autores, 2018. 

 

Realizamos a observação dos galhos e troncos podres das árvores, a existência 

de parasitas como Cupins, formigas, tipos de fungos e/ou pragas, contam com flores 

ou frutos, cobertura vegetal, diagnosticamos também sua poda, sua distância aos fios 

elétricos, investigamos sinais de transformações, como injurias com placas, condições 

de suas raízes, sobressaindo às calçadas. 

É importante salientar que esta observação e preenchimento da tabela foi 

realizado apenas por um dos integrantes do grupo para que não houvesse divergências 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

nos resultados de uma árvore para outra, sempre atribuindo os adjetivos de Ótimo, 

bom, regular, ruim e péssimo às condições físicas das árvores, de acordo com a 

situação e aspectos encontrados nas árvores, atribuído desta forma, notas de 1 a 5. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através das pesquisas a campo, foi realizado a mapeamento das espécies 

distribuídas pela cidade (Mapa 01), tais espécies se concentram principalmente na área 

central, com as praças e áreas de lazer que ali se encontram. Tendo em vista a 

presença das árvores em vários pontos da cidade, pressupõe-se que se trata, de 

árvores nativas inseridas através de um plano de preservação ambiental estabelecido 

pelo plano diretor do município de Iretama. 

 

Mapa 01. Localização das espécies de arvores frutíferas no Perímetro urbano de Iretama - PR 

Fonte: Os Autores, 2018. 
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As condições das árvores avaliadas em uma escala de ótimo à péssima, foram 

analisadas a partir dos quesitos de poda, injúrias, risco de queda, flores e frutos, 

afloramento da raiz e fiação, esta fitossanidade, nos indicou que grande parte das 

árvores se enquadram na categoria de péssima qualidade, no mínimo em um dos seus 

aspectos.  

Nota-se que a poda das árvores varia entre as condições ótimas, ruins e 

péssimas, por outro lado, o risco de queda são menores, classificados em sua maioria 

como bom. As flores e frutos se mostram em uma condição regular de produção. Já 

as lesões no tronco são intensas, fator que prejudica seu desenvolvimento, contudo, 

a fiação elétrica da malha urbana da cidade não provoca nenhum tipo de problema às 

árvores, pois em 100% destas analisadas a fiação se encontra distante.  

Baseando-se no levantamento quantitativo arbóreo frutífero feito no município 

de Iretama-PR, em julho de 2018, notou-se a diversidade de espécies presentes dentro 

do limite urbano, que evidentemente, demonstra em sua grande porção, trata-se de 

árvores nativas, proporcionalmente alocadas dispersamente, sem o devido 

planejamento. Foi realizado a identificação de cada espécie, separando-as dentro de 

suas categorias, ilustrada na tabela 01.  

 

Tabela 01. Espécies identificadas no perímetro urbano do município de Iretama-PR, 

especificando suas espécies, nome popular, origem e categorias de árvores: frutíferas 
alimentícias, (FA); medicinal, (M); invasora, (I). 

Espécie 
Nome 

Popular  
Origem Categoria 

Persea americana 

Mill. 
Abacate América Central FA 

Eryobotria japonica 
(Thunb.) Lindl 

Ameixa Japão FA/I 

Psidium guajava Goiaba América Central FA 

Artocarpus 
heterophyllus 

Jaca Ásia FA 

Citrus Limon (L.) Limão Sudeste da Ásia FA/I 

Carica sp. Mamão 
América do Sul e 

Central 
FA 

Mangifera indica (L.) Manga Índia Central FA/I 

Eugenia uniflora Pitanga América do Sul FA 

Runica granatum (L.) Romã Ásia FA/M 
Fonte: os autores, 2018. 
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O campo nos proporcionou quantificar e localizar o total de 83 árvores 

frutíferas espalhadas pela cidade. Esta quantificação pode ser observada no gráfico 

01. Importante salientar que este total contabilizado se encontra em calçadas e em 

canteiros centrais. Notou-se que as espécies fruteiras dividem espaço com diferentes 

espécies de árvores. Há um número grande de espécies frutíferas nos quintais, 

principalmente nos lotes periféricos, pois são maiores em relação aos da região central.  

O foco da pesquisa se concentrou nas regiões próximas às vias, visando 

evidenciar os riscos que a população está sujeita devido à presença das espécies em 

tal localidade, evitando os impactos quanto a circulação de pessoas e veículos, 

servindo de abrigo para animais indesejados, como insetos, abelhas, vespas e 

marimbondos. 

 

Gráfico 01. Representação gráfica da quantificação entre as espécies frutíferas de Iretama – 
PR. 

 
Fonte: os autores, 2018. 

Foram analisados 10% de cada espécie das árvores frutíferas quantificadas. A 

grande concentração de espécies de manga se localizavam no canteiro central, estas 

possuíam poda irregular (Figura 02), realizada pela prefeitura, onde foi retirada 

parcialmente as características de sua copa, entretanto não mantém contato com a 

fiação, foi encontrado também injurias das mais variadas, desde escritas no tronco a 

utilização do mesmo para a sustentação de bancos e placas. 
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Figura 02. Poda realizada pela Prefeitura nas espécies de Mangifera indica (L).  

 
Fonte: os autores, 2018. 

A espécie de limão, se encontra em uma área periférica da cidade, não possuía 

poda, não sendo localizadas injurias significativas, possuía frutos e flores, 

apresentando uma quantidade considerável de parasitas como formigas e fungos 

(Figura 03), podemos a considerar como uma árvore de porte pequeno, da qual não 

alcança a fiação, identificada distante de calçamento, possibilitando uma boa 

drenagem de água não apresentando raízes afloradas. 

Figura 03. Folhas com Parasitas na espécie Citrus Limon (L.) 

 
Fonte: os autores, 2018. 

 

A planta Persea americana Mill, popularmente conhecida como pé de abacate, 

está localizada na área central da cidade sobre um terreno baldio. A prefeitura da não 

realiza a poda da árvore, trabalho do qual fica a cargo da própria população, que em 
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muitas vezes, realiza essa tarefa de modo irregular. Está propensa à presença de 

parasitas além de injurias, não possuía risco de queda, pois se trata de uma área de 

solo descoberto por calçamento, favorecendo o aprofundamento das raízes, 

fortalecendo o tronco da árvore. Foi considerada uma árvore saudável, sem a presença 

de fiação. Não se encontrava em sua época de produzir, não sendo possível identificar 

frutos. 

De acordo com o levantamento a fitossanidade da Ameixa, se trata de uma 

árvore de pequeno porte, localizada em uma área afastada do centro da cidade, 

desenvolvendo-se em uma área distante das demais árvores da região. A poda 

identificada retira pouco material lenhoso da árvore, levando a crer que é feita pelos 

moradores, apresenta poucas injúrias. O solo em que a planta está localizada não se 

encontra impermeabilizado, desta forma, há uma boa infiltração de água da chuva e 

devido à vegetação rasteira que a cerca, não ocorre o desgaste erosivo do solo, 

embora o bairro em questão possuía seu relevo levemente declivoso, propenso a 

erosão, não há afloramento das raízes, não apresentando risco de queda.  

O pé de ameixa analisado (Figura 04), foi considerado de pequeno porte, não 

apresentando problemas em relação à fiação elétrica, possuía frutos e flores, fator que 

contribuiu com a presença de parasitas, como as formigas. 

 

Figura 04. Levantamento de fitossanidade da Eryobotria japonica (Thunb.) Lindl. 

 
Fonte: os autores, 2018.  
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A Goiabeira identificada, psidium guajava, encontra-se no centro da cidade, 

sua poda é irregular, degradando a mesma, seu risco de queda é mínimo, tendo em 

vista que existe não foi identificado o afloramento de sua raiz, não  possuía contato 

com a fiação elétrica, porém é importante destacar que principal ponto negativo desta 

espécie analisada se dá devido ao calçamento que debilita a planta, reduzindo sua 

quantia de flores e frutos.  

A Jaqueira, Artocarpus heterophyllus (figura 05), se encontra ao lado de outras 

duas árvores da mesma espécie, localizados próximo à área central da cidade, durante 

a quantificação foram contabilizadas apenas três espécies da mesma. São árvores de 

grande porte, onde não há risco de queda, pois seus troncos estão estáveis no solo, 

porém as calçadas entorno estão danificadas. A poda é realizada corretamente, não 

contava com injúrias, identificamos alguns parasitas como cupins, formigas e fungos, 

possuía frutos. 

 

Figura 05. Fitossanidade Das Espécies de Artocarpus heterophyllus da Cidade De Iretama (PR). 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

 

A espécie Eugenia uniflora, conhecida popularmente como pitanga se localiza 

em um canteiro da Avenida São Paulo, possuía uma poda regular, sem risco de queda, 

os parasitas identificados foram formigas, possuía algumas lesões em seu tronco, um 
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afloramento pequeno da raiz, não mantinha com contato com a fiação devido ao seu 

porte pequeno, possuía boas condições. 

A espécie de Runica granatum, conhecido popularmente como romã, se 

encontra na Avenida Paraná, possuía poda adequada, sem injúrias e risco de queda, 

sua raiz não possuía afloramento, não estabelecendo contato com a fiação elétrica. 

A partir das análises de tais parâmetros à campo pudemos observar que não 

ocorre o real planejamento urbano e projetos organizados voltados à arborização do 

município, tanto se tratando de seu plantio assim como sua manutenção, sendo nítido 

o descaso com espécies de grande porte com risco de queda, sem a devida pode e até 

mesmo retirada da matéria orgânica que a mesma produz, frutos e folhas, sendo 

destinado à tais tarefas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presença de árvores frutíferas no perímetro urbano do município de Iretama 

é causadora de problemas socioeconômicos, percebe-se uma falta de planejamento 

na seleção e conservação destas. Muitas delas estão em locais dos quais não são 

adequados, podendo causar acidentes e prejuízos materiais. 

Apesar de muitos a partir do senso comum considerarem, arvores produtoras 

de frutos, como um benefício para a população, as mesmas quando em locais 

indevidos podem causar transtornos, como queda na população ou em seus bens 

materiais, além do risco que a falta da limpeza ocasiona, perante a possibilidade de 

atrair insetos.   

Baseado nos dados levantados pela pesquisa, consideramos que não houve um 

bom planejamento ao realizar a arborização urbana da cidade de Iretama, podemos 

encontrar espécies frutíferas de grande porte como Mangifera indica (manga) e 

Artocarpus heterophyllus (jaca) próximo às vias públicas. Tais espécies contavam com 

ramificações próximas ao solo que em alguns casos obstrui a passagem dos pedestres, 

sendo prejudicial também na época de frutificação, frutos grandes possibilitando a 

danos a população e seus bens materiais. 
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A distribuição espacial das espécies pode ser visualizada em distintos pontos da 

cidade, não havendo uma padronização, tanto de espaçamento e distanciamento 

quanto de espécies, sendo estas concentradas em determinadas localidades e 

diversificada em outros.  

É notório que tais espécies, em alguns casos, não foram plantadas pela 

prefeitura ou por órgãos competentes de arborização urbana, em maior parte, 

principalmente nos bairros periféricos, as espécies foram introduzidas pela população 

ou foram semeadas por animais. Este fato pode ser perceptível ao analisar a 

distribuição desordenada.  

Pensar e implementar um novo planejamento de áreas verdes para a cidade é 

possível, e necessário, tanto para o melhor aproveitamento das áreas verdes do 

município quanto pela população, porém não será tarefa fácil de ser realizada, 

principalmente em bairros periféricos, onde suas calçadas não seguem um mesmo 

padrão de metragem, variando seu espaçamento limitando a possibilidade de 

introdução de árvores. 

A cidade possui uma quantia considerável de espécies frutíferas e não frutíferas, 

apresentando áreas sombreadas, porém com espécies não adequadas para ao local. 

Com um projeto arbóreo adequado tais problemas seriam sanados. 

A fitossanidade avaliada do percentual frutífero apresentaram resultados 

medianos, sendo este um reflexo da falta de manutenção dos órgãos municipais 

responsáveis para com as árvores, deixando a cargo da população da qual ao realizar, 

podas e limpeza do entorno das árvores, causam injurias e demais lesões nas espécies. 

É valido ser dito que durante a pesquisa foi realizada a revitalização dos 

canteiros centrais, no qual foi possivelmente reavaliada a arborização visando a 

amenização do risco ambiental para que assim se evite problemas futuros, tal trabalho 

se concentrou em uma pequena escala, é valido ser dito, que tais revitalizações são 

necessárias em uma escala municipal, atendendo a todos.  

 

 

 

 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

6 REFERÊNCIAS 

 
ANDRADE, T.  O.  Inventário e análise da arborização viária da estância 

turística de Campos do Jordão, SP. Dissertação (Mestrado em Agronomia -    
Fitotecnica) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ USP, Piracicaba, 
SP, 2002. 

 
BONAMETTI, J. H. Arborização Urbana. Terra e Cultura, nº 36 - janeiro a junho de 

2003. Disponível 
em:<https://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/36/Terra%20e%20C

ultura_36.pdf>. Acesso em: outubro, 2020 
 
IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Cadernos 

municipais. 2018 Disponível em: < http://www.ipardes.gov.br/cadernos/> Acesso 
em setembro de 2020.  

 
MONICO, I. M. Árvores e Arborização Urbana na cidade de Piracicaba/SP: um 
olhar sobre a questão à luz da Educação Ambiental. 2001. 165 f. Dissertação 

(Mestrado). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP. Piracicaba, 2001. 
 

RIBEIRO, Flávia Alice Borges Soares Ribeiro. Arborização urbana em Uberlândia: 
percepção da população. Revista da Católica, v. 1, n. 1, p. 224-237, Uberlândia, 

2009. Disponível em < 
http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosv1n1/20_Arborizacao_urbana.p
df >. Acesso em: setembro, 2020 

 
RODRIGUES, C. A. G.; BEZERRA, B. C.; ISHII, I. H.; CARDOSO, E. L. Arborização 

Urbana e Produção de Mudas de Essências Florestais Nativas em Corumbá, 
MS. Embrapa Pantanal: Corumbá, 2002 

 
SERPA, D.S. Arborização Urbana em três municípios goianos e levantamento 
das espécies encontradas. 2007. Monografia (graduação Ciências Biológicas) 

Universidade Estadual de Goiás – Unidade Universitária de Morrinhos. UEG, 
Morrinhos - GO. 

 
XANXERÊ. Secretaria de Políticas Ambientais. Manual da Arborização Urbana de 
Xanxerê. Secretaria Municipal, 2009. 20 p. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PEQUENA CIDADE: AÇÕES DE 

HORTICULTURA DURANTE A OPERAÇÃO RONDON EM 

CONSELHEIRO MAIRINCK (PR) 

 

 

SILVA, Priscila Frazato da1 

FERNANDES, Pedro Henrique Carnevalli2 

 

 

RESUMO 

Na sociedade atual, o debate sobre o meio ambiente, sobretudo por meio da educação 

ambiental, é indispensável. Uma possibilidade de avançar nesse sentido é a extensão 

universitária. Logo, este artigo tem como objetivo principal apresentar a experiência 

com as oficinas de horticultura, inseridas nas ações de meio ambiente, na Operação 

Rondon 2017, no município de Conselheiro Mairinck (PR), no interior do Paraná. Os 

procedimentos metodológicos foram: levantamento bibliográfico, elaboração e 

construção das oficinas por meio de pesquisas; trabalho de campo por meio da 

realização das ações de extensão na localidade, aplicação de um questionário nos 

participantes durante a oficina, produção de gráficos e tabelas e, por fim, a elaboração 

da redação. Os principais resultados mostram que os participantes adquiriram um novo 

conhecimento/informação sobre o tema e que afirmaram que aplicariam as 

informações na construção de suas hortas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, muitas pessoas ainda acreditam que os problemas 

ambientais de escassez de recursos são decorrentes do aumento da população 

mundial, ideia que teve origem e repercussão no início dos anos 1960 na Europa 

(REIGOTA, 2017). Contrapondo essa ideia, pesquisadores demonstraram que o 

problema dos recursos ambientais não estava no número de pessoas, mas na 

concentração das riquezas e no consumo dos países industrializados, provocados pelo 

modo de produção capitalista (REIGOTA, 2017). 

O papel da Universidade é alicerçado no tripé ensino-pesquisa-extensão. Logo, 

é preciso ir além do ensino, embora se reconheça a sua importância. Assim, a extensão 

universitária surge como uma alternativa fundamental para a universidade chegar à 

sociedade diretamente. A extensão universitária é uma forma de interação entre a 

universidade (docentes, discentes, servidores administrativos, gestão etc.) e a 

comunidade local, sendo que essa conexão ocorre por meio de um processo educativo, 

cultural e científico (NUNES; SILVA, 2011). 

O objetivo principal deste artigo é apresentar a experiência em extensão na 

realização das oficinas de horticultura durante a Operação Rondon na pequena cidade 

de Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro do Estado do Paraná. Os objetivos 

específicos são: (i) apresentar noções teóricas sobre pequenas cidades; (ii) debater 

teoricamente sobre o meio ambiente e a educação ambiental; (iii) demonstrar os 

resultados das oficinas aplicadas nos moradores locais. 

Os procedimentos metodológicos para a realização deste artigo foram: 

levantamento bibliográfico acerca da extensão universitária, das pequenas cidades, do 

meio ambiente e da educação ambiental; preparação do projeto de extensão e das 

ações de meio ambiente; realização de oficinas de extensão, aplicação de questionário 

nos participantes e produção de material fotográfico; e elaboração de material 

cartográfico e da redação deste artigo. 

O município de Conselheiro Mairinck está localizado na Mesorregião Norte 

Pioneiro do Paraná (IBGE, 2010) – Figura 1; já a Figura 2 mostra uma imagem aérea 

da cidade de Conselheiro Mairinck, em 2019, demonstrando sua espacialidade. 
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Figura 1. Conselheiro Mairinck (PR). Localização, 2020 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010) 

 

Figura 2. Conselheiro Mairinck (PR), 2019 

 
Fonte: Conselheiro Mairinck (2019) 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Conselheiro Mairinck (PR) tem 3.636 habitantes, sendo 70% de população 

urbana (IBGE, 2010), uma área de 204,7 quilômetros quadrados, gerando uma 

densidade demográfica de 18 habitantes por quilômetro quadrado (IBGE, 2010), e está 

a quase 350 quilômetros da capital do Paraná, Curitiba (IBGE, 2010).  Portanto, se 

trata de uma pequena cidade.  

O município teve origem do Patrimônio da Maria Souza, situado às margens 

de um pequeno ribeirão, sendo que esse nome é homenagem a uma pioneira que 

ocupou as terras localizadas nessa área e construiu um primeiro rancho 

(CONSELHEIRO MAIRINCK, 2017). Em 1951, o Patrimônio da Maria Souza 

transformou-se em Distrito Judiciário, pertencente ao município e comarca de 

Tomazina, passando a denominar-se "Conselheiro Mairinck” (CONSELHEIRO 

MAIRINCK, 2017). Em 1954, o distrito passou para o município de Japira e, em 1960, 

o distrito de Conselheiro Mairinck foi elevado à categoria de município (CONSELHEIRO 

MAIRINCK, 2017). O nome da cidade é uma homenagem a um pioneiro 

(CONSELHEIRO MAIRINCK, 2017). 

O artigo está estruturado, além da introdução e das considerações finais em 

quatro partes: na primeira, destaca-se o importante debate sobre pequenas cidades; 

a segunda parte apresenta a essência da Operação Rondon, realizada em 2017, no 

Norte Pioneiro do Estado do Paraná, e sua conexão com a extensão universitária; a 

terceira discorre sobre a base teórica do meio ambiente e da educação ambiental, 

sobretudo pela perspectiva crítica; e, por fim, a última parte reflete sobre os resultados 

empíricos das ações de horticultura aplicadas na pequena cidade de Conselheiro 

Mairinck (PR). 

 

2 PEQUENAS CIDADES 

 

Conceituar “pequenas cidades” é uma das tarefas mais difíceis da Geografia 

Urbana. Para Roma (2002), isso envolve a análises de diversos fatores, tanto 

qualitativos quanto quantitativos, e na literatura existem várias definições e 

classificações para a temática. Neste artigo, apresenta-se, portanto, algumas reflexões 

de modo a contribuir com a temática.  
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A velocidade do processo de industrialização gerou, ao mesmo tempo, uma 

acentuação da urbanização e uma ampliação no ritmo de crescimento e no número de 

cidades, promovendo uma nova direção de seus papéis, expressão e condição de uma 

nova divisão territorial do trabalho, tonando-se em uma rede urbana bastante 

diversificada e muito mais complexa (BERNARDELLI, 2004). Após 1960, as opções 

políticas, econômicas e sociais promoveram impactos significativo no campo brasileiro, 

ou seja, a modernização da agricultura teve entre suas consequências o aumento da 

concentração fundiária e a expulsão de expressivo contingente de trabalhadores, 

intensificando a migração do campo para a cidade (BERNARDELLI, 2004). 

Ao estudar a história socioeconômica do Norte do Paraná, a presença das 

pequenas cidades é explicada pelo processo de formação socioespacial da região, que 

ocorreu no contexto da economia cafeeira (ENDLICH, 2006). As formações 

socioespaciais definem-se de acordo com a organização da produção e, 

principalmente, as pequenas cidades acabam sendo comandadas por interesses de 

poucos e como consequência subordinando a vida de muitos (ENDLICH, 2006). O 

Paraná tornou-se área de intensa produção de café, assim, houve a implementação de 

uma densa rede urbana com muitos pequenos núcleos, cuja centralidade estava 

relacionada ao contingente populacional formado pela presença intensa de pequenos 

produtores e trabalhadores rurais (ENDLICH, 2006).  

Alguns anos depois, a partir da crise econômica cafeeira, que provocou uma 

série de transformações no espaço regional, houve um declínio populacional, 

promovendo uma migração da população do campo e das pequenas cidades, em 

direção a centros maiores (ENDLICH, 2006). Essas mudanças econômicas inviabilizou 

a possibilidade de as pessoas viverem no mesmo local, devido à grande dificuldade de 

reprodução de vida nesses locais, se tornando instáveis para a sociedade local 

(ENDLICH, 2006).  

Melo (2008) pontua alguns fatores que devem ser levados em consideração 

nos estudos de pequenas cidades:  

(i) a dimensão demográfica, não como o único elemento, mas recomenda-se 

que o tamanho populacional de uma pequena cidade seja definido considerando as 

particularidades da urbanização e da rede urbana regional; 
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(ii) a localização geográfica da pequena cidade, em termos regionais, é um 

dos mais importantes fatores para a compreensão de suas características, 

funcionalidades e dinâmica econômica;  

(iii) o recorte territorial municipal, e que tem dupla importância, sendo uma de 

fundo teórico-metodológico, e outra de natureza prática;  

(iv) a formação socioespacial, pois contribui para a compreensão de suas 

dinâmicas, suas relações, formas, funções, estruturas e conteúdos e de sua história;  

(v) a dinâmica populacional, pois sua avaliação pode indicar uma série de 

questionamentos sobre a realidade socioeconômica e espacial de uma pequena cidade;  

(vi) as relações interurbanas e com o entorno rural, pois as pequenas cidades 

podem estabelecer relações variadas na rede urbana regional e nacional, ou seja, 

observar as suas principais interações com outras cidades;  

(vii) a economia urbana, em geral, a economia da pequena cidade é frágil pois 

tem relação direta com a renda mensal que é muito baixa das pessoas que moram 

nesses locais;  

(viii) a organização do espaço urbano, é pouco complexo, pois as pequenas 

cidades seguem sempre um padrão de disposição do espaço, diferente da formação 

predominante nas grandes e médias cidades;  

(ix) o papel do Estado, é o agente que garante a existência e permanência de 

muitas das pequenas cidades brasileiras; e  

(x) o cotidiano, cultura, modo de vida e patrimônio histórico-cultural, que parte 

da observação do cotidiano e da forma como as pessoas vivem e se relacionam em 

uma pequena cidade, tem muito a revelar sobre seu funcionamento e significado. 

O olhar para as pequenas cidades não pode estar isolado do restante da rede 

urbana, pelo contrário, procura-se compreender as dinâmicas dessas localidades em 

interação e os fluxos humanos existentes entre eles com os demais centros urbanos 

(MELO, 2008). As cidades brasileiras, de maneira geral, expressam as condições 

presentes no processo de urbanização do país, que produziu uma espacialidade 

adequada ao desenvolvimento econômico, mas descompassada de um ritmo e de uma 

condição humana e social apropriada de vida (MELO, 2008). 
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3 A OPERAÇÃO RONDON E A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

A Operação Rondon consiste é um projeto de extensão criado pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), em 2015, com objetivo de possibilitar 

a relação entre a Universidade e a Sociedade por meio de ações transformadoras 

(UEPG, 2017). Logo, a Operação Rondon viabiliza o trabalho voluntário da comunidade 

universitária em um determinado município contribuindo com a localidade. Por outro 

lado, esses participantes universitários vivenciam a realidade dos moradores e os 

anseios da população (UEPG, 2017). 

No Brasil, a extensão universitária teve seu início na década de 1910 em São 

Paulo (SP) a partir da promoção de debates sobre assuntos sociais, sobretudo na 

educação, saúde e cultura (DE PAULA, 2013). Nos últimos anos, a extensão 

universitária avançou pelo Brasil e passou por modificações históricas e de bases 

teóricas importantes para a sua inserção e aplicação (COELHO, 2014). A criação do 

Fórum de Pró-Reitores da Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (Forproex), 

em 1987, foi decisivo na construção da política de extensão universitária no Brasil (DE 

PAULA, 2013). Portanto, é tarefa da extensão universitária colaborar no entrelaçar do 

conhecimento científico e da sociedade (COELHO, 2014). 

Em 2017, a Operação Rondon foi realizada em dez municípios do Norte 

Pioneiro do Estado do Paraná (UEPG, 2017), incluindo Conselheiro Mairinck. Na 

Operação Rondon de 2017, realizada entre julho e agosto, o projeto foi coordenado 

pela UEPG em parceria com a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e 

teve como foco contribuir na formação universitária e no desenvolvimento sustentável 

de municípios, sobretudo aqueles demograficamente pequenos e com indicadores 

sociais problemáticos (UEPG, 2017). 

No caso da Operação Rondon, a extensão rondonista se configura como uma 

poderosa ferramenta de transformação, priorizando, sobretudo, a formação de 

multiplicadores. No caso das ações em pequenas cidades, os alcances são 

imensuráveis, pois em muitas delas faltam políticas públicas e espaços universitários. 

Além disso, a partir dos multiplicados as ações acabam ganhando efeitos duradouros 

na sociedade local. 
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4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, realizou a primeira 

Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano em Estocolmo, na Suécia, e a partir 

de então se convencionou chamar as práticas educativas relacionadas às questões 

ambientais de “educação ambiental” (REIGOTA, 2017). Uma definição importante da 

conferência foi a que se deveria educar o cidadão para a solução dos problemas 

ambientais (REIGOTA, 2017). Desde então, como é natural nas ciências, diversas 

classificações e denominações explicitaram surgiram (LAYRARGUES, 2004).  

No Brasil, na década de 1970, vivia-se uma perspectiva contrária à 

conservação do meio ambiente, sobretudo pela ideia de que “a poluição é o preço que 

se paga pelo progresso” (REIGOTA, 2017). Já nas décadas de 1980 e de 1990 houve 

progressivo diálogo e aproximação entre as lutas ecológicas e os movimentos sociais 

(DE MOURA CARVALHO, 2017), começando a mudar o cenário anterior. 

Em 1992, um ano simbólico: ocorreu a Conferência Mundial das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro (RJ), a chamada “Rio-

92”, que abordou e debateu questões ambientais e o desenvolvimento sustentável, 

construindo a perspectiva de uma sociedade sustentável (CORDANI, MARCOVITCH, 

SALATI, 1997). A partir da Rio-92 a educação ambiental ganhou uma força significativa 

no Brasil. 

Na educação ambiental, Reigota (2017) defende uma participação e uma 

mudança no comportamento, ou seja, um ser humano autônomo capaz de refletir sua 

própria aprendizagem é o princípio de toda mudança (GUIMARÃES, LAYRARGUES, 

2004). Nesse sentido, a Educação Ambiental Crítica aparece como uma importante 

corrente. Ela rejeita o antropocentrismo e a consequente subordinação da natureza, 

se propõe a desvendar os problemas presentes para a compreensão complexa do real 

para que os atores sociais venham interferir nessa realidade (LIMA, 2009), logo, ela é 

emancipatória e transformadora, conhece os fatores e determinantes históricos, os 

contextos de cada formação socioeconômica das relações sociais na natureza e 

constrói uma práxis que gera a percepção da causa dos problemas de ordem ambiental 

(DE MOURA CARVALHO, 2017).  
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Em 1999, foi sancionada no Brasil a Lei Federal Nº 9.795 (regulamentada em 

2002), que instituiu a “Política Nacional de Educação Ambiental” (BRASIL, 1999).  

 

Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 

à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 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, 1992, s. p.). 

 

O processo educativo não é suficiente dentro da escola e, considerando a 

própria gravidade da crise ambiental no planeta e a emergência do enfrentamento 

dela, não há público privilegiado para a educação ambiental, ou seja, deve ser 

constituído por seus atores individuais e coletivos, em todas as faixas etárias 

(GUIMARÃES, LAYRARGUES, 2004). Logo, todas as pessoas podem fazer parte e ela 

deve estar presente em todos os espaços. É urgente a mudança de comportamento 

para a sobrevivência humana na Terra. 

 

5 AÇÕES DE HORTICULTURA EM CONSELHEIRO MAIRINCK (PR) 

 

As ações relacionadas ao tema “meio ambiente” foram construídas a partir de 

três perspectivas: reciclagem, educação ambiental e educação ambiental e 

horticultura. No caso específico da educação ambiental – horticultura a ideia era 

contemplar uma ação mais empírica e atingir as crianças menores, promover uma 

vivência concreta com o manuseio da terra. 

As ações de horticultura tiveram um alcance total de 19 pessoas e foram 

divididas em duas oficinas: (i) alunos da Escola de Educação Básica Sol Encantado 

(APAE) e (ii) comunidade escolar do Centro Municipal de Educação Infantil Dona Zezé. 

Os alunos menores não responderam aos questionários e apenas participaram da parte 

prática da oficina. A parte expositiva-dialogada durou certa de trinta minutos e 

debateu: a) a importância de alimentos orgânicos; b) dicas de germinação de 

sementes; c) compostagem; d) manejo e cuidado com as plantas; e e) controle de 
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pragas de maneira alternativa (sem uso de agrotóxico). A proposta prática foi a 

elaboração de uma horta vertical com garrafas pets usados.  

Assim, as Figuras 3, 4 e 5 apresentam imagens das aplicações das ações de 

educação ambiental – horticultura em Conselheiro Mairinck (PR). 

 

Figura 3. Conselheiro Mairinck (PR). Ações de horticultura 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 

Figura 4. Conselheiro Mairinck (PR). Construindo a horta na escola 

 
Fonte: Acervo dos autores 
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Figura 5. Conselheiro Mairinck (PR). Educação ambiental por meio de horticultura 

 
Fonte: Acervo dos autores 
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Um questionário foi aplicado antes e depois da oficina como instrumento de 

investigação. É importante destacar que os questionários não foram identificados com 

os nomes dos participantes de modo que eles pudessem responder com o máximo de 

sinceridade. O questionário aplicado antes de começar a oficina era composto por duas 

perguntas e tinha como objetivo compreender o conhecimento prévio dos 

participantes. As perguntas foram: 

1) Você tem horta em casa?  (   ) Sim         (   ) Não 

2) Como classifica o seu conhecimento sobre horta? 

     (   ) Muito elevado (    ) Razoável   (   ) Não tenho conhecimento 

Ao final de cada oficina também foi pedido para que os participantes 

respondessem um questionário composto por duas perguntas fechadas e uma aberta, 

sendo que nesta última eles deveriam escreveram um relato breve sobre o que haviam 

aprendido ou acrescentado aos seus conhecimentos durante a oficina. As perguntas 

do questionário aplicado no final da oficina foram: 

1) Você pretende fazer uma horta em casa? (   ) Sim (   ) Não 

2) A oficina acrescentou novos conhecimento sobre o tema? (   ) Sim (   ) Não 

3) Faça um relato sobre o que você achou da oficina e o que ela acrescentou 

em seus conhecimentos sobre o assunto. 

Para analisar as respostas da pergunta aberta, os participantes foram 

codificados: P1, P2 e assim sucessivamente. Inicia-se com a análise dos resultados do 

questionário aplicado antes do início da oficina.  

Quanto à existência de horta em casa, 56% dos respondentes afirmaram que 

possuem horta em casa e 44% que não possuem. É um valor considerado. A explicação 

para isso está na condição da cidade, ou seja, se trata de uma pequena cidade – cerca 

de 2,5 mil habitantes – com alta confluência com o espaço rural – pouco mais de 1,1 

mil moradores. Já quanto à classificação do seu conhecimento prévio sobre o tema 

(educação ambiental – horticultura), a Figura 6 apresenta os resultados para 

Conselheiro Mairinck (PR). No total, 78% dos respondentes-participantes das oficinas 

classificaram o seu conhecimento sobre educação ambiental-horta como “razoável”; 

11% para “muito elevado” e, também, 11% para “não tem conhecimento”. 
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Figura 6. Conselheiro Mairinck (PR). Percepção dos respondentes antes da oficina 

 
Fonte: Trabalho empírico (2017) 

 

Após a aplicação das oficinas, um novo questionário foi aplicado nos 

participantes. Assim, a Figura 7 apresenta os resultados acerca da percepção dos 

respondentes, após a realização das oficinas em Conselheiro Mairinck (PR), quanto à 

realização de uma horta, e a Figura 8 sobre os conhecimentos adquiridos. 

 

Figura 7. Conselheiro Mairinck (PR). Respondentes que pretendem fazer horta 

 
Fonte: Trabalho empírico (2017) 

 

 

Como você classifica o seu conhecimento sobre horta?

Muito elevado

Razoável

Não tem
conhecimento

Você pretende fazer uma horta em casa?

Sim Não
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Figura 8. Conselheiro Mairinck (PR). Percepção dos respondes após a oficina 

 
Fonte: Trabalho empírico (2017) 

 

Na primeira pergunta do questionário aplicado após a realização da oficina, os 

dados mostram que 87% dos participantes que não possuíam horta em casa afirmaram 

que irão construir uma horta. Isso é um dado muito interessante, pois indica que a 

oficina motivou esse interesse, mesmo diante de um recorte espacial que as práticas 

do campo já são comuns. Na segunda pergunta, que é de extrema importância, os 

resultados mostram que todos os participantes-respondentes (100%) indicaram que 

adiquiriram novos conhecimentos sobre o tema, o que certamente amplia de alguma 

forma a conscientização sobre cuidados com o meio ambiente e torna esses 

participantes da oficina em multiplicadores, o que é uma das essências da extensão 

universitária. 

Finalmente, quanto à terceira pergunta, os respondentes-pesquisadores foram 

convidados a fazerem um relato sobre o que acharam da oficina e o que ela 

acrescentou em seus conhecimentos. O Quadro 1 apresenta algumas das formas 

citadas por esses respondentes-participantes de Conselheiro Mairinck (PR) após a 

realização das oficinas. É possível perceber manifestações de respondentes que já 

possuíam horta e alegaram que os novos conhecimentos servirão para o manejo 

dessas hortas. Também é possível constatar o interesse de respondente em construir 

uma horta em sua casa e a opinião de educadores sobre as oficinas realizadas. 

A oficina acrescentou novos conhecimento sobre o tema?

Sim Não
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Quadro 1. Conselheiro Mairinck (PR). Relatos sobre a aplicação da oficina 

Faça um relato sobre o que você achou da oficina e o que ela acrescentou em 
seus conhecimentos sobre o assunto 

P1 Eu gostei muito, pois tenho horta em casa e agora sei como acabar com as 

pragas que atrapalham a produzir os alimentos 

P4 Eu gostei, foi muito bom, inclusive tenho uma horta em casa agora posso 
aplicar o que aprendi em minha horta 

P7 A oficina foi muito interessante. Aprendemos novas técnicas de cultivo e os 
cuidados que devemos ter ao fazermos uma horta 

P8 A oficina de horta foi muito proveitosa, não tinha conhecimento de muitas 
coisas na qual foi apresentado. Pretendo com ela montar uma hortinha em 

casa usando as dicas 

P10 A oficina realizada foi excelente, os alunos puderam aprender um pouco mais 
sobre como produzir uma horta, mantiveram interessados e participativos 

Fonte: Trabalho empírico (2017) 

 

A terceira pergunta aberta do questionário apresenta comentários dos 

participantes, tanto da forma como ela foi transmitida como os conteúdos que foram 

abordados. Assim, espera-se ter contribuído com o movimento ambientalista por meio 

da diversidade, sendo que a educação ambiental provoca uma educação para a 

conservação, sendo preciso conscientização e ação da sociedade. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção de cidadãos críticos e ambientalmente conscientes não é uma 

tarefa fácil, muito menos rápida. A conexão dos conhecimentos aprendidos pelas 

pessoas e os novos conhecimentos trazidos pela universidade – o que é possível na 

extensão universitária – consolida e fortalece a ação ambiental, ultrapassando a ideia 

naturalista e gerando um sentimento de pertencimento ao meio ambiente. A visão 

dicotômica (sociedade e a natureza) prejudica a educação ambiental e acaba 

privilegiando uma dessas partes, o ser humano, estabelecendo hierarquia que constrói 

uma ideia de dominação (GUIMARÃES, LAYRARGUES, 2004).  

Ao comparar os questionários dos participantes das oficinas foi possível notar 

que mesmo a maioria tendo horta em casa, os conhecimentos sobre isso eram 

insuficientes. Ou seja, possuíam a horta, mas tinham dificuldades na manutenção e na 

produção dela. Assim, no final de cada oficina os relatos mostraram que eles 

adquiriram um novo conhecimento/informação sobre o assunto.  
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Dessa forma, as oficinas de meio ambiente, incluindo a educação ambiental, 

horticultura e a reciclagem, aplicadas em Conselheiro Mairinck apontam ter sido de 

extrema relevância, cumprindo com um dos principais objetivos da Operação Rondon, 

atuando como uma poderosa ferramenta de transformação, gerando multiplicadores 

na comunidade. Isso reforça a importância de ações como o projeto de extensão 

Operação Rondon, no engajamento de discussões como a de educação ambiental.  

A todo momento durante a realização da operação no município de Conselheiro 

Mairinck foi possível notar a troca de experiências entre professores, acadêmicos e 

comunidade local, essa prática é enriquecedora e gera frutos permanentes. A cidade 

pequena ajuda nesse processo. As pessoas se conhecem, trocam informações, ficam 

informados sobre as ações e participam. Depois das oficinas, se tornam multiplicadores 

na comunidade local. Além disso, o fato de a cidade ter alta confluência com o rural, 

torna o tema mais relevante. Essas ações que geram a mudança de comportamento 

hoje, sobretudo quanto à educação ambiental pela produção de alimento, podem 

garantir a sobrevivência da sociedade futura. 
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MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO GOIANA, EM PERNAMBUCO, 

UTILIZANDO MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA  

 

 

PESSOA NETO, Amaury Gouveia1 

 

 

RESUMO 

O presente estudo buscou mapear, utilizando o Método de Análise Hierárquica (AHP) 

aliado a Sistemas de Informações Geográficas (SIG), as áreas de risco de inundação 

da bacia hidrográfica do rio Goiana, em Pernambuco. Para isso, foram elencados os 

parâmetros que mais influenciam no processo de inundação e determinados pesos de 

importância aos mesmos, sendo eles: uso e ocupação do solo, hipsometria, declividade 

e pedologia. Esses parâmetros foram manipulados na forma matricial por meio do 

software ArcGIS (10.4), em que foram submetidos às técnicas de reclassificação e 

álgebra de mapas. A partir desse procedimento, foi possível obter o mapa das áreas 

de risco de inundação para região do estudo, em que foi observado que as áreas que 

apresentam maiores suscetibilidades a esse tipo de risco são as que possuem baixas 

declividades e cotas altimétricas, solos com pouca capacidade de infiltração de água, 

expressiva intervenção antrópica. 

 

Palavras chave: Intervenção antrópica. Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

Suscetibilidades.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A urbanização é um fenômeno histórico que está presente nas sociedades e 

adquire formas diversas de desenvolvimento conforme as especificidades culturais, 

socioeconômicas, tecnológicas e geográficas da região (ROSA e PAZ, 2016). No Brasil, 

segundo Vieira et al. (2017), esse processo se desenvolveu com maior intensidade a 

partir da década de 1970, quando houve um fluxo considerável de migrações de 

pessoas do campo para a cidade. No entanto essa evolução foi ocorrendo no país de 

forma acelerada, intensa e desordenada, não havendo a fiscalização adequada da 

gestão pública, resultando em problemas sociais, econômicos, organizacionais e, 

sobretudo, ambientais (SILVA et al., 2017; CASAROTI et al., 2018). 

Além de outras consequências, a urbanização implica em alterações 

significativas no regime das águas pluviais em decorrência do desmatamento e 

impermeabilização do solo (LUCAS et al., 2010), aumentando o escoamento superficial 

e a velocidade de deslocamento por condutos e canais, diminuindo a oportunidade de 

infiltração e reduzindo a evapotranspiração (TUCCI, 2016). Associadas a essas 

intervenções, Mantis e Vaz (2019) afirmam que as inundações e os alagamentos 

constam como um dos principais problemas a serem enfrentados, principalmente em 

épocas de chuvas intensas, com destaque para as áreas de altitude e declividade mais 

baixas. 

Braga et al. (2020) definem inundação como sendo o transbordamento das 

águas de um canal de drenagem, atingindo as áreas marginais, que são denominadas 

de planície de inundação ou área de várzea. Para Hora e Gomes (2009), esse tipo de 

desastre provoca impactos desastrosos nas áreas afetadas, causando perdas humanas 

e materiais. 

Diante dessa problemática, Borges et al. (2015) enfatizam que o planejamento 

das áreas de risco, sobretudo de inundação, deve ser estabelecido, pois através dele 

é possível designar medidas de controle como zoneamento e uso e ocupação do solo, 

delimitando as áreas que apresentam suscetibilidade ao risco e objetivando minimizar 

os danos causados pelos fenômenos decorrentes da urbanização. Para os autores, o 

geoprocessamento é uma ferramenta que auxilia no planejamento de áreas, gerando 
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mapas com informações espaciais, pois essa tecnologia permite realizar análises 

complexas ao integrar dados de diversas fontes e criar bancos de dados 

georreferenciados.  

Devido às características físico-naturais e alterações decorrentes das 

interferências humanas apresentadas na bacia hidrográfica do rio Goiana, em 

Pernambuco, o presente estudo tem como objetivo mapear as áreas de risco de 

inundação dessa região, utilizando técnicas de geoprocessamento aliadas ao Método 

de Análise Hierárquica (AHP), a fim de contribuir como instrumento para a elaboração 

de políticas públicas mitigadoras desse tipo de evento. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO ESTUDO 

 

 Segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) (2020), a 

bacia hidrográfica do rio Goiana, está localizada na porção oriental norte do Estado de 

Pernambuco, entre 07º 22’ 20” e 07º 54’ 47” de latitude sul, e 34º 49’ 06” e 35º 41’ 

43” de longitude oeste, conforme mostra a Figura 1. A referida bacia hidrográfica 

limita-se ao norte com o estado da Paraíba e com o grupo de bacias de pequenos rios 

litorâneos 6 - GL6, ao sul com a bacia do rio Capibaribe e o grupo de bacias de 

pequenos rios litorâneos 1 - GL1, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o 

estado da Paraíba. 

 Sua rede hidrográfica tem como principais cursos d’água os rios Capibaribe-

Mirim, Siriji, Tracunhaém e Goiana. O rio Capibaribe-Mirim, com extensão de 

aproximadamente 93 km, drena a maior parte da bacia. O rio Goiana é formado a 

partir da confluência dos rios Tracunhaém e Capibaribe-Mirim, apresentando uma 

extensão de aproximadamente 18 km até a foz no Oceano Atlântico. 

 A referida bacia possui uma área de 2.847,53 km² correspondendo a 2,90% da 

área total do Estado. Abrange 26 municípios, dos quais 9 estão totalmente inseridos 

na bacia, 11 possuem sede na bacia e 6 estão parcialmente inseridos. 
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Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Goiana 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

   

 A escolha da bacia hidrográfica do rio Goiana como região de estudo se deu 

pela mesma possuir características físico-naturais que a condiciona fortemente a 

apresentar áreas suscetíveis ao risco de inundação. 

 

2.2 ESCOLHA DOS PARÂMETROS CONDICIONANTES AO RISCO DE INUNDAÇÃO 

 

 Conforme análise realizada em estudos semelhantes, foi verificado que dentre 

os parâmetros que contribuem na suscetibilidade do risco de inundação, o uso e 

ocupação do solo, a hipsometria, a declividade e a pedologia apresentaram maior 

recorrência (BRAGA et al., 2020; LEAL et al., 2020; CAMPIOLI e VIEIRA, 2019; RAMOS 

et al., 2018; CAPRARIO, 2017; REZENDE et al., 2017; BORGES et al., 2015), como 

apresenta a Tabela 1. Devido aos registros citados na literatura, esses parâmetros 

também foram utilizados neste trabalho. 

  



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Tabela 1 – Parâmetros condicionantes utilizados em estudos de mapeamento de áreas 
suscetíveis a inundação. 

Autor (es) 

Parâmetros 

U
s
o

 e
 

o
c
u

p
a

ç
ã

o
 d

o
 

s
o

lo
 

H
ip

s
o

m
e

tr
ia

  

D
e

c
li

v
id

a
d

e
 

P
e

d
o

lo
g

ia
 

G
e

o
lo

g
ia

 

H
id

ro
g

ra
fi

a
 

S
é

ri
e

s
 d

e
 

p
re

c
ip

it
a

ç
ã

o
 

Braga et al. (2020) X X X X    

Leal et al. (2020) X X X X    

Campioli e Vieira (2019) X X X X X   

Ramos et al. (2018) X X X X X X X 

Caprario (2017) X X X X  X X 

Rezende et al. (2017) X X X X    

Borges et al. (2015) X X X X    

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

  

2.3 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Os dados para a realização do presente estudo foram obtidos de plataformas 

virtuais de órgãos governamentais, conforme indicado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Fontes dos dados utilizados 

Dados Tipo (representação) Origem Ano 

Unidades da Federação Vetorial (polígono) IBGE 2018 

Delimitação das Bacias 

Hidrográficas 
Pernambucanas 

Vetorial (polígono) IBGE 2010 

Malha Municipal do 
Estado de Pernambuco 

Vetorial (polígono) IPEA 2018 

Hidrografia Vetorial (linha) ANA 2013 

Declividade Matricial CPRM 2010 

Hipsometria Matricial INPE (TOPODATA) 2011 

Pedologia Vetorial (polígono) EMBRAPA 2011 

Uso e Ocupação do Solo Vetorial (polígono) IBGE 2018 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

 Todos esses dados foram manipulados no software ArcGIS (versão 10.4) em 

coordenadas UTM no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS). 
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2.4 RECLASSIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS 

 

 Após a obtenção dos mapas de cada parâmetro, foi necessário reclassificá-los 

atribuindo valores de 1 a 5 para cada classe dos parâmetros escolhidos. Esses valores 

foram designados de forma que quanto maior o valor atribuído à classe, maior o grau 

de risco de inundação. Sendo então esses graus definidos como muito baixo ou nulo 

(1), baixo (2), médio (3), alto (4) e muito alto (5). Para realizar essa etapa de 

reclassificação, foi utilizada a opção reclassify pelo menu spatial analyst no ArcGIS. 

 A Tabela 3 apresenta as classes dos parâmetros reclassificadas quanto ao grau 

de risco de inundação. 

 

Tabela 3 – Reclassificação das classes dos parâmetros, conforme o grau de risco a 
inundação. 

Grau 

Parâmetros 

Uso e ocupação do 
solo 

Hipsometria 
(m) 

Declividade 
(%) 

Pedologia 

1 Vegetação Florestal 450,01 - 680,00 > 45,00 Latossolo 

2 
Pastagem, Vegetação 

Campestre 
312,01 - 450,00 20,01 - 45,00 - 

3 Área Agrícola 195,01 - 312,00 8,01 - 20,00 
Luvissolo, 

Planossolo 

4 - 100,01 - 195,00 3,01 - 8,00 
Espodossolo, 

Gleissolo, Neossolo 

5 Área Artificial 0 - 100,00 0,00 - 3,00 Argilossolo 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

2.5 APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA (AHP) 

 

 O método proposto para o mapeamento das áreas de risco de inundação da 

bacia hidrográfica do rio Goiana teve como embasamento a aplicação do AHP, que se 

trata de um procedimento desenvolvido por Thomas L. Saaty em meados da década 

de 1970. De acordo com Campioli e Vieira (2019), esse método gera uma escala de 

importância por meio de pesos entre as classes dos parâmetros avaliados, pois cada 

uma dessas classes possui determinada importância que influencia na possível 

inundação da região do estudo. Assim, foi realizado um processo de julgamento 
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comparativo entre os parâmetros para determinar a importância mútua de cada um 

deles para construir a Matriz de Comparação Pareada (Tabela 4). Para isso, foi utilizada 

uma escala de pesos definida por Saaty (1977), seguindo a ordem de importância 

apresentada na Tabela 5. 

 

Tabela 4 – Matriz de Comparação Pareada 

Parâmetro Parâm. 1 ... Parâm. p ... Parâm. m 

Parâm. 1 1 ... a1p ... a1m 

... ... ... ... ... ... 

Parâm. p ap1 ... 1 ... apm 

... ... ... ... ... ... 

Parâm. m am1 ... amp ... 1 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

Tabela 5 – Escala de julgamento de importância do AHP 

Valores Descrição e justificativa da importância 

1 Igual - Os dois parâmetros contribuem equitativamente. 

3 
Moderada - O parâmetro comparado é um pouco mais importante que 

o outro. 

5 
Essencial ou forte - Julgamento favorecendo fortemente um parâmetro 

sobre o outro. 

7 
Muito forte - Um parâmetro é fortemente favorecido, com 
demonstração na prática. 

9 
Extrema - O parâmetro comparado apresenta uma importância maior 
do que o outro em maior nível possível. 

2, 4, 6, 8 
Valores intermediários - Quando há uma condição intermediária entre 

duas definições. 

Fonte: Adaptado de Saaty, 1977 

 

 Após o preenchimento da Matriz de Comparação Pareada, foi obtido o vetor de 

pesos associados a essa matriz, como mostra a Tabela 6, em que cada elemento desse 

vetor indica a importância relativa de cada parâmetro quando comparado aos demais. 
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Tabela 6 – Vetor de pesos associado à Matriz de Comparação Pareada 

Parâmetro Par. 1 ... Par. p ... Par. m Auto-Vetor Pesos 

Parâm. 1 1 ... a1p ... a1m m
mp aaag 11111 *...**...*=  

S

g1
1 =  

... ... ... ... ... ... ... ... 

Parâm. p ap1 ... 1 ... apm m
pmpppp aaag *...**...*1=  

S

g p

p =  

... ... ... ... ... ... ... ... 

Parâm. m am1 ... amp ... 1 m
mmmpmm aaag *...**...*1=  

S

gm
m =  

Soma 
=

m

p

pa
1

1
 ... 

=

m

p

ppa
1

 ... 
=

m

p

pma
1

 
=

=
m

p

pgS
1

 1 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

Em seguida, ainda foi necessário avaliar a consistência dos resultados. Esse tipo 

de avaliação é executado através do cálculo do Índice de Consistência (IC) e da Razão 

de Consistência (RC). Para Campioli e Vieira (2019), o IC prevê uma boa estimativa 

em relação aos pesos resultantes do AHP, sendo necessário verificar se o valor do 

autovalor máximo (λmáx) da matriz está próximo do número de parâmetros (m) 

utilizados para o cálculo. Essa verificação é obtida através da Equação 1. 

 

1−

−
=

m

m
IC máx

 

 

Para realização do cálculo da RC foi preciso usar o valor do Índice Randômico 

(IR), que varia com a quantidade “m” de parâmetros estabelecidos na matriz de 

comparação pareada. Saaty (1987) propõe uma tabela com os IR’s de matrizes de 

ordem 1 a 10, calculados em laboratório, conforme exibido na Tabela 7. A RC é obtida 

pela razão do IC pelo IR correspondente. Segundo Saaty (1987), caso a RC seja menor 

ou igual a 10% os julgamentos obtidos são consistentes. 

 

 

 

(1) 
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Tabela 7 – Índices Randômicos (IR’s) 

m IR 

1 0 

2 0 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

Fonte: Adaptado de Saaty, 1987 

 

2.6 UTILIZAÇÃO DE ÁLGEBRA DE MAPAS 

 

Para essa etapa foram realizadas operações aritméticas utilizando a ferramenta 

raster calculator do software ArcGIS, onde foram associados os parâmetros de 

suscetibilidade a inundação reclassificados e representados por dados matriciais com 

os pesos estabelecidos na etapa anterior. Como subsídio para essa etapa, foi utilizado 

um modelo de equação apresentado pela Equação 2. 

 
SDHUM SDHU ****  +++=

  

Nessa equação, “M”, “U”, “H”, “D”, “S” e “ω” correspondem, respectivamente, 

ao mapa de risco de inundação, o uso e ocupação do solo, a hipsometria, a declividade, 

a pedologia (tipo de solo) e ao peso do respectivo parâmetro (obtido pelo método 

AHP). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Por meio das técnicas realizadas no SIG, foi possível obter os mapas de 

comportamento da bacia hidrográfica do rio Goiana em relação aos parâmetros de 

suscetibilidade a inundação elencados neste estudo. São eles: uso e ocupação do solo 

(2) 
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(Figura 2), hipsometria (Figura 3), declividade (Figura 4) e pedologia (Figura 5). 

 

Figura 2: Mapa de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Goiana 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

Figura 3: Mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do rio Goiana 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Figura 4: Mapa de declividade da bacia hidrográfica do rio Goiana 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

Figura 5: Mapa pedológico da bacia hidrográfica do rio Goiana 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 
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É possível observar que há um predomínio de vegetação florestal na porção 

oeste da bacia hidrográfica do rio Goiana, bem como uma pequena região destinada 

à pastagem a sudoeste. Em contrapartida, a parte leste é bastante diversificada, sendo 

representada pelas demais categorias de uso do solo, inclusive a reincidência da 

vegetação florestal. A classe de área artificial representa a parte urbanizada dos 

municípios inseridos na bacia hidrográfica, onde se encontram as maiores taxas de 

impermeabilização do solo.  

Acerca da geomorfologia, há uma prevalência de cotas altimétricas e 

declividades baixas na parte leste da região. Essa constatação destoa do que pode ser 

verificado a oeste, que apresenta cotas altimétricas mais elevadas e relevos ondulados 

e montanhosos.  

Em relação a pedologia, os solos argilosos, que é um dos tipos de solo mais 

suscetíveis à inundação, são os que mais se apresentam na bacia, enquanto o latossolo 

vermelho-amarelo é identificado apenas na parte sul da região. 

Corroborando essas constatações, o estudo realizado por Carvalho (2020) 

indicou que a porção leste da região estudada é caracterizada por terras baixas, como 

as planícies de extensão continental, tabulares e baixos platôs ou depressões interiores 

como áreas de várzeas ou planícies de inundação. Ainda de acordo com a autora, foi 

constatado que a porção oeste da bacia é representado pelo domínio morfoestrutural 

do Piemonte da Borborema, que é formado por superfície de chãs. 

A Matriz de Comparação Pareada desenvolvida para este estudo está 

apresentada na Tabela 8. Nessa matriz foi observado que, conforme os valores dos 

pesos, o parâmetro declividade foi definido como o mais importante diante dos demais 

e a pedologia como o menos importante. 

 

Tabela 8 – Matriz de Comparação Pareada dos parâmetros da região do estudo 

Parâmetro 
Uso e ocup. 

do solo 
Hipsometria Declividade Pedologia Pesos 

Uso e ocup. 
do solo 

1 1/3 1/4 3 0,1276 

Hipsometria 3 1 1/3 5 0,2698 

Declividade 4 3 1 7 0,5462 

Pedologia 1/3 1/5 1/7 1 0,0564 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 
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A partir dos valores definidos na Matriz de Comparação Pareada e da 

determinação dos pesos relativos cada parâmetro, foi analisada a consistência desses 

resultados, onde foi obtido o IC equivalente a 0,0437 e a RC igual a 4,9105%. Pelo 

fato do valor da RC ser inferior a 10%, os pesos estabelecidos para este modelo são 

aceitáveis, segundo Saaty (1987). 

Após a verificação da consistência dos pesos que representa cada parâmetro, 

foi possível elaborar o seguinte modelo matemático para a produção do mapa de risco 

de inundação da bacia hidrográfica do rio Goiana: M = 0,1276*U + 0,2698*H + 

0,5462*D + 0,0564*S, o qual foi submetido à álgebra de mapas no ambiente SIG, 

onde foi gerado o mapa representado pela Figura 6. 

 

Figura 6: Mapa de risco de inundação da bacia hidrográfica do rio Goiana 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

Analisando o referido mapa, pode-se observar que os riscos de alagamento 

alto e muito alto se apresentam dominantes na parte leste e centro-norte da área 

mapeada. A ocorrência desse fato se deve, principalmente, às características físico-
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geográficas da região do estudo. Por esse mesmo motivo, pode se verificar que a 

porção oeste da região é representada pelos riscos de inundação baixo e muito baixo. 

A concentração das áreas fortemente suscetíveis à inundação coincidiram com 

municípios afetados pelas inundações bruscas no estado de Pernambuco, em junho de 

2010 e julho de 2011, descritas no Relatório de Avaliação de Perdas e Danos do Banco 

Mundial (2012) e no Boletim de Análise de Eventos Extremos do CPTEC produzido por 

Souza (2011), respectivamente. 

De acordo com Rafael et al. (2015), a maior parte da bacia hidrográfica do rio 

Goiana em que foram observados os riscos de inundação alto e muito alto está inserida 

no domínio espacial do baixo curso do referido rio Goiana, onde se localiza a porção 

setentrional do município de mesmo nome. Para os autores, essa região apresenta o 

maior risco à ocorrência de desastres hidrológicos. 

Carvalho et al. (2017), no estudo da identificação e avaliação de impactos 

ambientais do entorno do rio Tracunhaém, que também é inserido na bacia do rio 

Goiana, verificaram que na medida em que os níveis de intervenção do ambiente fluvial 

aumentam, os índices de assoreamento também se acentuam, potencializando as 

inundações subsequentes em escalas crescentes. 

Em estudo semelhante, Leal et al. (2020) mapearam as áreas de risco de 

inundação na bacia hidrográfica do rio Una, também em Pernambuco. Para isso, os 

autores também utilizaram o método AHP e constataram que as regiões de maior 

suscetibilidade a inundação estão concentradas, principalmente, nas regiões mais 

baixas da bacia, sobretudo no local do exutório. 

Além dos parâmetros condicionantes ao risco de inundação observados neste 

estudo, a consideração da proximidade dos cursos d’água também se caracteriza como 

um fator relevante, conforme abordado por Ramos et al. (2018). No trecho leste da 

bacia do rio Goiana houve uma grande concentração do risco muito alto de inundação 

nas proximidades das margens do rio que recebe o mesmo nome. O trecho centro-sul 

apresentou a mesma característica às margens do rio Tracunhaém. Corroborando 

essas constatações, as imagens das Figuras 7 e 8 apresentam, respectivamente, 

registros de inundações em decorrência do transbordamento dos rios Goiana, em julho 

de 2011, e Tracunhaém, em junho de 2011.  
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Figura 7: Registros de inundação causada pelo rio Goiana, no município de Goiana, em julho 
de 2011 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

Figura 8: Registros de inundação causada pelo rio Tracunhaém, no município de Nazaré da 
Mata, em junho de 2011 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 
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Leal et al. (2020) enfatizam que nas áreas de forte risco de inundação não é 

permitida a habitação e as mesmas devem ser utilizadas com bastantes restrições, 

enquanto que nas áreas de risco muito forte recomenda-se a recuperação e 

conservação imediatas, tendo como principal objetivo a contenção do processo de 

inundação, uso adequado do solo e a preservação ambiental das áreas em questão. 

Ainda conforme os autores, nas áreas que apresentam riscos fraco e médio deverão 

ser tomados os devidos cuidados quanto ao seu uso para que esse o risco de inundação 

não aumente. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O mapeamento quanto ao risco de inundação da bacia hidrográfica do rio 

Goiana, utilizando SIG e AHP, apresentou resultados satisfatórios. Foi possível 

demonstrar que as áreas que apresentam maior suscetibilidade a esse tipo de evento 

são as que possuem um conjunto de parâmetros associados, sobretudo, às baixas 

declividades e altitudes, fortes intervenções antrópicas e solos com baixa capacidade 

de infiltração.  

A combinação dessas técnicas se constitui como uma alternativa viável e ágil 

que possibilita promover tomadas de decisões por gestores e/ou profissionais da área, 

possibilitando uma grande variedade de aplicações, geralmente fornecendo bons 

resultados, em que outros parâmetros podem ser considerados, principalmente em 

locais que o acesso é deficitário. 

Por fim, destaca-se a importância da elaboração de estudos geoambientais 

com o intuito de subsidiar um planejamento ambiental e urbano visando o uso 

ordenado da terra de forma a mitigar ou reduzir a ocorrência de acidentes de natureza 

hidrológica ou de qualquer outra ordem. 
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RESUMO 

Os processos de revitalização de espaços públicos na sociedade contemporânea estão 

inseridos na pauta de vários gestores municipais, pois esses buscam mecanismos por 

meio de projetos para amenizar as áreas ociosas e degradadas. Dentre esses espaços 

estão os parques urbanos, cujas potencialidades são destinadas à socialização por 

desempenharem diferentes funções. A pesquisa teve por objetivo analisar o processo 

de revitalização do Parque do Lago na pequena cidade de Nova Tebas-PR. O aporte 

metodológico foi constituído de pesquisa bibliográfica, pesquisa in loco e qualitativa. 

Os resultados indicam dificuldades do gestor em obter recursos para a gestão dos 

espaços públicos por se tartar de uma pequena cidade, a população do município de 

necessita ter um local para passar os fins de tarde, domingos e feriados, tanto para 

lazer, quanto para a prática de atividades físicas, haja vista que no município não existe 

nenhum espaço com essas características. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O presente artigo traz à tona uma temática de grande relevância social e 

científica que é a discussão do processo de revitalização de espaços públicos na 

sociedade contemporânea. Segundo Sakata (2015) existe no Brasil, 

independentemente do tamanho da cidade, um aumento significativo de parques 

públicos sendo construídos.  

  Esses parques públicos se encontram inseridos no sistema de áreas verdes 

urbanas, que são de extrema importância para a qualidade de vida da população. 

Portanto, diante da realidade em que se encontram a maioria das cidades brasileiras 

em relação à poluição, à ausência de áreas para atividades físicas, de lazer, e 

consequentemente a falta de integração entre as questões urbanas e ambientais faz-

se necessária a preservação, recuperação e ainda a criação de ambientes verdes nas 

cidades, pois são locais de grande importância para a população que utiliza esses 

espaços. Sendo assim, era notório que a população do município precisa de um local 

para praticar atividades físicas e lazer, pois no município de Nova Tebas não existe 

nenhum espaço para lazer para a prática de atividades físicas.  

  Diante disso, a pesquisa foi realizada no município de Nova Tebas, situada na 

região centro ocidental paranaense, no Terceiro Planalto Paranaense, também 

denominado Planalto de Guarapuava. A área territorial é de 545,686 Km², altitude 

média de 650 metros acima do nível do mar. Localiza-se nas coordenadas geográficas 

correspondentes à Latitude 24 º 26 ' 17 '' S e Longitude 51 º 56 ' 43 '' W, limitando-

se com os municípios de Iretama, Jardim Alegre, Manoel Ribas, Arapuã, Pitanga e 

Roncador (IBGE CIDADES, 2017). 

  A escolha do Parque do Lago do município de Nova Tebas para realizar a 

pesquisa se deu porque é o único espaço público do município que serve para a 

população para a prática de atividades físicas e tem um projeto de revitalização que 

fora iniciado no mês de junho de 2020. O que, consequentemente, poderá trazer mais 

qualidade de vida à população por meio do lazer e prática de atividade físicas. Desse 

modo, a pesquisa objetiva  analisar e compreender a configuração espacial do Parque 

do Lago enquanto espaço público da cidade de Nova Tebas. Diante de tais aspectos, 
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levantamos as seguintes problematizações: a) Como o poder público de Nova Tebas 

tem agido no processo de revitalização do Parque do Lago?  b) Qual a percepção dos 

munícipes quanto ao processo de revitalização do Parque do Lago?  c) Quais são as 

expectativas dos munícipes para o uso dessa área pública?  d) Como o poder público 

vai agir no processo de manutenção e preservação desse espaço público enquanto 

área de lazer para os munícipes? 

  Além da introdução, o artigo encontra-se estruturado em três partes, sendo que 

na primeira parte, abordamos uma breve contextualização histórica sobre a origem 

dos parques urbanos, conceitos, definições e a relevância dos mesmos para os 

ambientes urbanos. Na segunda, discutimos os aportes metodológicos da pesquisa e 

na terceira, analisamos os resultados referentes à referida pesquisa. 

 

2 OS PARQUES URBANOS, CONCEITOS E FUNÇÕES  

  

O livro intitulado Parques Urbanos de autoria dos arquitetos Macedo e Sakata 

(2001, p. 14 -15) conceituam que “[…] parques urbanos é todo espaço de uso público 

destinado a recreação de massa, qualquer que seja o seu tipo, capaz de incorporar 

intenções de conservação de estruturas e cuja estrutura morfológica é autossuficiente 

[...]”.  Para os autores os parques urbanos não são influenciados “em sua configuração 

por nenhuma estrutura do seu entorno”. Assim sendo, os autores consideram que os 

parques deveriam ter: apropriação social; usos múltiplos de lazer; algum grau de 

isolamento da cidade para usufruto dos frequentadores; independência do parque 

com seu entorno, assim tais elementos os diferenciam do parque de praça. 

Corroborando com Macedo e Sakata (2001), o geógrafo Serpa (2011, p.45) 

define que os parques são “lugares naturais modificados pela ação do homem para 

fins estéticos”. Para Serpa, nesses lugares acontecem “o convívio social marcado por 

encontros, descanso, lazer, meditação, prática de exercícios físicos” além de outras 

atividades capazes de proporcionar prazer e satisfação pessoal. 

Seguindo a linha dos autores citados anteriormente Carneiro e Mesquita 

(2000, p.20), define que os parques urbanos são considerados “espaços livres públicos 

com a função predominante de recreação, ocupando na malha urbana uma área em 
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grau de equivalência superior a uma quadra típica urbana, sendo estes, constituídos 

de paisagem natural, vegetação, topografia, elemento aquático”, além disso possui 

edificações destinadas a atividade recreativas, culturais e administrativa. 

Assim sendo, as conceituações anteriores corraboram com Melazo e 

Colesanti(2003) ao destacarem que os parques urbanos [...] representam na dinâmica 

das cidades um “espaço verde”, fundamental no contexto de crescimento, 

desenvolvimento econômico e urbano, pois os parques proporcionam para a 

comunidade dos bairros que os circundam, como também para toda a cidade, um 

espaço destinado ao lazer, ao contato com a natureza, onde o homem se encontra 

totalmente inserido (MELAZO e COLESANTI, 2003, p.06). 

Assim, os parques urbanos na sociedade capitalista têm contribuído como 

elementos de valorização das áreas do entorno e também com a sustentabilidade 

ambiental. Segundo Serpa (2005): 

 

[...] o parque público concretiza-se, em geral, no contexto de um 
grande programa imobiliário. Os discursos oficiais colocam sempre em 

primeiro plano as virtudes encarnadas por esse tipo de equipamento 
sem, no entanto, excluir seu valor econômico, menos sedutor do ponto 
de vista ideológico, mas determinante para a realização desse tipo de 

operação urbana. Note-se que essas operações são acompanhadas de 
novos processos de especulação imobiliária (SERPA, 2005, p. 112). 

 

De acordo com a citação, podemos destacar que o parque além de contribuir 

com a valorização do entorno contribui com a estética local, com o lazer, contemplação 

e qualidade de vida nos ambientes urbanos. 

Assim sendo, os parques urbanos enquanto áreas verdes desempenham 

diferentes funções estéticas, sociais e ecológicas entre outras. Na figura 01, 

apresentamos o fluxograma representado essas funções com algumas características. 
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Figura 01: Funções das praças enquanto áreas verdes urbanas.

 

Fonte: adaptado pelos autores de Bargos e Matias 2011, p 9. 

 

De acordo com Bargos e Matias (2011), as áreas verdes urbanas possuem as 

seguintes funções com suas respectivas características. 

 

Função Social: possibilidade de lazer que essas áreas oferecem à 
população. Com relação a este aspecto, deve se considerar a 

necessidade de hierarquização.  
Função Estética: diversificação da paisagem construída e 

embelezamento da cidade.  Relacionada a este aspecto deve ser 
ressaltada a importância da vegetação.  
Função ecológica:  provimento de melhorias no clima da cidade e na 

qualidade do ar, água e solo, resultando no bem-estar dos habitantes, 
devido à presença da vegetação, do solo não impermeabilizado e de 

uma fauna mais diversificada nessas áreas.  
Função Educativa: possibilidade oferecida por tais espaços como 
ambiente para   o   desenvolvimento   de   atividades   educativas, 

extraclasse   e   de programas de educação ambiental. 
Função Psicológica: possibilidade de realização de exercícios, de lazer 
e de recreação que funcionam como atividades “anteestresse” e 

relaxamento, uma vez que as pessoas entram em contato com os 
elementos naturais dessas áreas (BARGOS; MATIAS, 2011, p. 10). 

 

Assim, entendemos que tais funções das áreas verdes urbanas contribuem 

para melhorar os aspectos ambientais auxiliando com o equilíbrio do ambiente por 
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meio dos elementos da natureza como ar, água, fauna e flora, além de contribuir com 

a estética da cidade e com a sociabilidade das pessoas que frequentam estes espaços 

públicos. Vale ressaltar que essas áreas verdes devem conter espaços de recreação 

para a população e manter a proteção dos recursos naturais, os quais contribuem para 

a qualidade de vida a população. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A área de estudo compreende o Parque do Lago, a qual está localizada no 

município de Nova Tebas (Figura 02), situado na mesorregião centro ocidental 

paranaense. 

 

Figura 02: Localização de Nova Tebas: rodovias de acesso e cidades no entorno. 

 
Fonte: GOOGLE, INC. Google Maps. 2020. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/place/Nova+Tebas+-+PR,+85250-000/@-24.4317788>. 

Acesso em: 28 jul. 2020. 

 

A pesquisa foi constituída de três etapas. Sendo que a primeira consistiu na 

realização de levantamento teórico por meio de livros, teses, dissertações, artigos 

científicos que tivessem as seguintes palavras chaves: parque, parque urbano, áreas 

verdes urbanas e funções. Na sequência foram procedidas as leituras e fichamentos 

dos textos, tendo como objetivo elaborar a fundamentação teórica da pesquisa. 

 A segunda etapa da pesquisa foi constituída de pesquisa in loco, de caráter 

qualitativo por meio da aplicação de questionários aos frequentadores do parque do 

lago (Figura 3), inicialmente ocorreu dessa forma, mas em consequência da pandemia 

do coronavírus - (Covid – 19), tivemos que optar por enviar os questionários 

https://www.google.com.br/maps/place/Nova+Tebas+-+PR,+85250-000/@-24.4317788


V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

primeiramente por e-mail para a população em geral, onde obtivemos um pouco de 

dificuldade em relação ao fato de que somente algumas pessoas responderam, 

outrossim em outro momento enviamos os questionários por Whast App e tivemos os 

mesmos resultados dos questionários enviados por e-mail. 

 Como a cidade é pequena e ainda não havia nenhum registro do coronavírus, 

fomos até às ruas da cidade para aplicação dos questionários e, assim conseguimos 

completar um total de 20 aplicações. As entrevistas foram realizadas com dois 

gestores municipais por meio de um roteiro elaborado pela pesquisadora, as quais 

foram gravadas e transcritas posteriormente. 

 Os questionários, segundo Gil (1999, p.128) pode ser definido “como a técnica 

de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”  Por fim, 

realizamos registro fotográfico do local que serão utilizadas como complemento nas 

análises. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Ao iniciarmos as análises dos resultados vamos apresentar uma breve 

contextualização geo-história do município de Nova Tebas. Etimologicamente “nova 

feminino substantivado de “novo”, que se origina do latim “novo”, e refere-se à 

novidade, vida nova, notícia de pouco tempo, recente [...]”. Já o uso da expressão 

‘’Tebas’’, atualmente ‘’Thivae’’, origina-se do grego ‘’Thêbai’’, pelo latim ‘’Thebas’’. 

Deriva-se ‘’Tebe’’, que segundo a mitologia grega era filha de Asopo e mulher de Zeto, 

que ajudou Anfião a construir a cidade de Tebas, na antiga Grécia” (FERREIRA, 2006, 

p. 221). 

Segundo Ferreira (2006, p. 222), o primeiro povoado de Nova Tebas foi 

denominado de Bela Vista, tal denominação deve-se ao fato de “localizar-se em lugar 

alto, e de onde realmente vislumbra-se uma bela paisagem”. Assim sendo, este núcleo 

tornou-se “distrito administrativo. O Distrito administrativo em 14 de agosto de 1957, 

através da Lei n. º 3.267, com território jurisdicionado ao município de Pitanga” 
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(FERREIRA, 2006, p. 222.  De acordo com o autor foi somente no ano de 1984, por 

meio da Lei Estadual n. º 7.958 que foi alterado o nome para Nova Tebas. 

Porém, foi somente em “08 de dezembro de 1987, pela Lei Estadual n. º 8.624, 

foi criado o município de Nova Tebas, constituído dos distritos Sede e Poema, com 

território desmembrado do município de Pitanga”, conforme destaca Ferreira (2006, 

p.222). Assim sendo, o nome da “localidade é de origem religiosa e faz referência à 

cidade de Tebas, que floresceu na antiga Grécia. A instalação do município ocorreu 

no dia 1º de janeiro de 1989”, pontua Ferreira (2006, p.222). 

O município de Nova Tebas possui uma população estimada para o ano de 2019 

de 5.649 habitantes e o seu índice de desenvolvimento humano municipal é de 0,651, 

considerado baixo se comparamos o índice de desenvolvimento humano do estado do 

Paraná que é de 0,749 (IBGE CIDADES, 2017). 

Nova Tebas é uma pequena cidade (Figura 3) que oferece poucos atrativos para 

a população, dentre as atividades estão:  lanchonetes nos finais de semana; trilhas na 

mata a pé, de bicicleta de motocicleta e alguns pesque-pague que têm no município; 

jogos de futebol suíço que tem no campo municipal; ou caminhar no fim da tarde no 

entorno do Lago no parque. 

 

Figura 03: Vista parcial da cidade de Nova Tebas. 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/imagens/51/191218102938_48391818

22085096827336244669278742432972800o_jpg.jpg.> Acesso 24 jul. 2020. 

 

https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/imagens/51/191218102938_4839181822085096827336244669278742432972800o_jpg.jpg
https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/imagens/51/191218102938_4839181822085096827336244669278742432972800o_jpg.jpg
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A cidade de Novas Tebas apresenta atividades comerciais dos ramos, varejista e 

principalmente ligadas ao setor agrícola com destaque às culturas de soja e milho, 

tendo em vista que a cidade é um enclave nos meios das grandes propriedades do 

entorno (Figura 4). 

As análises dos resultados da pesquisa têm por base os questionários de 

entrevistas aplicados a 20 moradores da pequena cidade de Nova Tebas, os quais são 

de diferentes faixas etárias e  subdivido  em  três  itens:  a)  sendo  a  primeira  parte  

referente  aos aspectos relacionados à idade, nível de instrução, distância e meio de 

locomoção  utilizado para se  deslocar  ao  parque  e  renda;  b)  a  segunda  aborda 

aspectos  relacionados  à  infraestrutura,   manutenção  e  conservação  do  parque;  

c)  e  a  terceira abordamos  aspectos  relacionados  à percepção  dos  frequentadores  

sobre  o  parque,  tanto  negativo  quanto  positivo  seguida  de sugestões. 

 

Figura 04: Vista parcial da cidade de Nova Tebas. 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/imagens/51/230118140040_25189060
19857834116729201508353442392581783o_jpg.jpg .  Acesso 24 jul. 2020. 

 

Quanto ao gênero, 75% são mulheres e 25% são homens, durante a aplicação 

dos questionários no Parque do Lago, o maior público encontrado praticando exercícios 

físicos foram as mulheres, quanto às respostas via E-mail e WhatsApp, predominaram 

também o gênero feminino. 

https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/imagens/51/230118140040_2518906019857834116729201508353442392581783o_jpg.jpg
https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/imagens/51/230118140040_2518906019857834116729201508353442392581783o_jpg.jpg
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Em relação às faixas etárias dos entrevistados, tivemos 10%entre 18 a 21 anos, 

25% entre 22 a 30 anos, 60%entre 31 a 50 anos, 5, % entre 51 a 65 anos. Dentre os 

entrevistados no perímetro do lago, todos têm entre 31 a 50 anos, podemos observar 

que a população mais jovem do município prefere praticar atividade física nas 

academias particulares fechada e não nos espaços públicos ao ar livre.  Porém, é 

importante destacar a preocupação com a qualidade de vida dos entrevistados entre 

51 e 65 anos que preferem fazer caminhas no entorno do lago, principalmente no 

período da tarde. 

Quanto à renda média mensal dos entrevistados, 34 % é de até um salário 

mínimo, 39 % corresponde de dois a três salário mínimos, 22% de quatro a cinco, 5% 

de seis a sete salários mínimos.  

Em relação à escolaridade dos entrevistados 5,0% têm o ensino fundamental 

incompleto, 25% ensino médio completo, 40% ensino superior e 30,0% pós-

graduação.  É possível observar que mesmo com uma renda não tão alta, cerca de 

70% dos entrevistados têm em ensino superior completo ou incompleto.  

Dando continuidade nas entrevistas com os moradores de Nova Tebas que 

frequentam o Parque do Lago, fizemos o seguinte questionamento “qual a sua opinião 

sobre a estrutura que o lago oferece hoje? O que você sugere para melhorar o parque?  

De acordo com as repostas, 95% dos entrevistados disseram ser péssimas, por não 

oferecer condições adequadas de uso. Já 5% não souberam informar as reais 

condições do parque do Lago por fazer vários anos que não o frequenta. 

Durante a aplicação da entrevista com os moradores, fizemos o seguinte 

questionamento: “você utiliza o lago para praticar alguma atividade?  Sim ou não? Por 

quê?  Do total de entrevistados,50%responderam que sim, no momento utilizam o 

parque do lago para prática de atividades físicas, 15% do total de entrevistados 

responderam que não utilizam, 85% do total dos entrevistados responderam que sim, 

desde que o parque tivesse uma estrutura melhor. É importante destacar que os 

entrevistados que responderam que não praticariam, são as pessoas entre 18 a 30 

anos e as quais todas ainda estão na graduação de ensino superior. 
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Gráfico 1 – Utilização do lago. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 2020.  

 

Na sequência fizemos a seguinte pergunta “você acha que o Parque do Lago 

apresenta mais aspectos positivos ou negativos para a população do município?  

Quais? Do total de entrevistados, 95%responderam que sim, pois o Parque do Lago 

traz mais contribuições positivas do que negativas, dentre elas as relacionadas à 

valorização dos imóveis do entorno, melhor qualidade de vida para população, lazer, 

além de ser um local que os pais podem levar as crianças para brincar, principalmente 

no final da tarde e também para a prática de atividade físicas ao ar livre. Apenas 1 

entrevista do que equivale a 5%, destacou que o parque traz aspectos negativos tendo 

em vista que a água do lago é suja e pode trazer a proliferação de mosquito da dengue, 

comparou também com lagos de outras cidades e ainda afirmou que a conservação 

do mesmo não está adequada. 

Assim sendo, foi praticamente unânime por parte dos entrevistados, o destaque 

da necessidade do poder público municipal realizar a revitalização no parque, 

melhorando a infraestrutura e instalando aparelhos   adequados para a realização de 

atividades físicas. Podemos destacar a   necessidade de melhorias dos aspectos 

paisagísticos, principalmente os relacionados à arborização e à jardinagem deste 

espaço público de uso coletivo.  

Assim sendo,  Silva ( 2009) destaca a necessidade  de uma  ressignificação  do  

espaço público na realidade brasileira,  tendo em vista que o Estado tem se tornado 

ausente em vários espaços públicos, principalmente nos parques urbanos e nas praças 

públicas, diante disso instaura uma cultura do medo,  expressada  principalmente pela  

medo na vida urbana, isso ocorre principalmente nas grandes e médias cidades 
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brasileiras, porém não podemos achar que as pequenas cidades estão ausentes dessa 

problemática. Portanto,  

 

Este processo é nítido quando se nota a reprodução de espaços 
privados como shopping centers e condomínios fechados que em seus 

projetos arquitetônicos, procuram recriar ambientes com 
características de espaços coletivos. O resultado disso é uma 

“valorização negativa” dos espaços públicos na cidade contemporânea, 
na medida em que, passam a ser associado como locais de perigo e 
ameaça por parte da população (BOVO; MARTINS, 2009, p 328). 

 

Para que  o espaço público não tenha uma valorização negativa é necessário o 

acompanhamento, a gestão e planejamento de forma adequada, caso contrário esse 

espaço público pode ocasionar um problema para os moradores da cidade, gerando 

perigo para a população, porém sabemos, principalmente no caso das pequenas 

cidades, a ausências de recursos financeiros cedido tanto pelo governo federal, quanto 

pelo governo estadual, e a baixa arrecadação de impostos desses municípios 

prejudicam a realização de obras voltadas para o lazer bem como a sua manutenção. 

Assim sendo, é relevante destacarmos que no período da pesquisa ocorreu uma 

fatalidade no Parque do Lago, pois o lago estava seco e não havia peixes. Diante disso, 

a Prefeitura Municipal de Nova Tebas visando a segurança dos moradores e por não 

ter condições de manter funcionários 24 horas por dia, manteve o mesmo foi fechado 

para o público. Porém, houve muita insistência por parte de alguns moradores junto à 

prefeitura, mediante essa reivindicação, o lago voltou à sua capacidade normal, com 

isso, infelizmente um homem de meia idade que passava pelo local acabou caindo na 

água e como o lago é bastante fundo, não conseguiu retornar à superfície e morreu.  

Este é um caso isolado que deve ser destacado, porém pudemos verificar que 

o Parque do Lago proporciona vários pontos positivos para o lazer, atividades físicas, 

recreação, estética da cidade, valorização de imóveis ao entorno, para o equilíbrio 

ambiental, propiciando, assim, a sociabilidade neste espaço público. Porém, faz se 

necessário que haja investimentos por parte da gestão estadual e municipal. Para 

evitar futuros problemas sugerimos o cercamento do lago e também a necessidade de 

ter funcionários na entrada e saída do parque. 
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Após realizarmos a aplicação dos questionários com os frequentadores do 

parque e com a população em geral, na sequência fizemos a entrevistas com os 

gestores da prefeitura do Município de Nova Tebas, primeiramente entrevistamos o 

senhor Pedro Lourenço, Vice-Prefeito e secretário do Meio Ambiente do município. 

 Ao iniciarmos a entrevista fizemos o seguinte questionamento: Como você 

avalia as condições do Parque do Lago de Nova Tebas? Para Lourenço (2020), o 

“parque apresenta boas condições de uso”, porém ressaltou que “precisa de reparos 

e mais cuidados para que a população possa utilizá-lo frequentemente”. Em seguida 

indagamos sobre sua opinião em relação ao projeto de revitalização do Parque do Lago 

e o que a prefeitura enquanto gestora tem feito para melhorá-lo. Lourenço (2020) 

afirmou que é necessário: “melhorar a sua infraestrutura e que a prefeitura enquanto 

gestão está buscando ajuda junto ao governo estadual para desenvolver o projeto de 

revitalização do parque que já se encontra elaborado”. 

Dando continuidade com a entrevista, fizemos o seguinte questionamento: Você 

acha que a revitalização do parque beneficiaria a população? De que forma? Segundo 

Lourenço (2020) a revitalização do Parque do Lago: “possibilitaria que mais pessoas 

venham ter acesso e possam estar utilizando com mais frequência e realizando, 

caminhadas atividades esportivas e de lazer”. Sendo assim, um local apropriado para 

o uso da população da pequena cidade de Novas Tebas. 

Para finalizar a entrevista com o senhor Lourenço (2020), perguntamos: o poder 

público municipal tem buscado recursos financeiros do governo estadual ou federal 

para a revitalização do parque?  Como está buscando esses recursos?   Assim, 

Lourenço (2020) afirmou que tem “buscado recursos junto ao governo do Estado por 

meio do fundo perdido”. Fundo perdido é um financiamento não reembolsável 

concedido pelo governo do Estado, este dinheiro é repassado para o munícipio e não 

precisa ser devolvido.  Também questionamos sobre a data prevista para o início do 

processo de revitalização do Parque do Lago. De acordo com o seu relato era para ter 

início em julho de 2020, e que a empresa licitante tem um ano para o termino da obra.  

Porém, em consequência da Pandemia Mundial do Corona Vírus (Covid-19), só 

conseguimos entrevistar o prefeito Clodoaldo Fernandes dos Santos do município de 

Nova Tebas no mês de junho.  Assim, agendamos um horário e o prefeito nos recebeu 
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em seu gabinete na prefeitura municipal (Figura 5). Ao iniciarmos a entrevista, fizemos 

o seguinte questionamento: Como você avalia as condições do parque de Nova Tebas?  

 

Figura 5: Foto como o Prefeito do Município de Nova Tebas/Pr. 

 

Foto: LOURENÇO,Liandra Alves (2020). 

 

Santos (2020) fez um breve resgate das condições do Parque do Lago no 

passado e destacou que o mesmo já passou por um processo de revitalização, porém 

o mesmo encontra-se deteriorado (Figura 6). Para o prefeito se não tivesse ocorrido 

este investimento no passado em construção, a situação estaria bem pior que nos dias 

atuais. 

Dando sequência à entrevista, fizemos o seguinte questionamento ao prefeito: 

Qual a sua opinião sobre o projeto de revitalização do Parque do lago municipal? O 

que a prefeitura enquanto gestora tem feito para melhorá-lo? ” Santos (2020) relembra 

o período em que ele estava elaborando o plano de trabalho, uns dos pedidos da 

população foi a revitalização do Lago. Logo, no início de seu primeiro mandato foi feito 

uma manutenção no lago, surgindo assim a ideia do projeto de revitalização do Parque 

do Lago das Palmeiras. Para o prefeito este espaço servirá para “o lazer, qualidade de 

vida e saúde para a população”.  
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Figura 6 : Situação do Parque do Lago no início da pesquisa. 

 

Foto: LOURENÇO,Liandra Alves (2020). 

 

Quanto ao projeto de revitalização, Santos (2020) afirmou que poderia ter 

outros elementos no projeto, como por exemplo, cerca no entorno do lago, iluminação, 

mais elementos paisagísticos e outros elementos arquitetônicos, porém o recurso é 

finito. Para o prefeito o projeto trará muitos benefícios para a população novatebense. 

Durante a entrevista, fizemos a seguinte indagação: Você acha que a 

revitalização do parque beneficiaria a população?  De que forma? ”  Santos (2020) foi 

enfático ao dizer: “com certeza, a cidade terá um referencial turístico, um ponto de 

encontro, de lazer, um local que melhora a qualidade de vida da população”. Para o 

prefeito: “o município não tem nenhum local como este, e a população acaba 

praticando atividade física no campo municipal o que acaba sendo monótono, sendo 

que este muitas vezes é utilizado para prática de futebol”. Os novatebenses também 

utilizam as margens da rodovia para praticar a caminhada algo que é muito perigoso. 

Segundo Santos (2020), o projeto elaborado consta com pista de caminhada 

em torno do lago que se encontra em construção, além de academia ao ar livre, quadra 
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de areia, pontos de descanso em torno do lago e alguns elementos paisagísticos e 

arquitetônicos.  

Dando continuidade à entrevista com Santos (2020), fizemos o seguinte 

questionamento: O poder público municipal tem buscado recursos financeiros do 

governo estadual ou federal para a revitalização do Parque do Lago? Como está 

buscando esses recursos? “Sim, temos buscado recursos juntamente com o governo 

Estadual, é por meio de recursos de Fundo Perdido os quais não são necessários a 

devolução”. Santos (2020) relatou que o primeiro contato foi necessariamente político, 

e que foi liberado pela SEDUH (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do 

Estado do Paraná). 

Por fim, perguntamos ao prefeito se havia uma data prevista para o início do 

processo de revitalização do Parque do Lago. De acordo com o seu relato já tinha 

iniciado em junho, porém não afirmou o tempo de término da execução da obra (Figura 

07 e 8). 

 

Figura 7: Revitalização do Parque do Lago. 

 

Foto: LOURENÇO,Liandra Alves (2020). 
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Figura 8: Construção da pista de caminhada. 

 

Foto: LOURENÇO,Liandra Alves (2020). 

  

Em conformidade com Lourenço 2020), Santos (2020) afirmou que irá destacar 

uma secretaria para manutenção e preservação da estrutura e cuidados em geral do 

Parque do Lago, pois ele é um espaço público igual a uma Unidade Básica de Saúde, 

o qual trará vários benefícios para a população, em sua opinião, qualidade de vida, 

esporte, lazer e socialização.  

No decorrer das entrevistas, pudemos notar que o principal pedido da população 

é pista de caminha em torno do Lago, e também foi citada academia ao ar livre com 

equipamentos, quadra de área, pontos de descanso na pista de caminhada. Esses 

foram os pontos mais citados pela população, portanto em conversa com os gestores 

notamos que estão tentando atender as necessidades da população, pois esses pontos 

encontram-se em execução pela Prefeitura Municipal de Nova Tebas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na atualidade, percebemos que os parques, enquanto espaços públicos, 

requerem maiores atenção quanto ao seu planejamento e gestão, pois esses 

contribuem com várias funções dentro das cidades, dentre elas, podemos destacar as 

funções: ambiental, estética, psicológica, educacional e social. Diante disso, esses 
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espaços públicos requerem uma maior qualidade formal e espacial por parte de seus 

gestores. 

 Assim sendo, temos como preocupação tornar as cidades sustentáveis e 

ecologicamente equilibradas, para isso os parques urbanos devem adaptar-se a essas 

mudanças, garantido a conservação da vegetação e dos recursos hídricos. Todo gestor 

municipal deve planejar o parque levando em consideração as suas ralações com o 

entorno, com a população envolvida e com o contexto histórico da região onde o 

mesmo se encontra.  

 Dada a relevância dos parques urbanos, podemos constatar que a população 

do município de Nova Tebas necessita ter um local para passar os fins de tarde, 

domingos e feriados, um local para fazer caminhadas, praticar atividades físicas, haja 

vista que no município não existe nenhum espaço com essas características. 

  Diante disso, o projeto de revitalização do parque faz-se necessário, e a atual 

gestão vem buscando recursos financeiros junto ao governo estadual para a execução 

da obra que já se encontra em andamento. Assim, este espaço público vai 

proporcionarqualidade de vida dos novatebenses, além da sociabilidade entre os 

munícipes. 
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RESUMO 

A presente discussão parte da análise das variáveis: Legislação Ambiental, esta, nas 

esferas, Federal, Estadual e Municipal, planejamento e zoneamento urbano, 

consistindo em um estudo de caso elaborado a partir da formação e expansão do 

bairro Galo da Serra em Presidente Figueiredo – AM e as incoerências técnicas e 

políticas em torno do gerenciamento de Áreas de Proteção Ambiental no Município, em 

especial na APA Maroaga, sobre o qual o bairro está assentado. Utilizando-se de 

consulta documental à Legislação em domínio público e dados em poder da Secretaria 

Municipal do Meio do Meio Ambiente (SEMA), é objetivo deste estudo, contribuir para 

o debate em torno da conservação e preservação do meio ambiente e chamar a 

atenção para a ausência de políticas ambientais em um dos maiores reservatórios da 

biodiversidade na Amazônia.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A questão ambiental no Brasil sempre foi muito presente nos fatores sociais e 

culturais do nosso país, haja vista que sempre esteve atrelado as ações humanas, tais 

como, desmatamentos, queimadas, poluição, assoreamento pelo acúmulo de lixo e a 

ocupação sem planejamento dos espaços urbanos e rurais. Nesse sentido segundo os 

estudos coordenados e executados pelo Instituto de Geografia e Estatística- IBGE, 

afirma que 90% das cidades brasileira apresentam problemas ambientais.  

O primeiro Código Florestal brasileiro foi criado em 1934 com o objetivo de 

“enfrentar os efeitos sociais e políticos negativos causados pelo aumento das 

queimadas e desmatamento”, assim somente no século XX a questão ambiental e de 

preservação tornou-se presente nas discussões de forma enfática no país. 

Em busca de uma consolidação da política ambiental no país, houveram vários 

percalços para concretizar uma legislação voltada para a preservação sólida dos 

ambientes naturais. Assim, em 2012, após a realização de discussões em vários setores 

da sociedade, resultou no novo código florestal através da Lei n. 12.651 de 25 de Maio 

de 2012 que, “dispões sobre a preservação da vegetação nativa e revoga o código 

florestal brasileiro de 1965, determinando a responsabilidade do proprietário de 

ambientes protegidos entre a área de preservação permanente (APP).” 

Na esfera Estadual a Lei n. 1532 disciplina a política estadual da prevenção e 

controle da poluição, melhoria e recuperação do meio ambiente e da proteção dos 

recursos naturais. 

O município de Presidente Figueiredo, espaço de estudo, na forma da Lei 

Orgânica aprovada em 2013, tange na questão ambiental o Artigo 45, item D “proteção 

ao meio ambiente e ao combate à poluição” 

Como Unidades de Conservação que, protegidas pelo Código Florestal, através 

da lei n. 12.651/2012 o município dispõe Caverna do Maroaga-Área de Proteção 

Ambiental (APA) amparado pelo Decreto Estadual número 12.836/1993, com uma área 

de 374.700 hectares. 

Planejamento urbano compreende o entendimento do funcionamento de uma 

cidade planejada, ou não, para atender as necessidades humanas em equilíbrio com 
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meio natural, buscando qualidade de vida dentro do contexto ambiental e social 

através de políticas públicas.  

No campo de estudo, nota-se uma deficiência no conceito de planejamento 

urbano e sustentável, direcionando a cidade para o processo de urbanização e 

expansão com uma estrutura sem planejamento viabilizando o acesso à territórios 

inapropriados e áreas de riscos. 

O espaço de estudo da pesquisa está localizado a 107 Km de Manaus no estado 

do Amazonas, no município de Presidente Figueiredo, este que está inserido em duas 

Áreas de Proteção Ambiental- APA, segundo o decreto Estadual número 12.836 de 09 

de Março, de 1993. Para delimitação da pesquisa focou-se o bairro Galo da Serra, 

sendo este 01 dos 10 bairros que o município possui (Figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim a pesquisa, focou-se na descrição do espaço urbano do município de 

Presidente Figueiredo, no bairro Galo da Serra, considerando políticas públicas, nas 

áreas de habitação e preservação ambiental, Índice de desenvolvimento Humano-IDH 

e a relação homem-natureza e por fim em uma breve discussão de Geografia urbana 

e analise temporal do Bairro Galo da Serra. 

   

 

Figura 1: Bairro Galo da Serra (Presidente 

Figueiredo- AM) 

 

Fonte: Portal do Urubui, 2015 
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2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa se desenvolveu em caráter exploratório, buscando informações do 

referido recorte, utilizando-se de pesquisa documental pelo uso de materiais gráficos 

e documentos de domínio público disponibilizados pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente (SEMA), decretos e leis ambientais, em especial na esfera Municipal e 

consulta à órgãos de regulamentação ambiental, como o Instituto de Proteção 

Ambiental do Estado do Amazonas, na esfera Estadual e Federal. Deste modo a 

pesquisa considerou observações e registros, constituindo-se uma análise descritiva e 

explicativa pelo qual, buscou-se identificar fatores determinantes da problemática do 

campo de estudo, sendo estas, descrições da infraestrutura do bairro e diretrizes que 

orientam as políticas públicas e torno da conservação e preservação das Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs), possibilitando com isto, uma análise temporal do Bairro no 

período de sua construção, que vai do loteamento à implantação das primeiras 

moradias até o atual panorama, considerando os critérios que define uma APA no 

município, do qual este encontra-se inserido. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO 

 

O Município de Presidente Figueiredo recebe o nome do primeiro presidente da 

Província do Amazonas, João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, fundado em 10 

de dezembro de 1981, pela Emenda Constitucional no 12. O território foi desmembrado 

dos Municípios de Itapiranga, Novo Airão, Silves e Urucará e está inserido na área do 

baixo Rio Negro, onde faz divisa com o município de Manaus. 

O aspecto econômico da cidade se expandiu, desde sua criação, através do 

turismo, empreendedorismo e exploração dos recursos minerais. Tais elementos são 

a chave para compreender o crescimento expressivo, bem como o impacto que esse 

vem causando em relação degradação do ambiente, exploração de mão e obra e 

desestrutura social. 
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Diante da expansão econômica e geográfica do município emerge outras ações 

ofensivas à região, bem como: desflorestamento para surgimento de novas 

comunidades, influência política nas áreas naturais com apropriação indevida de 

reservas naturais, escassez de políticas de apoio e preservação às áreas naturais, além 

da pobreza rural que permeia pelas comunidades rurais. 

Apesar da considerável economia na região estudada, ressalta-se a 

precariedade dos serviços públicos, tanto na cidade, quanto na manutenção de ramais, 

estruturas básicas de acesso às comunidades, como escolas, unidades de saúde, entre 

outros. A situação socioambiental do município é relatada por REIS at al (2018, P. 121) 

nos seguintes dados: 

 

O aumento do desflorestamento (8,7%), ocupações espontâneas 
(8%), venda clandestina de lotes (7,5%) e redivisão de lotes (6,8%), 

originando conflitos de terra (3,1%). Possíveis fatores são a migração 
da área urbana para a área rural (2,5%), devida, principalmente, à 

oferta de trabalho nos plantios de pimenta, ao aumento das áreas de 
cultivo (5,6%) e à melhoria das condições de acesso a comunidades e 
estrutura básica (5%), como escolas, eletrificação rural (1,9%), coleta 

de lixo (1,2%), entre outros. A venda de carvão (2,5%), que 
demonstra uma grande demanda por madeira na comunidade, obtida 

de forma ilegal. As comunidades apresentam desorganização política e 
administrativa, e os comunitários estão desunidos (1,9%). Destaque-
se a ausência dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (Pronaf) com 1,2% das citações, principalmente 
aos moradores do projeto de assentamento (PA). 

 

Com as ações descritas anteriormente, surgem consequências em relação aos 

aspectos sociais da população, que implicam na falta de esclarecimento da população 

e ações equivocadas em relação ao meio em que vivem, nesse caso, as áreas de 

conservação ambientais predominantes no município.  

O bairro Galo da Serra, localizado no município de Presidente Figueiredo, surgiu 

da necessidade habitacional da população com baixa e média renda. Através da Lei n° 

458 de 27 de Março de 2003, que autoriza o Poder Executivo a permutar áreas 

pertencentes ao município, juntamente com a Lei nª 565 de 17 de Novembro de 2006, 

que nomeia o bairro permitindo a construção de casas populares e infraestrutura 

urbana. 
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Figura 2: Mapa de localização do Município de Presidente Figueiredo 

 
Fonte: Dados do IBGE (2020) 

 

No término da administração 2001/2004 os lotes foram distribuídos de maneira 

informal. A administração posterior deixou a cargo da justiça as medidas necessárias 

para a regularização dos lotes. Dessa forma, moradores contemplados iniciaram o 

processo de limpeza e demarcação dos terrenos, porém reintegrando a posse de terras 

por serem considerados lotes irregulares. 

O planejamento urbano do bairro ocorreu, ou deveria acontecer, obedecendo 

três etapas. Em alguns pontos, no decorrer da descrição é possível perceber que suas 

execuções foram parciais. Primeiramente com a limpeza dos terrenos, abertura e 

pavimentação da via, realocação das moradias que estiverem em desacordo com a 

legislação urbanística e ambiental, piqueteamento e abertura de ovas ruas, construção 

de rede de águas pluviais, implantação da infraestrutura de abastecimento de água, 

coleta e tratamento de esgoto e energia elétrica. 

Seguido da etapa de pavimentação das ruas e vias de acesso, implantação da 

rede de telefone, marcos de novos lotes residenciais e redistribuição de lotes. E por 

último, na terceira etapa, construção de infraestruturas públicas e implantação de 

projetos governamentais e habitacionais, ambos ainda não concretizados. 
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3.2 CRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

A cidade é o espaço mais expressivo de tentativa da organização humana, pois 

ao longo do tempo a mesma vem se modificando em função das interações entre 

natureza e atividades humanas. 

Entretanto, nem sempre estes ambientes apresentam tais características ao 

desenvolvimento de uma vida com qualidade, principalmente quando evidenciamos 

ambientes desagradáveis, degradados e altamente problemáticos comprometendo 

com isso a plena existência humana. E infelizmente uma grande parcela da população 

residem nesses cenários. Nesse sentido Mendonça afirma que: 

 

Estudar a cidade o fato urbano e metropolização não é atributo de 
nenhuma ciência em particular isto porque a cidade se constitui numa 

verdadeira encruzilhada, onde se encontram diferentes realidades, 
dinâmicas, interesses e saberes. Ela constitui por si só um paradoxo a 
realidade positivista moderno, seja porque explicita diferenças ao 

concentrar homens e atividades num só lugar, ou seja, porque 
evidencia contradições básicas do modo de produção moderno ao 

impor por exemplo, a coexistência da miséria e da riqueza numa 
mesma dimensão espaço temporal. (MENDONÇA, 2000, p.80) 

 

Os processos de degradação ambiental que ocorrem no meio ambiente urbano 

e acompanham a própria produção da cidade vinculam aos modos de como a 

sociedade se relaciona com a natureza na produção do espaço, ou seja, o meio 

ambiente urbano culturalmente é interpretado pela sociedade como um simples espaço 

que serve de moradia ou o ganho para a sua sobrevivência. Fato este que vem se 

desgastando de forma acelerada e/m áreas naturais inseridas no meio ambiente 

urbano, alterando toda morfologia de determinadas áreas e criando seu próprio 

espaço. Deste modo, Carlos comenta que:  

 

Os problemas relativos à cidade a urbanização e ao ambiente urbano 
parecem, todavia, não se restringir a uma visão dialética estreita que 
toma somente duas variáveis possíveis da gestão ambiental, afinal o 

fato urbano é a expressão máxima e paradoxal da alteração e 
dependência humana de um substrato natural que a contém e lhe dá 

sustentação. Torna-se muito difícil defender a natureza e seu estado 
natural na cidade, assim como também acreditar que um determinado 
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contexto urbano apresentaria boas condições de vida destituído de 
elemento naturais na sua formação. (CARLOS, 1999, p.23) 

 

Assim, o município de Presidente Figueiredo, localizado há 107 Km da Capital 

do estado do Amazonas, torna-se um exemplo de inúmeras tentativas de habitação, 

em consequência de fatores econômicos sendo estes o foco principal da migração. 

Essas migrações excessivas, desde a década de 80, condicionam ao homem a destruir 

espaços naturais para a construção de moradias, pois o poder aquisitivo e desfavorável 

para a maioria da população, que obriga a morar em ambientes com precárias 

condições de infraestruturas e saneamento básico.  

 

Ao lado da população econômica resultante das condições 

concentradas na cidade em constante crescimento verifica-se, ao 
mesmo tempo, a inadaptação das infraestruturas, que tomam 

intoleráveis muitas de suas áreas, com o acúmulo de dejetos, lixo 
urbano, despejos de esgotos. (ROSSY, 2000, p.401) 

 

 Neste sentido é interessante ressaltar o crescimento acelerado do município, 

pois segundo estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, a 

população de Presidente Figueiredo teve um aumento significativo, em 2010 a 

população era de 27.175 e em 2020 estima-se uma população de 37.193 habitantes, 

uma taxa média de crescimento anual de aproximadamente 10,01%.  

 Analisando as Unidades de Uso Sustentável, a qual nessa conceituamos com a 

conservação da natureza e a conciliação com o uso sustentável dos recursos naturais, 

uma das categorias dessas Unidades temos a Área de Proteção Ambiental a qual se 

conceitua como “área pública ou particular com proteção da biodiversidade e 

organização da ocupação humana”(DELLORE, 2019, p.27). 

 O bairro Galo da Serra é parte do Sistema Maroaga como Área de Proteção 

Ambiental, que se insere no domínio morfoestrutural da bacia sedimentar do 

Amazonas.  

As cavernas do Maroaga representam as formações geológicas mais 
antigas do Flanco Norte da Amazônia brasileira. Seu contexto geológico 

é um dos mais ricos no âmbito da diversidade, por possuir formação 
única composta por rochas de formação Nhamundá do grupo 

Trombetas dos períodos Terciário e Quaternário. Possui uma Fauna de 
vertebrados extremamente diversificada apesar da baixa densidade 
populacional das espécies (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2016). 
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 Apesar do Bairro Galo da Serra está inserido na Área de Proteção Ambiental-

APA Maroaga, não está correspondendo a critérios de organização e ocupação humana 

dispostos na mesma, haja vista que existem espaços naturais dentro do contexto da 

APA que obedecem a certos padrões exigidos. Critérios estes que devem estar de 

acordo com, além da proteção da diversidade biológica, primando pela qualidade de 

vida e bem-estar das populações que residem em determinado local. 

O planejamento urbano deve incorporar ações que visam a qualidade de vida, 

saneamento básico, moradia, transporte e mobilidade. Porém é primordial atentar-se 

às ações preventivas e normativas que permitam amenizar os impactos causados pelo 

crescimento desordenado e degradação do ambiente e recursos naturais.  

 

O Planejamento urbano é processo de idealização, criação e 
desenvolvimento de soluções que visam melhorar ou revitalizar certos 

aspectos dentro de uma determinada área urbana ou do planejamento 
de uma nova área urbana, tendo com objetivo principal proporcionar 

aos habitantes uma melhoria na qualidade vida. O planejamento 
urbano, segundo um ponto de vista contemporâneo lida basicamente 
com os processos de produção estruturação e apropriação do espaço 

urbano. (et al, FERNANDES, 2011, p. 48) 

 

O planejamento urbano parte do princípio de reorganização da cidade buscando 

um ambiente saudável com qualidade de vida, mesmo tendo seu contexto histórico 

atrelado aos aspectos culturais de surgindo das cidades no Brasil. 

 

3.3 O CRESCIMENTO DESORDENADO DO BAIRRO E A QUESTÃO DA CIDADE 

 

O processo intenso de crescimento das cidades se deu por conta da INTENSA 

BUSCA de qualidade de vida na zona urbana forçando, PRINCIPALMENTE, a população 

rural migrar para os espaços urbanos sem planejamento. Todavia esse planejamento 

trouxe consequências tais como, uma desorganização física e estrutural, índice de 

desemprego, aumento da violência urbana e principalmente um inchaço do espaço 

urbano através de surgimento de bairros desorganizados. Segundo o IBGE: 
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(...) observados critérios de padrões de urbanização e de precariedade 
e de serviços públicos essenciais, nas seguintes categorias: invasão, 

loteamento irregular ou clandestino e áreas invadidas, porém 
regularizadas em período recente. Os dados revelam que 6,13% das 

residências não possuem água canalizada, 32,7% não possui 
esgotamento sanitário adequado, 4,6% não possui destinação correta 
para resíduos sólidos e 27,5% não possui energia elétrica de forma 

conveniente. (INSTINTUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2010) 

 

Um dos fatores negativos mais presentes nos bairros que surgiram por 

consequência de uma expansão sem planejamento foi a falta de saneamento básico. 

Assim como em grandes regiões, questões políticas, econômicas e ambientais também 

permeiam nos bairros, apresentando assim características similares aos aglomerados 

urbanos e implicando em ausência de infraestrutura e crescimento demográfico em 

ocupações irregulares.  

 

No contexto amazônico, o cenário urbano e cada fez mais heterogêneo 
fruto de aspectos relacionados a sua forma de ocupação, formação 
territorial, exploração de seus recursos naturais, atividades 

econômicas, entre outros fatores, ações e acontecimentos que juntos 
ajudaram a constituir paulatinamente o que hoje e uma espécie de 

mosaico territorial. (HUFFNER E OLIVEIRA,P.161)  

 

Toda transformação no espaço natural ocasiona o impacto ambiental, em 

diferentes dimensões, seja social, econômica e ou ambiental. Nas cidades por exemplo, 

a busca por um espaço habitável para moradia condiciona muitas das vezes a invasão 

de terras que são amparadas por leis. 

 Existem lugares que poderiam abrigar famílias de baixa renda, culminado na 

ocupação planejada e organizada, transformando o ambiente em um espaço 

geográfico sustentavelmente habitável e não uma segregação sócio-espacial. Onde de 

lado, temos uma população que vive em um espaço com qualidade de vida e de outro 

lado uma população que sobrevive sem qualidade de vida e de moradia. Contudo a 

dimensão social está relacionada a educação, saúde e habitação. 
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3.4 A QUESTÃO AMBIENTAL E A CIDADE 

 

A questão ambiental está ligada a conservação do ambiente afetando de forma 

direta e indireta o crescimento econômico e social da cidade. Nesse sentindo é 

perceptível que a degradação de espaços ambientais afeta não somente a uma 

geração, porém várias gerações e suas qualidades de vida. 

Assim, no bairro de estudo, Galo da Serra, identifica-se fatores pertinentes a 

esses impactos ambientais e uma ocupação espacial sem planejamento ou até mesmo 

a falta de uma política pública que pudesse fazer valer as diretrizes que norteiam a 

APA que o bairro se encontra. 

 

Os indicadores da dimensão ambiental são capazes de demonstrar e 
quantificar os efeitos negativos das ações antrópicas. Os impactos no 

meio ambiente dessa magnitude colocam em perigo a saúde e 
atividades econômicas, como o turismo. Essa atividade possui alto 

potencial de proporcionar transformações expressivas na qualidade de 
vida da população, com isso, a má conservação do meio mina no 
seguimento capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma 

localidade (ENCIBIO, 2018, 187). 

 

 Um dos reflexos do crescimento das cidades de forma acelerada é a falta de 

saneamento básico ocasionado também pelas águas servidas das residências que são 

diretamente despejadas no solo, ocasionando vários problemas de ordem social e 

ambiental. 

[...] a inexistência de planejamento adequado pode fazer com que a 

urbanização deteriore o meio ambiente urbano, provocando a 
desorganização social, com carência de habitação, desemprego, 
problemas de higiene e saneamento básico. Modifica a utilização do 

solo e transforma a paisagem urbana. (SOUZA, 2010, p.118) 
 

 

  Quando se trata de políticas públicas pensa-se na intervenção do Estado com 

a sociedade civil. Contudo, no campo de estudo, a ausência de políticas ambientais 

contribui para que bairro Galo da Serra seja mais um problema de falta de 

planejamento sem considerar as normativas vigentes de uma área de Proteção 

Ambiental- APA. Dessa forma as políticas ambientais possuem papel primordial de 
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proteger o ambiente e os inseridos na formação de qualidade de vida da população 

baseado na sustentabilidade. 

 

Figura 3: Infraestrutura do Bairro Galo da Serra 

 
Fonte: Portal do Zacarias (2015) 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 IMPORTÂNCIA DA APA 
 

 A APA se torna importante dentro do espaço da cidade por se tratar de 

normativas que irão conciliar ocupação e preservação ambiental. O campo de estudo, 

bairro Galo da Serra 1, apesar de estar inserido em uma APA documentalmente, não 

existiu um planejamento organizacional, ou se existiu não foi respeitado segundo o 

histórico do bairro citado. O que se observa é uma abertura de ruas sem pavimentação 

e sem infraestrutura onde os beneficiados dos lotes pela prefeitura, construíram suas 

casas de forma aleatória ocasionando desordenamento ocupacional. Assim, torna-se 

visível a dificuldade de valorização dos ativos ambientais como características de bens 

públicos e naturais.  

O bairro dispõe do Parque das Orquídeas que é o habitat principal do pássaro 

Galo da Serra (Rupícola rupícola), onde na época de sua reprodução é fechado para 

visitação, assim, não intervir nesse processo, um Orquidário, Gruta do Raio e nascentes 

de água que se encontram entorno do bairro, além da vasta fauna e flora presentes 

no mesmo. 
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Tabela 01: Aspectos Físicos da APA Maroaga 

Fonte: Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas-IPAAM, 2004. 
 

Figura 4: Parque das Orquídeas 

 
Fonte: Portal Amazônia (2018) 

 
Figura 5: Gruta do Raio 

 
Fonte: Amazônia sem Fronteiras (2017) 

 

Figura 6: Trilha Gruta do Raio 

 
Fonte: Amazônia sem Fronteiras (2017) 
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Todavia, mesmo o bairro dispondo dos recursos naturais citados anteriormente, 

estão ausentes políticas públicas voltadas para a conscientização ambiental, falta de 

saneamento básico implicando na poluição do solo, dos mananciais através das águas 

servidas sem nenhum tratamento da água e do esgoto. Outro fator negativo diante da 

pesquisa está diretamente associado ao planejamento habitacional, pois não existe 

planejamento como citado na APA e sim uma ocupação sem estrutura, ocasionando o 

desmatamento de áreas primitivas que limitam o bairro e outros fatores. 

 

4.2 POPULAÇÃO DO BAIRRO GALO DA SERRA 

 

 De acordo com o Censo em 2010 a população de Presidente Figueiredo era de 

27.175 habitantes. Desse total encontrava-se no Bairro Galo da Serra 1.548 habitantes. 

No contexto social a população do bairro Galo da Serra acompanha o índice 

geral do município com qualidade média, 0,647 de IDH, pois segundo Organização 

Mundial da Saúde- OMS: 

 

Qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, 

no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em 
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 
Envolve também, o bem-estar espiritual, físico, mental além de 

relacionamentos sociais, como a família e amigos e, também, saúde, 
educação, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da 

vida. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2013) 

 

Entretanto, observa-se que no bairro Galo da Serra existe uma grande falta de 

infraestrutura juntamente com a constante falta de água ocasionado pela carência de 

uma política pública de saneamento. 

Outro fator pertinente que colabora com os impactos ambientais, é o descarte 

inadequado do lixo doméstico, visto que não há um lugar especifico no bairro para o 

descarte, sendo assim a população acumula na frente de suas residências ou até 

mesmo em áreas desabitadas ocasionando uma grande proliferação de urubus e ratos, 

bichos esses que trazem malefícios para a saúde pública.  

As águas servidas também são preocupantes no bairro, pois a maioria das casas 

despejam suas águas diretamente na rua sem nenhum tratamento, visto que não há 
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uma Estação de Tratamento de Água- ETA no bairro, fato este que reforça a 

necessidade de uma política pública eficaz que faça valer a prática de normativas 

inseridas dentro de uma APA. 

 

Afim de enfrentar as consequências sociais econômicas e ambientais 
do manejo de resíduos sólidos sem prévio e adequado planejamento 
técnico, a Lei 12305/10 instituiu a Política Nacional de Resíduos 

(PNRS), regulamentada pelo decreto 7404/10. Esta política propõe a 
prática de hábitos de consumo sustentável e contém instrumentos 

variados para propiciar um incentivo a reciclagem, a reutilização dos 
resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequado dos dejetos. 
Um dos instrumentos mais importante da Política é o conceito de 

responsabilidade, assim o lixo que se produz é uma questão ambiental 
e como tal não pode ser compartimentada a uma só entidade ou 
pessoa. O ambiente é direito de todos, uso comum do povo e também 

responsabilidade de todos (SEVERO; FOFONKA, 2016).  

 

Figura 7: Bairro Galo da Serra 

 
Fonte: Correio da Amazônia (2013) 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O bairro Galo da Serra surgiu a partir da necessidade de acomodar famílias que 

viviam em áreas vulneráveis e de invasões e famílias de funcionários públicos que 

viviam de aluguel. Assim foram acomodadas, cerca de 400 famílias no Bairro.  

Sua ocupação espacial ocorreu de forma não planejada, apesar das marcações 

de ruas com aberturas feitas por tratores, não foram respeitadas medidas que 

considerem a inserção do bairro em uma APA, pois o mesmo não obedece aos 

requisitos de conservação e preservação de área de proteção. Além disso, apesar de 
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ter como aceitável a ocupação humana em APAs, a ocupação referida não ocorreu de 

forma organizada e planejada, visto que até os dias atuais não há uma infraestrutura 

adequada. 

Diante do que foi exposto ao longo da pesquisa, são vários os problemas 

encontrados no bairro Galo da Serra, que vai da degradação do meio ambiente, à 

infraestrutura ocasionando efeitos ambientais negativos dentro da qualidade de vida 

dos moradores do Bairro. 

Portanto percebe-se a necessidade da efetivação de políticas públicas que 

respeitem e compreenda as diretrizes de deliberação de uma APA. Assim é necessário 

o poder público viabilizar os setores competentes, tais como Secretaria de Meio 

Ambiente; Secretaria de Obras e Infraestrutura; Secretaria Municipal de Educação; 

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e juntos 

com a população reordenar o bairro para a consolidação do que diz respeito a prática 

de ocupação humana inseridas em uma APA. Assim respeitando o meio ambiente 

natural, tornando o bairro ocupacional e sustentável através de práticas que 

mantenham esse equilibro entre o homem e a natureza através da sustentabilidade.  
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RESUMO 

O mundo globalizado intensificou os meios de produção e a urbanização, que, por sua 

vez, no Brasil, apresenta, nas cidades, déficits em infraestrutura urbana, causando 

impactos nas condições de saúde, moradia, renda, recursos básicos, entre outros. Ao 

se analisar uma pequena cidade da Amazônia, observa-se essa degradação. Deste 

modo, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise preliminar sobre a 

infraestrutura urbana de Ponta de Pedras - PA, uma pequena cidade da Amazônia. A 

análise ocorreu em dois Setores Censitários do município, sendo estes os que 

obtiveram maior crescimento urbano em área, traçando uma comparação entre os 

anos de 2010 e 2016. Desta forma, foi possível verificar a degradação do ambiente e 

a vulnerabilidade da população para o risco em saúde, ocasionada pela falta de 

recursos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado global, como símbolo da modernidade, modificou os espaços 

urbanos, a partir da I e II Revolução Industrial, as quais, seguidas da formação do 

meio técnico-científico informacional, transformaram as relações humanas, modos de 

produção e organização do espaço, em especial nas cidades. Nesta lógica, Santos 

(2006) ressalta a ideia da busca por uma uniformidade avassaladora no mundo global 

que é apresentada como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as 

diferenças locais são aprofundadas.  

A globalização é o ápice do processo de internacionalização do mundo 

capitalista. Trouxe avanços e problemas de diversas ordens, entre eles, no ambiente 

e saúde. Lima (2013) destaca uma preocupação constante em relação ao planeta 

Terra, o número de habitantes que nele se encontra, atualmente somos mais de sete 

milhões de pessoas vivendo, consumindo alimentos, roupas produtos, morando em 

casas horizontais e verticais, deslocando de automóveis que implica em consumo 

acelerado. 

É inquestionável que a intensificação do consumo, associada à precarização 

do ambiente e do acesso da população aos serviços mais básicos, reacende um debate 

sobre a necessidade de estudar a interface entre ambiente e saúde, denominada por 

muitos autores como saúde ambiental. Ressalta-se que não apenas as doenças 

infecciosas se espalharam, como resultado desse processo, mas, também, as crônicas, 

relacionadas ao modo de vida, à cultura, aos hábitos alimentares e a falta de higiene, 

que voltaram ao cenário epidemiológico (LIMA; COSTA; RIBEIRO, 2017). Nesta 

realidade, a saúde precisa ser encarada como um problema de ordem global. 

É nas cidades que se observa essa relação saúde x ambiente de forma mais 

caótica, no Globo e, como consequência, no Brasil. A intensificação do processo de 

urbanização no Brasil, em especial nas últimas três décadas, tem ampliado as mazelas 

sociais e os problemas de acesso à serviços, infraestrutura, e qualidade de vida, social 

e ambiental, reflexo direto das condições de moradia e de saúde. As disparidades entre 

os lugares são expressivas, em termos de acesso à moradia e ao saneamento básico, 

o que provoca grandes problemas para a população, em geral, em especial aos 
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moradoras das áreas mais vulneráveis, e ao poder público.  

Ao longo das últimas três décadas, estas transformações socioespaciais 

revelaram uma população socialmente desigual, nas diferentes regiões do país. Nota-

se uma concentração de recursos e serviços nas regiões Sudeste e Sul, comparadas 

às demais regiões do país, no desenvolvimento urbano. Na Região Amazônica, após 

1970, verificou-se um processo de urbanização intenso e predatório, que trouxe a 

cidade como ponto focal de intervenção do Estado e, com o resultado, tornaram-se 

elementos centrais do processo de expansão do capital na Região. 

Dados do IBGE (2010) demonstram que a Amazônia Legal possuía mais de 

64% de sua população residindo em cidades. Apesar desta população 

predominantemente, residir em cidades médias e grandes, as pequenas cidades 

dominam o cenário urbano regional. 

As pequenas cidades, com menos de 20 mil habitantes, representavam quase 

80% desse universo. Segundo Costa e Brondizio (2009), estas cidades são pequenos 

núcleos urbanos que apresentam uma infraestrutura precária, com baixa capacidade 

de geração de recursos e uma forte dependência de repasses da União. A situação da 

saúde, nestes pequenos núcleos urbanos apresenta grandes desafios para sua 

compreensão, diante das realidades de desigualdade existentes, em ambiente e saúde.  

Considerando essa discussão, esse artigo tem como objetivo apresentar uma 

discussão sobre a relação cidade, ambiente e saúde na Região Amazônica, a partir do 

estudo de caso da pequena cidade de Ponta de Pedras, localizada no estado do Pará. 

Ponta de Pedras está inserida em um dos maiores biomas do mundo e devido a sua 

importância ecológica desperta interesses de exploração global. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como procedimentos metodológicos, o artigo embasou-se em pesquisas 

bibliográficas sobre a temática apresentada, levantamento de dados por meio da 

pesquisa de campo no município de Ponta de Pedras – Ilha do Marajó, no estado do 

Pará. Para realizar um estudo temporal, foram utilizados dados coletados em trabalho 

de campo em julho de 2010, a partir da aplicação de formulários aos moradores 
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urbanos; foram aplicados formulários também em janeiro e julho de 2016 e janeiro e 

julho de 2017. Em 2010, foram aplicados 352 formulários, referente à mais de 10% 

dos domicílios urbanos, procedimento aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), da Universidade do Vale do Paraíba, processo número 17300213.9.0000.5503; 

nos anos de 2016 e 2017, foram aplicados 320 formulários aos moradores da área 

urbana de Ponta de Pedras, o que representou uma amostragem de 10% dos 

domicílios, existentes no Censo de 2010, pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de São Paulo, processo número 3.100.314. Estas etapas 

tiveram a finalidade de conhecer o perfil dos moradores urbanos como renda, 

escolaridade, acesso a saúde, ambiente de moradia e infraestrutura existentes. Esses 

dados foram tabulados, na forma de gráficos e tabelas, como também possibilitaram 

a obtenção de mapas sobre a distribuição e acesso da população à infraestrutura. 

Além deste procedimento utilizaram-se dados censitários, sobre número de 

residentes na cidade e infraestrutura existente, do Instituo Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas – IBGE (2010), assim como dados de outros órgãos do poder público local. 

Com esse artigo, espera-se compreender o impacto do crescimento destas 

pequenas cidades, as quais, como tantas outras, possuem saneamento básico 

precário, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, considerados essenciais para 

qualidade de vida, coleta de lixo adequados acesso a água potável, entre outros 

problemas relatados pelos moradores durante as entrevistas. Neste sentido, o objeto 

empírico da pesquisa mostra-se vulnerável e desta forma existe a necessidade de 

intervenções na finalidade de restringir a escala de danos à população exposta. 

 

3 A CIDADE DE PONTA DE PEDRAS, PA 

 

A cidade de Ponta de Pedras localiza-se na Ilha do Marajó, estado do Pará 

(figura 1). Localiza-se a duas horas de barco da capital do estado, Belém. Segundo 

cálculos do IBGE (2020), a população projetada para a cidade é de mais de 13 mil 

moradores. Elevada à condição de cidade, ainda no final do século XIX, a economia 

da cidade gira em torno da produção do açaí, que faz do município um dos maiores 

produtores do Brasil. A influência da economia do açaí na cidade fica evidente quando 
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analisamos o crescimento da cidade. 

 

Figura 1: Localização do município de Ponta de Pedras, e seus setores censitários 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020), a partir de dados do IBGE e imagens Google Earth. 

 

No Censo de 2010, o perímetro urbano foi dividido em 10 setores. A partir 

dessa divisão, foi avaliado o crescimento da cidade entre 1969 e 2014, utilizando 

fotografias aéreas e imagens de satélite. Entre 1969 e 2014, a cidade passou de menos 

de 0,2 km² para mais de 1,4 km², representando um crescimento de mais de 600% 

em 45 anos. Os setores censitários que cresceram mais de 50%, em área, nesse 

período foram: 1) entre 1969 e 1980, os setores 3 e 6; 2) entre 1981 e 1991, os 

setores 3, 4, 5, 6,7, 8, 21 e 22; 3) entre 1991 e 2002, os setores 2, 3, 5, 7, 21 e 22; 

4) entre 2002 e 2009, os setores 20 e 21; 5) entre 2010 e 2014, nenhum setores 

cresceu mais de 50%, em área, entretanto os setores 2, 3 e 22 apresentaram as 

maiores taxas. Nesse estudo exploratório, optou-se por fazer uma análise comparativa 

entre dois setores urbanos, que ocupam diferentes ambientes físicos: terra firme e 

várzea. O setor 3 foi selecionado para representar a terra firme pois foi um setor que 
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apresentou crescimento da área urbana, ascendente. O setor dois, como cresceu, em 

área, nos últimos 15 anos, foi escolhido como o setor representante da área de várzea. 

Assim, análise dos dados, referentes aos formulários aplicados, no sentido de 

fazer um paralelo entre saúde e ambiente, refere-se aos setores 2 e 3 da cidade 

estudada. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As ações antrópicas no meio provocam transformações no ambiente natural, e 

estas mudanças do espaço geográfico alteram a natureza deste espaço. Entende-se 

como estas ações humanas o processo de urbanização. Nos estudos referentes às 

pequenas cidades amazônicas, o processo de produção social do espaço urbano, 

colabora na compreensão desses espaços. Estas cidades possuem dinâmicas e espaços 

que as diferenciam das demais, desta maneira não podem ser compreendidas à luz de 

teorias que as tratam de forma homogênea. Segundo Trindade Junior et al (2011, p. 

117), “Pode-se falar, hoje, de uma urbanodiversidade regional para referenciar as 

diferentes e plurais realidades urbanas no contexto amazônico”. 

A partir do fato de que a ação da sociedade sobre a natureza transforma, 

desnaturaliza, socializa esta natureza (LIMA; RONCAGLIO, 2001), os estudos 

referentes à infraestrutura urbana do município de Ponta de Pedras, colaboram para 

compreender a dinâmica espacial ocorrida, mostrando suas tendências e diferenças ao 

longo do tempo, baseando-se em acesso à infraestrutura básica, como água, esgoto, 

e tipo de instalação sanitária. Estas análises permitem compreender não só os 

componentes da urbanização, mas um paralelo à saúde da população.  

A saúde é um importante indicador na análise de infraestrutura urbana. 

Segundo Schor (2013, p. 70),  

A temática da saúde pública é sem sombra de dúvida um elemento 
importante para se compreender a dinâmica urbana das cidades e dos 

municípios, pois é na cidade que se encontram todos os fixos 
relacionados a saúde. A geografia da saúde nos dá diversos elementos 

para a análise desta temática, mas é na interface entre esta área e a 
geografia urbana que devemos transitar. 
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Ponta de Pedras não se difere na perspectiva ambiental, das grandes cidades 

brasileiras. A organização interna de nossas cidades, grandes, pequenas e médias, 

revela um problema estrutural, cuja análise sistêmica permite verificar como todos os 

fatores mutuamente se causam, perpetuando a problemática (SANTOS, 1993). Cabe 

destacar que, como o município nosso objeto empírico de análise, se encontra no maior 

remanescente de floresta do planeta, a Floresta Amazônica, que representa um dos 

mais vastos e rico ecossistema mundial, toda alteração na paisagem e na dinâmica do 

ambiente, interfere na qualidade de vida da própria população. Mais ainda na 

população urbana, que ocupa um espaço de forma concentrada, amplificando os 

problemas de natureza sanitária e de saúde. 

Os diferentes setores possuem disparidade no que se refere as infraestruturas. 

Nesse sentido, o presente artigo conta com a utilização de dados obtidos em três 

trabalhos de campo, como explicado na metodologia. No trabalho de campo foi 

possível observar o perfil dos moradores entrevistados, como também informações 

referentes à infraestrutura urbana, saúde da população, dados econômicos, 

alimentação entre outros. O Gráfico 1 apresenta a porcentagem de domicílios urbanos 

que possuem água encanada, por setor censitário, em 2010.  

 

Gráfico 1: Número de domicílios que possui água encanada, em 2010. 

 

 

 

 

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2010). 

 

Vale destacar que no setor 2 foram realizadas 56 entrevistas, já no setor 3 

foram 39. Desse total, 89% e 97% dos domicílios, dos respectivos setores 2 e 3, 

possuem água encanada, fornecida pelo sistema de abastecimento.  
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Destaca-se que muitos domicílios possuem água encanada, o município se 

encontra em um dos maiores mananciais hídricos do mundo, porém esse fator nem 

sempre se configura em qualidade no acesso água, pois muitas instalações encontram-

se em condições precárias de higiene, e com falta de água constante, condicionando 

os moradores a utilizarem o consumo de água do rio ou do igarapé.  

Após seis anos, em 2016, observa-se uma melhora deste aspecto, como o 

número de domicílios com abastecimento de água. Nota-se que houve um avanço se 

comparado com o ano de 2010, como demonstra no gráfico 2. O setor 2 apresentou 

um crescimento de 7% no número de domicílios atendidos com água e o setor 3 um 

aumente ode 2%. 

 

Gráfico 2: Número de domicílios que possui água encanada em 2016 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2016). 

 

A água é um dos principais indicadores de qualidade de vida, um dos recursos 

primordiais para avaliação de sustentabilidade do meio ambiente e da saúde da 

população. Um dos agravantes acerca da qualidade da água e sua distribuição são as 

variáveis sobre saneamento básico. Nesta perspectiva, ressalta-se que Ponta de Pedras 

não possui coleta de esgoto, muitos dos dejetos domésticos são descartados ao ar 

livre, em fossas ou até mesmo no igarapé. Em relatos, muitos dos moradores dizem 

utilizar a água do rio e do igarapé para uso doméstico e para tomar banho, o que pode 

promover um risco à saúde da população. A partir do gráfico 3, é possível analisar 
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como ocorre este descarte nos diferentes setores, o que compromete a qualidade do 

ambiente.  

Gráfico 3: Tipo de instalação sanitária, em 2010. 

 

Fonte: Laboratório de estudos das cidades (2010) 

 

Observa-se uma precariedade na infraestrutura urbana de Ponta de Pedras, 

em 2010, no Setor 2, pois 100% dos domicílios não possuem rede de saneamento 

básico adequada. Porém, quando se analisa o tipo de instalação sanitária, percebe-se 

uma degradação comparando-se 2010 e 2016/2017. As condições sanitárias não 

obtiveram melhorias, como demonstra o gráfico 4. 

Nesta perspectiva, quando se observa estes dados, compreende-se uma cidade 

que vem crescendo, demograficamente, como resultado da migração e proporcionado 

pela dinamização do comércio local, em função da economia do açaí, muito presente 

na região. Porém, Ponta de Pedras não disponibiliza infraestrutura urbana com o 

mínimo de qualidade aos seus moradores. As relações sociais se estabelecem em um 

espaço natural fragilizado, o que promove a veiculação de doenças. 
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Gráfico 4: Tipo de instalação sanitária domiciliar em 2016 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2016). 

 

Segundo Withers et al (2012, p.126), as fossas de maneira geral são 

dispositivos que representam a principal fonte de contaminação por efluentes 

domésticos, e influencia diretamente na contaminação da água. Para Lima e Roncaglio 

(2001, p.56), tais aspectos de degradação da natureza, no âmbito urbano, quando 

agravados, influenciam, ao mesmo tempo, nos problemas sociais, principalmente 

aqueles relacionados com a pobreza.  

A economia do município de Ponta de Pedras é baseada nas atividades de 

pesca e nas atividades agroflorestais, tendo como principal atividade econômica a 

produção do Açaí, que por sua vez não se traduz em ganhos financeiros ao município, 

mas garante um fluxo econômico na Região, em função de sua importante 

comercialização, inclusive no âmbito internacional. Outras atividades compõe a renda 

dos moradores desta cidade, segundo estudos realizados por Costa et al. (2012): o 

“bolsa família” foi apontado como a fonte de renda mais importante para 26% dos 

domicílios; “aposentadoria”, para 25%; atividades vinculadas à produção de açaí, para 

14% dos entrevistados; o “funcionalismo público”, para 12%; e “outras fontes”, aí 

incluídas atividades vinculadas à pesca e a serviços gerais, foi citado por 22%.  

Apesar de Ponta de Pedras apresentar uma dinâmica em seu crescimento 

urbano, não oferta muitas oportunidades de emprego e apresenta fraca 
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industrialização, desta forma, boa parte da população dependem de repasses públicos, 

como os programas de transferência de renda (bolsa Família e Seguro Defeso) e 

benefícios. A renda por meio do trabalho com a produção do fruto do Açaí é importante 

para muitos moradores, reforça a economia local e agrega ao fluxo econômico da 

região. O Açaí possui três arranjos distintos e formadores de um circuito espacial 

produtivo do fruto, que inclui a produção agroextrativista e de cultivo, o mercado 

popular de comercialização do fruto, e o mercado de processamento e exportação do 

açaí. (ALMEIDA et al, 2019, p. 22). 

Este ciclo econômico na região, garantiu um novo fluxo comercial, como 

também um dinamismo na questão entre o urbano e rural devido as conexões 

estabelecidas entre as famílias e comerciantes locais.   

 

O acesso a recursos e as oportunidades econômicas têm permitido que 
famílias rurais, sem-terra (p.ex. meeiros), consigam investir em 
residência urbana e abrir novas opções de educação para a família, 

porém, em muitos casos, sem perder a relação com a área de produção 
rural. Entretanto, a qualidade da infraestrutura, o acesso limitado a 

bens de consumo e a carência de oportunidades de trabalho levantam 
questões importantes quanto aos impactos sociais e ambientais da 
expansão das pequenas cidades ocasionada por essas migrações. 

(COSTA et al, 2012, p. 66)  

 

Desta forma este intenso fluxo promoveu desafio às gestões públicas, sendo 

um município sem políticas públicas eficaz. Assim, como em muitas cidades do País, a 

infraestrutura urbana é apenas um exemplo dessa ingestão pública, que se reverte em 

problemas no campo da saúde, da renda, entre outros. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O adensamento urbano ocorrido em Ponta de Pedras, nas últimas décadas, 

associado à ocupação intensa da várzea, trouxe como consequência a exposição da 

população a ambiente de vulnerabilidade socioambiental e de risco à saúde (LIMA, 

2018). Os dados apresentados demonstram que em 6 anos pouco se avançou na 
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gestão dos recursos, a população local urbana ainda se encontra em um estado de 

vulnerabilidade e risco saúde.  

Segundo Barcellos et al (2002, p. 130), a doença é uma manifestação do 

indivíduo, a situação de saúde é uma manifestação do lugar. Para o autor, os lugares, 

dentro de uma cidade ou região, são resultado de uma acumulação de situações 

históricas, ambientais e sociais que promovem condições particulares para a produção 

de doenças. Este reflexo na saúde se entrecruza com o direito à cidade na medida 

que, ao se garantir espaços urbanos saudáveis para a população, também serão 

reduzidas as iniquidades e expandido o usufruto dos efeitos positivos da urbanização 

a grupos postergados e desfavorecidos (FIGUEIREDO et al, 2017, p. 3822). Desta 

maneira, o município de Ponta de Pedras necessita de investimentos em 

infraestruturas urbanas, econômicas e sociais, respeitando a biodiversidade 

amazônica. A população do município possui direito a uma qualidade de vida, sendo 

eficaz iniciativas do poder público para mitigar os problemas existentes. 
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VEREDAS DO CÓRREGO BURITIZAL EM ITUIUTABA-MG: 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UMA APA NO LOCAL DE ESTUDO 

 

SEGISMUNDO, Mateus Duarte1 

BORGES, Leonardo Alfaiate Ferreira2 

FERNANDES, Luiz Stefano Machado3 

BORGES, Matheus Alfaiate4 

 

RESUMO 

As veredas são um subsistema importante para o bioma do cerrado, visto que são 

responsáveis por diversos fatores, tais como: a manutenção da fauna do cerrado, isto 

é, atuando como abrigo, alimento, local de pouso para aves, e também possuindo um 

papel fundamental na distribuição das águas de rios e seus afluentes. Deste modo, o 

objetivo geral do trabalho consiste em exaltar a necessidade da criação de uma área 

de proteção ambiental (APA) no bairro Gerson Baduy inserido no município de 

Ituiutaba-MG. Os processos metodológicos que nortearam este trabalho foram 

divididos em etapas, tais como: a) Revisão bibliográfica; b) Coleta de dados; c) 

Trabalho de campo d) Sistematização das informações obtidas; e pôr fim a e) Redação 

Final. Como resultados obtidos, foi perceptível ações antrópicas causadas na área de 

estudo e devido a este fato, conclui-se que há implementação de uma APA contribuiria 

para a diminuição de aspectos prejudiciais ao ambiente. 

 

Palavras chave: Veredas. Cerrado. Área de Preservação Ambiental.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Apoiado em uma perspectiva atual do desenvolvimento socioeconômico 

presente e vigente na maior parte do território brasileiro, a “ineficiência ou inexistência 

de planejamento e o uso exacerbado dos recursos ambientais disponíveis, vem 

contribuindo para a intensificação da degradação da natureza” (SANTOS, 2019, p. 15). 

Para isso, a necessidade de uma gestão, criação e fiscalização de áreas de proteção 

ambiental consiste em um instrumento presente na constituição, que deve garantir a 

proteção de variados processos naturais tanto em abrangência nacional quanto 

municipal. 

Dessa forma, torna-se notório ressaltar que dentro do contexto urbano grande 

parte dos ambientalistas “tem se preocupado com a intensificação dos impactos 

ambientais, além dos efeitos e das respostas do ambiente diante da intervenção 

humana no equilíbrio dinâmico dos processos naturais” (SANTOS, 2019, p. 15). Assim, 

grande parte da população, dentro de uma perspectiva regional do triangulo mineiro, 

ocupam áreas, no qual de acordo com CASTRO (1980, apud MATSUNAKA, 2014, p. 

43-44), desempenham um, 

 

papel fundamental no equilíbrio geoecológico do Bioma Cerrado, uma 

vez que protegem nascentes, fornecem água, alimento e abrigo para 
a fauna e funcionam como verdadeiros corredores ecológicos, 

interligando os fragmentos do Cerrado e, permitindo, dessa maneira, 
o fluxo de matéria e genes. 

 

Nesse sentido, as veredas a qual o autor se refere, “abrigam uma rica avifauna, 

incluindo espécies raras e exclusivas deste tipo de ambiente” (MATSUNAKA, 2014, p. 

52) no qual cumprem um importante papel para regulação, manutenção e 

desenvolvimento direto e indireto de ecossistemas presentes na região. São áreas que 

concentram uma grande biodiversidade e auxiliam nos ciclos naturais. Destruindo-os 

com o crescimento desordenado e irregular do avanço urbano, agrícola e 

empreendimento afetariam drasticamente os aspectos físico/químicos dessa localidade 

e proporcionando possíveis desastres ambientais. 
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Diante dessa contextualização, a área em análise e o objeto de estudo, no 

qual deverá ser titulada como área de proteção ambiental (APA) é “localizado no setor 

sul da área urbana do município de Ituiutaba/MG, na mesorregião do Triângulo Mineiro 

e Alto Paranaíba” (SANTOS, 2019, p. 15), como pode ser observado no Mapa 1. A área 

urbana é de 2.598 km² e conta com a presença de 74 bairros, Ituiutaba se destaca 

pela prestação de serviços, produtos e comercio no pontal do triângulo mineiro. 

Distante 135 km da cidade de Uberlândia, 315 km de Goiânia, 514 km de Brasília. O 

município é atravessado pela BR 165, que liga a região sudeste ao centro oeste 

brasileiro, caminho de grande escoamento de produção de grãos e produtos em ambos 

sentidos, capitais interiores e vice-versa. 

 

 
ORG: SANTOS, K. P (2019). 

Fonte: SANTOS, K. P (2019) apud IBGE e Google Earth. 

 

A partir da contextualização, é perceptível nessa região próxima à Universidade 

Federal de Uberlândia, Campus Pontal, no qual o padrão construtivo presente nesse 

bairro, fere as diretrizes e normas estabelecidas para proteção de uma vereda, não 

respeitando por exemplo, o limite mínimo de 50 metros e isso está afetando 

diretamente o ciclo de vida e a sobrevivência da fauna e fora que possivelmente podem 
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chegar a desaparecer em um futuro próximo. Portanto, o objetivo geral deste trabalho 

consiste na necessidade da criação de uma APA nessa área onde as veredas residem, 

isto é, com o intuito de proteção e recuperação da área. 

Assim, é notório que esse grau de degradação proporcione possíveis 

desestruturações nas relações naturais e animais tendo como justificativa, a realização 

de ações políticas envolvendo as esferas jurídicas no campo Municipal e estadual, no 

sentido de estabelecer/determinar que esta área deva ser tornar uma APA, no sentido 

de reestruturar e aplicar métodos sustentáveis de recuperação dessa localidade com 

atributos bióticos. 

 

2 DEFINIÇÕES E IMPORTÂNCIA DO SUBSISTEMA DAS VEREDAS NO 

CERRADO 

 

Neste tópico, irá se apresentado algumas características geomorfológicas e 

paisagísticas das veredas, com o principal intuito de observar a sua importância e 

necessidade para o bioma do cerrado em que está inserida. Sendo assim, haverá uma 

argumentação com o viés de demonstrar sua relevância. 

As veredas são um subsistema que são estabelecidas no Bioma Cerrado, isto é, 

obtendo diversos significados, como o ecológico, socioeconômico e estético-

paisagístico que lhe oferece um papel importante no contexto regional. Principalmente, 

em relação aos aspectos de refúgios fauno-florísticos, no qual diversas espécies são 

encontradas e visam o ambiente para a sobrevivência. Vale salientar, que as veredas 

também contribuem para os nascedouros das fontes hídricas do Planalto Central 

Brasileiro, que possui a capacidade de alimentar os cursos de água que acabam 

formando a rede hídrica local e regional (FERREIRA, 2006). 

Em relação as suas características geomorfológicas no cerrado, em um recorte 

nas áreas de Planícies de Cimeira (Chapadões), o ambiente das Veredas, segundo AB’ 

SABER (1971, apud FERREIRA, 2006, p. 4) discorre-se que,  
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Caracteriza-se por um sistema de drenagem superficial, geralmente 
mal definida, regulado pelo regime climático regional, estando 

presentes nos interflúvios largos em que, na estação seca, o lençol 
d’água permanece abaixo da linha dos talvegues desses pequenos 

vales, tangenciando as cabeceiras de drenagens caracterizadas em 
anfiteatros rasos e pantanoso com presença de buritizais. 

 

Contudo, Aziz Ab’ Saber não foi o único a fazer uma definição e discussão 

dessas áreas inseridas no cerrado. Pois, há relatos da presença das veredas no livro 

de Viagem pelo Brasil escrito pelo autor Martius, isto é, nos anos de 1938. Neste livro, 

encontra-se uma narrativa de suas viagens pelo Brasil entre os anos de 1817 a 1820, 

nestas aventuras é perceptível as características do cerrado e de seus subsistemas, 

conforme é retratado por Martius (1938, p. 109-110) pondera que, 

 

[...] as regiões situadas mais alto, mais secas, eram revestidas de 

matagal cerrado, em parte sem folhas, e as vargens ostentavam um 
tapête de finas gramíeneas, todas em flôr, por entre as quais surgiam 

grupos espalhados de palmeiras e moitas viçosas. Os sertanejos 
chamam varredas a esses campos cobertos. Encontramos aqui uma 
palmeira flabeliforme, espinhosa, a carimá, (Mauritia armata, M.), o 

maior encanto do solo; e, além daquela aqui mais rara, o nobre buriti 
(Mauritia vinifera, M.). O buriti bravo não oferece, como aquela outra, 

frutas comestíveis de polpa doce, cujo suco fermenta como vinho, mas 
é muito apropriado para construção do vigamento do telhado, nas 
cabanas dos habitantes. Além dessas, veêm-se, aqui e acolá, grupos 

de palmeiras indaia (Attalea compta). Elas formam as primeiras matas 
de palmeiras, a cuja sombra nos atreviamos a passar a pé, em sêco, e 
seguros de não toparmos com jibóias, nem jacarés. Essas grandes 

palmeiras, de cocos muito oleosaos, são os pousos preferidos das 
grandes araras azuis, arraúnas (Ara hyacinthinus, Lath), que voavam 

em grande número acima de nossas cabeças.  

 

Outros autores preferem fazer uma definição e caracterização da Vereda, com 

o viés mais relacionado a conservação ambiental. Por exemplo, o autor Boaventura ao 

tratar do tema expõe a importância da proteção das veredas, devida a sua nítida 

fragilidade. Portanto, de acordo com Boaventura (1978, p. 111-112) salienta-se que, 

 

Genericamente as veredas se configuram como vales rasos, com 
vertentes côncavas suaves cobertas por solos arenosos e fundo planos 

preenchidos por solos argilosos, freqüentemente turfosos, ou seja, 
com elevada concentração de restos vegetais em decomposição. Em 
toda a extensão das veredas o lençol freático aflora ou está muito 
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próximo da superfície. As veredas são, portanto, áreas de exudação do 
lençol freático e, por isto mesmo, em todas as suas variações 

tipológicas, são nascentes muito suscetíveis de se degradarem 
rapidamente sob intervenção humana predatória. 

 

Portanto já discorrido as características das Veredas presentes na literatura 

brasileira, pode-se ressaltar a relevância que esse subsistema possui. Visto que, é 

responsável pela proteção das nascentes, assim são consideradas áreas de 

preservação permanente (APP) estabelecido pelo Código Florestal Brasileiro. Vale 

comentar que as veredas são únicas, pois são ecossistemas únicos no Cerrado, 

demonstrando diversas espécies, processos ecológicos e outros. 

 

3 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

 Para a realização desta pesquisa, fez se necessário algumas etapas, tais como, 

a revisão bibliográfica acerca da temática, através de artigos, dissertações, teses, sites, 

periódicos em revistas e outros. Em segundo plano, sucedeu-se a coleta de dados 

censitários disponibilizados por órgãos oficiais, tais como, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Adiante, destinou-se ao trabalho de campo no recorte espacial 

condizente ao trabalho, visando a aquisição de dados complementares além dos que, 

então, já foram coletados. Em seguida, foi realizado a sistematização das informações 

obtidas nos momentos anteriores. Por fim, foi executado a redação final sobre as 

informações coletadas e observadas. 

 

4 RESULTADOS 

 

O estudo está localizado no Córrego Buritizal, no setor sul da cidade de 

Ituiutaba, especificamente no bairro Baduy. Durante o trabalho de campo, observou-

se que suas características estão relacionadas ao solo hidromórfico, que além de ser 

considerada uma terra limpa, sua vegetação inclui também Buritis (Maruritia flexuosa), 

uma espécie de palmeira e vegetação rural.  

Para maior detalhamento, é necessário exibir algumas figuras para o 

conhecimento da área de estudo, conforme abaixo. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

 
Figura 1: Vista parcial da área onde se encontra o Córrego do Buritizal, 2020. 

 

Fonte: BORGES, L. A. F., 2020. 

 
 

Figura 2: Passagem do córrego na área, 2020. 

 
Fonte: BORGES, L. A. F., 2020. 
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Figura 3: Área próxima ao córrego demonstrando o detalhamento de assoriamento 
no local, 2020. 

 
Fonte: BORGES, L. A. F., 2020. 

 

É possível ressaltar na figura 3, o assoreamento dessa área coberto pela 

vegetação, com bastante concentração de gramíneas aos entornos do Córrego do 

Buritizal. É evidente um descaso ou uma possível degradação ambiental por ausência 

dos órgãos competentes em uma área de preservação permanente (APP), assim 

ocasionando impactos negativos, o que resulta um aspecto de “abandono”. 

Segundo o Decreto Federal 97.632/89 “a degradação ambiental pode ser 

definida como um aglomerado de processos resultantes de danos ao meio ambiente, 

pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a 

qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais”. O local de estudo como 

dito anteriormente é uma Área de Preservação Permanente (APP), e neste caso, é 

respeitado um certo distanciamento para futuras obras e já instaladas, tanto para área 

urbana e rural, sendo assim, conforme a lei LEI Nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 

da Constituição Federal, 

 

Art. 5 Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a 

geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a 
aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa 
pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em 

seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, 
observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 
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(cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e 
máxima de 30 (trinta) metros em área urbana. 

 

Adiante, observa-se nas figuras 4, 5 e 6 a presença do cenário urbano. 

 

Figura 4: Cenário urbanístico nas proximidades do Córrego do Buritizal, 2020. 

 
Fonte: BORGES, L. A. F., 2020. 

 
Figura 5: Veredas próximas ao cenário urbanístico com a presença da pista de trânsito ao 

lado, 2020. 

 
Fonte: BORGES, L. A. F., 2020. 
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Na figura 5, há um destaque referente a concentração de veredas bem próxima 

a pista de trânsito, e em consequência disso, é bem provável que espécies transitem, 

o que ocasiona alguns índices de atropelamentos ou algo relacionado a integridade 

dos animais. A criação de uma APA poderá evitar tais problemas. 

 

Figura 6: Setor urbano bem próximo da área, 2020. 

 
Fonte: BORGES, L. A. F., 2020. 

 

Na figura 7, é possível observar a travessia “Nivaldo Martins de Souza” sobre o 

Córrego Buritizal, dando acesso a outros bairros do município, conforme a figura 

abaixo. 

Figura 7: Travessia sobre o córrego, 2020. 

 
Fonte: BORGES, L. A. F., 2020. 
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Na figura 8 e 9, destaca-se o assoreamento presente na vegetação 

caracterizando fundos de vale, sendo bem encaixados e fundos. Esse aprofundamento 

do leito é visualizado abaixo. 

 

Figura 8: Área próxima a travessia com fundo de vale bem encaixado e fundo, 2020. 

 
Fonte: BORGES, L. A. F., 2020. 

 
 

Figura 9: Erosão desordenada provocando impacto ambiental na área, 2020. 

 
Fonte: BORGES, L. A. F., 2020. 
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Dessa maneira, com figuras caracterizando a área de estudo, evidencia a 

necessidade de uma criação de Área de Proteção Ambiental (APA) para fortalecer as 

iniciativas de conscientização e resguardar os princípios de proteção. 

Uma característica importante da APA é a flexibilidade, que permite que as 

pessoas entrem em seu interior e garantam e coordenem a conexão dos tripés de 

desenvolvimento sustentável por meio da igualdade de fatores sociais, econômicos e 

ambientais. 

Para Oliveira (2010, p. 17) a APA “é uma categoria de unidade de conservação 

que permite a instalação de loteamentos, projetos agrícolas, equipamentos turísticos 

e até alguns tipos de indústrias”. 

Portanto, a APA pode ser integrada a áreas específicas, e tem como objetivo 

ordenar a ocupação territorial em áreas com características naturais relevantes para 

reduzir o impacto ao meio ambiente. 

A APA é um instrumento legal utilizado por governos estaduais e municipais 

para auxiliar no ordenamento do território e ocupação humana, principalmente no 

controle de danos ambientais em áreas de grande expansão urbana. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O município de Ituiutaba, carrega em si uma cultura de “cidade do interior”, e 

em decorrência disso, há grandes áreas ambientais inseridas no cenário urbano. É 

evidente a progressão de danos negativos ao meio ambiente através de construções 

civis e industriais, descartes impróprios de resíduos em áreas verdes, entre outros 

agravantes. 

Devido a essas situações, há uma preocupação sobre as ações antrópicas 

impostas aos locais que deveriam ser protegidos e preservados. Ressalta-se através 

do trabalho de campo realizado, concentrações de residências que “hipoteticamente” 

estão acima dos limites que deveriam ser respeitados, e em vista disso, a 

conscientização e conhecimento das leis ambientais é um passo importante para 

minimizar tais problemáticas. 
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Esta pesquisa, demonstra a necessidade em administrar tal local com cuidados 

e deveres, desconsiderando os interesses públicos e individuais, e prevalecendo o 

caminho certo, que é cuidar da biodiversidade das veredas e suas proximidades, que 

estão aos poucos “comprometida” ao bairro Gerson Baduy com suas residências e 

empreendimento. Portanto, a criação de uma APA no local apoiado a existência da 

APP, emerge a importância de preservar as veredas e todo seu ambiente próximo. 
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O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO E SUA EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA 

 

GUIDONI, Luana1 

SANTOS, Maria Isabel Araújo dos2 

 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo abordar o conceito de desenvolvimento e sua 

evolução no tempo, com enfoque deste na teoria estruturalista e no pensamento 

Cepalino, visto que estas teorias influenciaram a economia latino americana, 

consequentemente o Brasil. A metodologia utilizada neste trabalho se pautou na 

revisão bibliográfica, a qual abordou autores que trabalham com essa temática. 

Verificou-se que o conceito de desenvolvimento é muito amplo, e este possui 

diferentes interpretações no decorrer da história, e que devido a magnitude que 

abarca essa temática surgiu um campo do conhecimento voltado especialmente para 

tratar de suas questões. Uma das características mais marcantes na teoria da CEPAL 

é o seu foco nas estruturas. A teoria estruturalista estudava o processo de 

desenvolvimento econômico com base em uma análise histórica. 

 

Palavras chave: Desenvolvimento. Estruturalismo. Cepal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desenvolvimento é um conceito que pode ser utilizado em diferentes 

contextos e áreas, como a psicologia, biologia, ciências sociais, economia, é um 

termo considerado complexo, multidimensional e interdisciplinar. O fenômeno do 

desenvolvimento carrega consigo um forte arcabouço político e ideológico que tem 

como característica ser mutável de acordo com as crenças, cultura, lugar e o tempo 

em que se é tratado, ele reflete todo o histórico da sociedade capitalista. Silva (2011, 

p. 2) relata que: 

 

O termo ‘desenvolvimento’ jamais teve uma compreensão unívoca. A 

cada época, diferentes sentidos foram dados ao conceito. Diferentes 
autores e correntes de pensamento reinterpretaram o conceito 

segundo seus próprios princípios; os indicadores do desenvolvimento 
se alteraram para se adaptar a essas inovações teóricas mas também 
aos desafios do campo. As mudanças no conceito ele mesmo estão 

associadas às mudanças em diversos conceitos chave da economia e 
da sociologia, como sociedade civil, capital social, solidariedade, etc. 

  

O conceito de desenvolvimento não tem uma definição única e conclusiva, 

porém este pode estar aliado à ideia de bem estar, sustentabilidade, crescimento, 

modernização, etc. Por muito tempo desenvolvimento foi considerado como sinônimo 

de crescimento econômico, podendo ser expresso meramente através de índices 

econômicos, como o PIB (Produto Interno Bruto), renda per capta, inovação 

tecnológica, industrialização. Veiga (2005, p. 19) ressalta que: 

 

Até a década de 60, não existia a necessidade de distinguir 
desenvolvimento de crescimento econômico, pois, coincidentemente 
ou não, as poucas nações desenvolvidas eram as que se haviam 

tornado ricas pela industrialização. De outro lado, os países que 
haviam permanecido subdesenvolvidos eram os pobres, nos quais o 
processo de industrialização era incipiente ou nem havia começado. 

 

Souza (1996, p.6) comenta que: 

 

Tal supersimplificação era típica das chamadas teorias da 
modernização e do crescimento e tiveram seu apogeu na década de 
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1960 e onde os efeitos sociais positivos do desenvolvimento 
econômico eram vistos como "consequências naturais" dos processos 

de crescimento e de modernização, quase uma mera questão de 
tempo, portanto, admitir a necessidade de implementação de 

políticas de distribuição da riqueza e de combate à pobreza. 
 

Devido à importância das diversas questões atreladas ao desenvolvimento, 

surgiu um domínio específico na economia denominado de a Economia do 

Desenvolvimento. Este domínio emerge, após à Segunda Guerra Mundial, período 

este que houve uma alteração da realidade, em um cenário internacional onde os 

EUA desponta como potência mundial, e ocorre a difusão do modelo socialista de 

origem soviética (MOREIRA, 2012). 

A Economia do Desenvolvimento surge como um campo do conhecimento 

que tem como objetivo observar, explicar, descrever e o fenômeno do 

desenvolvimento, o qual passa a ser um objeto especifico de investigação. Essa 

disciplina atingiu um grande êxito no que se refere à produção científica e 

repercussão social, servindo de base para formulação de políticas públicas de muitos 

países do mundo pós-guerra. O seu arcabouço teórico foi composto, inicialmente, 

pelo pensamento anglo-saxão e pelo pensamento latino-americano da Comissão 

Econômica Para o Desenvolvimento da América Latina (CEPAL) (SANTOS, 2012).  

Perante esta multiplicidade de questões que envolvem a temática do 

desenvolvimento, este trabalho tem como objetivo abordar o conceito de 

desenvolvimento e sua evolução no tempo, com enfoque deste na teoria 

estruturalista e no pensamento Cepalino, visto que estas teorias influenciaram a 

economia latino americana, e consequentemente o Brasil. A metodologia utilizada 

neste trabalho se pautou em uma revisão de literatura, a qual abordou autores que 

trabalham com essa temática. 

 

2 A TEORIA CEPALINA E O ESTRUTURALISMO 

 

A CEPAL foi criada em 1948 como órgão regional das Nações Unidas (ONU), 

suas teorias alcançaram grande impacto na América Latina ao longo do tempo, tanto 

no meio acadêmico como entre empresários. A partir dos anos 50 a Cepal se 
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constitui na principal referência do centro de reflexão econômica sobre a América 

Latina. Alves (2017, p. 2) expõe que “O papel proeminente exercido pela CEPAL fez 

com que suas teorias ganhassem destaque ao ponto de observamos que a sua 

história se confunde com a do pensamento econômico latino americano”. 

Os autores conectados a CEPAL, desenvolveram uma abordagem original 

sobre as economias latino-americanas, que constituiu em uma teoria do 

subdesenvolvimento periférico, a qual foi muito categórica em relação a 

argumentação e por se ancorar nas características da realidade latino-americana. O 

pensamento Cepalino se difundiu em peso no Brasil, tendo como um de seus 

principais divulgadores Celso Furtado, de acordo com o autor,[...] para compreender 

o processo de desenvolvimento é indispensável identificar os agentes responsáveis 

pelas decisões estratégicas e reconhecer os fatores estruturais que condicionam a 

propagação dos efeitos de tais decisões (FURTADO, 1983, p.81). 

O foco nas estruturas é reconhecido como uma das características mais 

marcantes da teoria do subdesenvolvimento da CEPAL. 

 

(...) a teoria estruturalista exerceu grande influência na determinação 

de políticas públicas na América Latina, onde as especificidades do 
subdesenvolvimento eram os entraves no processo de mudança 
estrutural. Fundamentada nas ideias dos pensadores da Cepal, a 

teoria estruturalista estudava o processo de desenvolvimento 
econômico com base em uma análise histórica, ou seja, era pensado 

como um processo path- dependent, em que as heterogeneidades 
estruturais foram construídas também através das condições 

periféricas de inserção internacional. Desse modo, a capacidade de 

endogeneização do progresso técnico era condição necessária para o 
desenvolvimento econômico. (QUEIROZ, 2011, p. 144). 
 

  Se tinha a ideia de que a industrialização era o que levava ao 

desenvolvimento, Colistete (2001) aponta que, 

 

(...) todo o edifício da teoria cepalina estava fundado na hipótese de 
que a indústria seria capaz de se tornar o núcleo gerador e difusor de 

progresso técnico e produtividade. Como isso dificilmente seria 
alcançado por setores tradicionais, com baixa intensidade de capital e 
tecnológica, uma hipótese adicional do argumento cepalino foi a de 

que a industrialização teria de incorporar setores de bens de 
produção mais complexos e capazes de gerar e difundir progresso 
técnico por toda a estrutura indústria. 
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 A teoria cepalina sofreu influências de diferentes correntes teóricas, dentre 

elas as ideias keynesianas3. Algumas criticas são feitas a esse modelo, pois mesmo 

abarcando elementos da teoria keynesiana, este possuía as mesmas limitações da 

teoria neoclássica, devido ao fato de não analisar a natureza das relações de classe 

do modo de produção capitalista. Também faltava um estudo sobre a distribuição de 

renda e se tinha um imaginário de que o Estado era onipotente, estando “acima e à 

frente” das classes sociais, e que este sabia o caminho que levava ao 

desenvolvimento (PEREIRA, 2011).  

A teoria cepalina perdeu sua influência para outras correntes teóricas a partir 

da segunda metade da década de 1960, porém apesar do seu declínio a CEPAL 

deixou marcas profundas no pensamento econômico brasileiro. 

 

3 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Souza (1995) discute o termo do desenvolvimento salientando a dificuldade 

que é de livrar este de sua carga ideológica marcada pela ideia de uma missão 

civilizadora do Ocidente capitalista industrial.  

 

(...) Um conceito de desenvolvimento livre de ranço etnocêntrico 

precisa acentuar a idéia de cada povo, cada grupo social deve possuir 
a autonomia necessária para definir o conteúdo deste conceito de 

acordo com as suas próprias necessidades e de conformidade com as 
suas características culturais, ou mesmo para nem sequer tematizar a 
questão (caso das sociedades tribais, ditas impropriamente “sem 

história”); o fundamental é que toda coletividade humana tenha a 
oportunidade de evitar ou livrar-se do “subdesenvolvimento”, ou seja 

da exploração, da opressão e da subordinação por parte dos 
interesses econômicos, poderes políticos e pasteurização cultural 
representados pelo modelo civilizatório capitalista (SOUZA, p. 31).  

 

Souza comenta que para superar o “subdesenvolvimento” se devem realizar 

estratégias para enfrentar de forma diferente de acordo com cada tipo de 

espacialidade social, segundo os países e as regiões. 

A partir da década de 1960, se começa a notar que o crescimento da 

 
3 As Ideias keynesianas se referem as praticas defendidas por John Maynard Keynes, o qual propunha 
a intervenção estatal na vida econômica, com o objetivo de conduzir um regime de pleno emprego. 
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economia não leva, necessariamente, a uma melhora nos padrões de vida dos 

países, pois muitos destes que tiveram um grande crescimento econômico nessa 

época não elevaram necessariamente a qualidade de vida da população. Pois 

somente a renda utilizada como indicador de desenvolvimento pode esconder a 

situação real do país, visto que ela é apenas uma média que não aponta a real 

maneira que se da essa distribuição, muitos lugares possuem uma renda 

concentrada nas mãos de poucos enquanto a maioria da população vive na miséria. 

É importante levar em consideração indicadores que refletem melhorias, 

tanto econômicas como sociais, sendo possível identificar por meio da alimentação, 

segurança, educação, saúde e meio ambiente. Não a uma regra de que o maior nível 

de renda significa melhores índices de desenvolvimento, visto que outros indicadores 

podem estar desalinhados, uma das práticas indispensáveis para a melhoria dos 

indicadores de desenvolvimento é a distribuição direta de renda através de 

programas de saúde, educação e alimentação destinado a população mais pobre. 

(SOUZA, 2005). 

A discussão atual acerca do desenvolvimento leva em consideração a 

importância do crescimento de recursos como o PIB, tecnologia, porém estes não 

são utilizados de forma isolada, devem ser instituídos como parte de um programa 

de políticas sociais, sendo um objetivo o qual leva ao aumento dos padrões de vida e 

um instrumento que permite a realização de outros objetivos de desenvolvimento e 

direitos humanos. O desenvolvimento seria um processo de superação de 

determinados problemas sociais que acometem a sociedade, esta concepção passou 

a ser defendida pela Organização das Nações Unidas, formalmente a partir de 1986 

(SILVA, 2011). 

Podemos ressaltar a importância que o entorno de um município possui no 

seu desenvolvimento, Denardi (2000, p. 4) aponta que: 

 

(…) a realidade socioeconômica de um município é, em parte, reflexo 

do que acontece na microrregião. Os sistemas e relações de 
produção predominantes, as condições e meios de transporte, o 
acesso a mercados, a disponibilidade de infra-estrutura social básica, 

entre outros, condicionam e, até mesmo, determinam as 
possibilidades de desenvolvimento local; 
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A infra-estrutura de transportes, quadro natural, forma de colonização, 

capitalização inicial, organização da sociedade civil, autonomia política e a 

independência econômica são quesitos que influenciam no grau de desenvolvimento 

de cada minicipio.  

Oliveira (2002) relata que ao se pensar em desenvolvimento deve se levar 

em conta variáveis que podem afetar a qualidade de vida das pessoas como 

distribuição de renda, saúde, educação, meio ambiente, liberdade, lazer. O mesmo 

aponta que em nome do desenvolvimento buscam-se valores crescentes: mais 

mercadorias, mais anos de vida, mais publicações científicas, mais pessoas com 

títulos de doutor, dentre vários outros. 

O conceito de desenvolvimento teve a incorporação de novos componentes, 

levando a outras abordagens como o desenvolvimento humano e o desenvolvimento 

sustentável. Ambas contribuem um conceito de desenvolvimento mais humanista, 

orientado para a natureza humana e o direito de todos a uma vida digna, saudável, 

esclarecida e justa. 

A noção de desenvolvimento sustentável surge a partir da compreensão por 

parte da humanidade de que os recursos naturais não são inesgotáveis, 

principalmente através da crise do petróleo em 1973 e pelo surgimento do 

movimento ambientalista. Além deste se notou e a inviabilidade do modelo de 

desenvolvimento vigente  na maioria dos países. A ONU lançou um relatório em 1987 

pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento no qual passou a 

debater tentativas de solucionar os problemas existentes entre crescimento e 

preservação ambiental (SILVA, 2011). 

Veiga (2005) trata a temática do desenvolvimento como insustentável, 

devido ao fato de que se observou que a terra esta ameaçada e esta precisa ser 

salva, porém as medidas necessárias para promover esse “salvamento” entram em 

choque com a utopia desenvolvimentista. Percebeu-se que haveria um grande 

desiquilíbrio ecossistêmico se muitos povos pudessem desfrutar dos atuais padrões 

de vida como o norte-americano, japonês ou europeu. É essa a contradição que está 

na base da noção de desenvolvimento sustentável. Procura-se uma solução de 

compromisso entre o industrialismo ainda exigido pela periferia e o pós-
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industrialismo já inaugurado no centro. 

Em complementariedade de ideias, Souza Comenta que além dos obstáculos 

estruturais existentes para se alcançar o desenvolvimento social,  

 

(...) resta o absurdo ecológico que reside na tese modernizante da 
propagação do estilo de vida ocidental “desenvolvido” no interior do 
“Terceiro Mundo”. Assim sendo se admite a idéia de uma 

“ecoditadura” das grandes potências a serviço da manutenção dos 
atuais padrão de vida e nível de desperdício no “Primeiro Mundo” 

com a concomitante penúria do “Terceiro”, ou, se disser um decidido 
não a hipocrisia, resta aceitar a ideia de que o “desenvolvimento” 
precisa ser repensado como desafio planetário (SOUZA, 1995, p.30). 

 

A temática do desenvolvimento está presente em diversos debates, é fonte de 

estudo para muitos autores, passou por diversas fases e continua dividindo opiniões.  

É um campo de estudo que necessita ser abordado devido a sua importância perante 

a sociedade atual e seus inúmeros problemas de ordem econômica e social. Se 

apresenta como um tema polêmico, visto que um modelo de desenvolvimento que 

comtemple os aspectos econômicos, sociais e ambientais entra em choque com o 

sistema capitalista vigente.   

 

4 CONCLUSÃO 

 

O conceito de desenvolvimento é muito amplo, e este possui diferentes 

interpretações no decorrer da história, até meados da década de 50 era sinônimo de 

crescimento econômico, mas devido a mudanças pós-segunda guerra mundial, nesse 

novo cenário se passou a observar que por mais que determinadas economias 

crescessem isso não levava necessariamente a melhorias em outros aspectos 

relacionados à qualidade de vida da população. Devido à magnitude que abarca a 

temática do desenvolvimento surgiu um campo do conhecimento voltado 

especialmente para tratar de suas questões. 

A teoria cepalina teve grande influencia perante o pensamento econômico 

latino americano, principalmente no Brasil sendo disseminado através dos estudos de 

Celso Furtado. Uma das características mais marcantes na teoria da CEPAL é o seu  
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foco nas estruturas. A teoria estruturalista estudava o processo de desenvolvimento 

econômico com base em uma análise histórica. Apesar do seu declínio a partir da 

década de 60 a teoria deixou marcas profundas no pensamento econômico brasileiro. 

Atualmente para uma determinada nação ser considerada desenvolvida esta 

necessita ter uma serie de fatores que indiquem uma qualidade de vida, perpassando 

por questões como, renda, saúde, educação, lazer, etc. Práticas como a distribuição 

de renda para população mais pobre auxiliam nesse processo. 

Através das ideias expostas neste trabalho, podemos concluir que o 

desenvolvimento se apresenta como uma rede de conceitos que pode ser associado 

a inúmeros adjetivos, os quais fornecem uma riqueza tanto teórica como conceitual, 

permitindo uma leitura mais adequada deste complexo e multidimensional 

fenómeno, o qual é carregado de historicidade e se apresenta como um tema tão 

atual e relevante a ser discutido.  
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Eixo 4 - Políticas públicas, planejamento e gestão urbanos 

Busca-se congregar trabalhos que discutam o papel das políticas públicas articuladas às 

ações de planejamento e gestão urbanos, no sentido de promover reflexões acerca das 

potencialidades, lacunas e desafios da intervenção estatal nas cidades, tratando de 

aspectos como: instrumentos de participação popular, parcerias público-privadas, 

função social da cidade, plano diretor, meio ambiente, mobilidade e acessibilidade, entre 

outros. 
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RESIDENTES DISTANTES DOS CENTROS TRADICIONIAS DE 

ENSINO 
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CAVALCANTE, Virgínia Célia3 

 

  

RESUMO 

Essa reflexão faz parte da pesquisa que estamos desenvolvendo intitulada: “O Ensino 

Superior e o Desenvolvimento Urbano Regional:  A Expressão das Universidades 

Públicas Estaduais do Ceará”. O fragmento pensado aqui está voltado a compreensão 

e análise sobre os desafios dos universitários residentes em Riachão dos Farias um 

distrito pertencente ao município de Massapê- CE, na busca cotidianamente pela 

garantia da mobilidade em direção a Cidade Média de Sobral, onde estão localizadas 

Instituições de Ensino Superior Presencial. A Interiorização das Instituições de Ensino 

Superior, ocorrida no Brasil depois de 2003, amplia a inclusão de jovens da zona rural 

em situação de baixa renda, dependentes de políticas públicas para assegurar esse 

direito. Para a construção dessa reflexão buscamos ouvir as narrativas de seis 

universitários, moradores da comunidade de Riachão dos Farias, um território que 

oficialmente pertence ao município de Massapê e que para muitos dos serviços 

essenciais recorrem ao vizinho município Senador Sá.  

 

Palavras chave: Universitários. Mobilidade. Massapê. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Massapê é um município brasileiro do estado do Ceará, com uma população de 

cerca de 35. 201 habitantes segundo o censo do IBGE (2010). O município é dividido 

em oito distritos: Massapê (Distrito sede); Aiuá; Ipaguaçu Mirim; Mumbaba; Padre 

Linhares; Tangente; Tuína e Sítio Socorro. Cada distrito abriga povoados distantes, um 

desses povoados sendo a comunidade Riachão dos Farias com aproximadamente 150 

habitantes, distante 18 km da Cidade de Massapê. Na busca por direitos fundamentais 

como o acesso aos equipamentos de saúde e educação, os moradores se deslocam 

como podem até à sede, sobressaindo o transportes realizados por topics ou motos. 

Os estudantes Universitários dessa comunidade se deslocam fazendo um 

percurso de 40 km até a cidade de Sobral, perfazendo 80 km diários, embora a 

prefeitura não assegure transporte universitário para os residentes nas localidades 

mais distantes, os mesmos recorrem ao transporte universitário da cidade vizinha 

Senador Sá.  

 Entendemos que dar relevo a essas realidades é fundamental para que o estado 

perceba que qualquer política de inclusão pela educação, não terá sucesso de fato se 

não dialogarem com outras políticas, a exemplo da universalização do transporte 

escolar. A Geografia que até a década de 1990 estava mais atenta a discutir sobre os 

dilemas do território das grandes cidades, nos anos 2000 se interessa e amplia a 

abordagem sobre as cidades médias e em anos recentes, podemos perceber que vem 

ganhando relevo o território de diferentes escalas de municípios.  

Nessa perspectiva pensamos que o bom resultado de políticas públicas voltadas 

a Interiorização do Ensino Superior, passa por  assegurar os direitos de igualdade de 

acesso  a esse nível de ensino, e num ciclo virtuoso estará comprometido  de fato com 

desenvolvimento local, pois como analisa Nascimento (2018, p. 76): 

 

Cada vez mais os nossos lugares são compreendidos pelos 

sujeitos que os vivem e que não buscam uma formação 
acadêmica para abandonar suas origens, mas almejam dias 
melhores, sobretudo contribuindo para tirar esses espaços da 

invisibilidade. 
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Os jovens residentes na zona rural da comunidade estudada vivem o duro 

dilema ao concluírem o ensino médio, investirem esforços para realizarem a migração 

pendular para o trabalho, tornando-se operário da indústria calçadista Grendene cuja 

unidade em Sobral emprega cerca de 13 mil funcionários, cuja mobilidade e custeada 

pelo próprio trabalhador ou buscar ingressar na universidade realizando a mobilidade 

diária para estudar em meio as adversidades e carências. A Prefeitura que poderia 

assegurar esse trajeto argumenta que o custo benefício não é compensador. Nesse 

sentido, encontramos nessa perspectiva desses jovens duas situações que 

consideramos distintas, a primeira assentada num passado onde o filho do trabalhador 

era quase por destino um operário, capitaneado por um forma de se pensar o 

desenvolvimento do nordeste via industrialização e o segundo advindo de políticas 

públicas mais compensadoras para o território, onde o filho do trabalhador também 

pode ser doutor.   

 Se há em curso a ampliação e a interiorização do ensino superior isso por si só 

mesmo que ameaçado pelo Brasil do presente, demonstra quão importante é a 

qualificação das pessoas, no sentido de que as mesmas podem contribuir para o 

desenvolvimento das regiões e seus lugares.  

No Brasil, quando se fala em Transporte Escolar, a maior parte das viagens é 

motivada pelo deslocamento dos alunos da zona rural para o meio urbano, que buscam 

na cidade a oportunidade e o direito ao acesso à escola. Os que buscam o ensino 

superior, sofrem com uma série de problemas desde o transporte até a necessidade 

de ajudar suas famílias a sobreviverem. Há uma invisibilidade sobre essa necessidade 

de transporte para esse nível de Ensino, sobre à precariedade dos transportes, das 

estradas que ligam o meio rural ao urbano acarretando várias dificuldades. Nesse 

contexto muitos estudantes se unem com suas famílias para reivindicarem esse direito, 

discutindo os posicionamentos do poder municipal sobre as problemáticas levantadas.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Quando falamos de acesso ao ensino no Brasil, sempre sobrou problema e 

faltaram intervenções mais resolutivas, para aqueles que necessitam de um transporte 
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escolar, para ter acesso a uma educação, essa precisa se juntar a outras. A 

Constituição Federal Brasileira de 1988, considerada a constituição cidadã ou 

municipalista, explicita melhor os direitos das pessoas, incluído nela a qualificação 

profissional e a própria ideia da educação como direito, portanto dever do estado: 

 

A educação, direito humano fundamental é assegurada pela 

Constituição Federal brasileira e por diversas normas internacionais 
com vista á garantir o pleno desenvolvimento, preparo para á vida, 
exercício da cidadania e qualificação profissional dos cidadãos. 

(BRASIL, 1988.) 

 

No entanto, para que este direito seja viabilizado é necessário assegurar 

elementos materiais constitutivos, como por exemplo; Transporte Escolar 

indispensável especialmente em áreas rurais onde são realizados longos percursos até 

as escolas ou universidades. 

Entender o contexto educacional passa por discutir o desenvolvimento de 

políticas públicas que prezem por proporcionar mais igualdade aos menos favorecidos. 

Dessa forma, a educação não é responsabilidade da escola ou somente da família, más 

é dever do Estado, compreendendo que para um ensino significativo é necessário 

meios de incentivo educacional e apoio familiar e estatal para que com isso o aluno 

possa se reconhecer como ser político e refletir sobre os acontecimentos sociais, 

econômicos, políticos, culturais, dentre outros. Ressalta-se que diante uma sociedade 

repleta de desigualdades sociais, históricas e econômicas a educação é um meio de se 

politizar para entender tais injustiças e supera-las; 

 

Uma política pública educacional, como a oferta do Transporte Escolar, 
abarcando, planejamento, financiamento e gestão para benefício de 
estudantes em condições de vulnerabilidade e dependentes de 

determinação legal e contínua, manifestada ao longo do tempo em 
nossas constituições, Leis de Diretrizes e Bases e Plano nacional. 

(RIBEIRO, A.C; JESUS, W. de F. 2015, p.136)   

 

Uma política pública educacional não se caracteriza apenas com melhorias 

dentro da escola e do ensino, especificamente, em seus “muros’’ mais em todos os 
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processos e comunidade que a compõe, por isso esmerar pelo acesso à mesma é de 

suma importância.  

A execução das Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996), é 

fundamental para o processo de desenvolvimento da educação, efetivando-se sobre o 

desenvolvimento de programas que auxiliam os educandos não apenas dentro do 

ambiente escolar, más desde do processo de deslocamento de ir e voltar à unidade 

escolar, contribuindo para o estimulo na aprendizagem e permanecia na escola.   

 Para garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes, o Ministério 

da Educação por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

mantém dois programas de apoio ao transporte escolar para alunos da educação 

básica que residem na zona rural. Segundo, Lopes, et al (2006), o transporte escolar 

gratuito fornecido pelo o poder público representa uma alternativa que o estudante 

carente dispõe de chegar à escola, a execução deste serviço é fundamental no acesso 

do educando à escola.   

Caminho da Escola: É uma linha de crédito concedida pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição, pelos estados e 

municípios, de ônibus, e micro-ônibus zero quilômetro e de embarcações novas em 

regiões afastadas e com presença de rios como na região norte;  

 

Ele tem como público-alvo os alunos da educação básica da zona rural, 
que utilizam transporte escolar, e por finalidade a renovação e 

ampliação da frota de veículos de transporte escolar dos sistemas 
estadual, distrital e municipal. Também visa à padronização dos meios 

de transporte escolar, à redução dos preços dos veículos e ao aumento 
da transparência nessas aquisições. (CADERNO DE COMPETÊNCIAS 
BÁSICAS, 2013, p.99) 

 

Este programa tem o intuito de complementar os demais para, então garantir 

mais acesso aos estudantes que necessitam do transporte escolar, contribuindo para 

uma inclusão educacional. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

(PNATE): Transferência automática de recursos aos estados, Distrito Federal e 

municípios para custear despesas com reforma, seguro, licenciamento, impostos, 

manutenção e pagamento de serviços contratados de terceiros. Conforme, (BRASIL, 

2004) institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE;  
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Art. 2 - fica Instituído o Programa, no âmbito do Ministério da 
Educação, a ser executado pelo  Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação – FNDE, com o objetivo de oferecer transporte escolar 
aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, por 

meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios, observando as disposições desta 
Lei.     

 

Segundo o Ministério da Educação, mais de 6,5 milhões de estudantes residem 

ou estudam em escolas de áreas rurais do país e quase 70% destes (mais de 4,8 

milhões), necessitam de transporte para chegar em escolas ou universidades.  

 

Frente aos problemas que á área rural enfrenta em relação á educação, 
o transporte vem para minimizar aquele que pode ser considerado um 

dos principais fatores que levam á evasão escolar, desistência, baixo 
rendimento dos alunos: Á distância que o aluno precisa percorrer até 
á escola (INEP, 2008). 

 

A partir de dados levantados pela fundação Getúlio Vargas são quatro às razões 

principais para que crianças e jovens estejam fora de instituições de ensino: dificuldade 

no acesso; necessidade de trabalho; falta de interesse e gravidez na adolescência. 

Esses fatores se relacionam diretamente a evasão escolar, como se sabe a falta de 

transporte escolar se destaca como uma figura importante no papel de dar o acesso 

às escolas e universidades, reforçando a necessidade de programas e projetos voltados 

a melhoria da oferta e condições deste serviço. 

 

3 RESULTADOS DISCUSSÕES  

 

Riachão dos Farias é um local pequeno, onde universitários enfrentam os 

problemas voltados as dificuldades no acesso ao ensino superior, o que acarreta a 

ausência de interesse por esse nível de ensino por parte da juventude ao concluir o 

Ensino Médio. Muitos estudantes dessa comunidade sem perspectivas de futuro, 

sabem que necessitam ajudar na renda familiar, buscam inserção no mercado de 

trabalho.  

Para o ano de 2020 identificamos seis universitários vivendo na comunidade 

estudada, os mesmos narram que enxergam no Ensino Superior a possibilidade de 
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mudança de vida, problemas como falta de transporte dificulta à vida destes 

universitários, já que à prefeitura de massapê não disponibiliza ônibus universitário 

para à localidade, com à desculpa do baixo número de universitários e à grande 

distância que teria que ser percorrida para pegar esses estudantes.  

Diante essa realidade, esses universitários tem que recorrer à cidade de Senador 

Sá, embora as residências desses jovens sejam em Massapê, assim como o domicilio 

eleitoral. Até o presente momento à secretaria de educação de Senador Sá permite o 

uso do Ônibus, embora considere não ser sua responsabilidade e adverte que a medida 

que a demanda de universitários por transporte no interior do município aumentar os 

estudantes pertencentes a Massapê perderão esse “favorecimento”,  ocasionando   

insegurança nos que já estudam, podendo provocar  à desistência dos universitários e 

com eles a desistência de sonhos. 

 

Figura 1: Ônibus de utilidade dos universitários de Senador Sá 

 

FONTE: SILVA, 2019 

 

O deslocamento dos universitários que residem no município de Senado Sá, é 

realizado através de um ônibus com capacidade para atender cerca de 50 estudantes 

sentados para o período noturno e matutino de segunda a sexta, realizando assim, 

dois deslocamentos diários entre Senador Sá e Sobral. Conforme os dados 

disponibilizados pela a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano, que 
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tem como responsável o Senhor Emanuel Fernandes de Almeida Soares, são 151 

alunos universitários que realizam o trajeto de Senador Sá a Sobral. 

De acordo ainda com secretário, 68 alunos estão cadastrados para usufruir do 

ônibus universitário no período da manhã e 83 alunos são cadastrados para o turno 

da noite, totalizando em 151 universitários. O cadastro é realizado para um controle 

das pessoas que necessitam do ônibus. 

 

Quadro 1- Relação de quantidade dos universitários de Senador Sá 

QUANTIDADE DE UNIVERSITÁRIOS DE SENADOR SÁ 

TURNO QUANTIDADE  

MANHÃ 68  

NOITE 83  

TOTAL 151  

FONTE: Secretária de infraestrutura, transporte e controle urbano (2020) 

 

 As principais instituições de ensino, nas quais os universitários frequentam são 

a Universidade Estadual Vale do Acaraú – UEVA, Centro Universitário INTA - UNINTA, 

Universidade Federal do Ceará – UFC, Universidade Norte do Paraná - UNOPAR e 

Faculdade Luciano Feijão – FLF, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

do Ceará – IFCE. Revela-se uma diversificação entre instituições e cursos. 

 

Quadro 2- Relação de instituições e cursos superiores mais procurados pelos os universitários 

de Senador Sá. 

PRINCIPAIS CURSOS PROCURADOS POR UNIVERSIDADE 

UEVA Pedagogia Letras História 

UNINTA Direito Enfermagem Fisioterapia 

UFC Computação Letras  

IFCE Mecatrônica Agroindústria Tecnologia dos alimentos 

FLF Direito Administração Psicologia 

UNOPAR Administração Ciência Contábeis Serviço Social 

FONTE: Secretaria de infraestrutura, transporte e controle urbano (2020) 
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 No (quadro 2), é possível identificar as instituições mais procuradas pelos os 

estudantes, bem como os cursos buscados. Na opinião dos universitários de Riachão 

dos Farias, um ônibus para a localidade melhoraria muito a locomoção e ajudaria para 

que conseguissem permanecer na universidade, permitiria que outros jovens 

ingressassem no ensino superior na cidade de Sobral, tida como referência no âmbito 

educacional do Noroeste Cearense. Os pais sabem da necessidade de seus filhos no 

caminho da qualificação profissional e em sua maioria, afirmam que não desejam para 

seus filhos que sigam seus caminhos, em atividades na lavoura, dona de casa, etc.  

Esses jovens são em suas famílias, os primeiros à chegarem ao ensino superior, 

sendo alunos dos cursos de; Enfermagem, Administração, Pedagogia, Geografia e 

outros. Sendo assim, um ônibus que assegurasse à mobilidade desses estudantes, 

aumentaria o número de universitários de Riachão dos Farias, bem como asseguraria 

que iriam concluir seus respectivos cursos. 

Contata-se nas observações diretas que os universitários residentes na 

comunidade do Riachão dos Farias, se deparam com uma instabilidade no uso do 

transporte para ter acesso ensino superior nas instituições de ensino público ou privado 

da cidade de Sobral, ainda enfrentam a superlotação e riscos iminentes de acidentes.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa revela que é necessário assegurar transporte para estudantes que 

residem em Riachão dos Farias, sobre essa perspectiva esse transporte poderia realizar 

o deslocamento entre o distrito e às universidades, proporcionando qualidade e 

conforto aos estudantes não tendo superlotação e evitando conflitos maiores. Todo 

individuo deve ter assegurado o direito ao estudo em todos os níveis, a prefeitura 

poderia planejar as demandas territoriais por transporte garantindo um carro de menor 

porte para esse vai e vem diário ou até mesmo fazer parceria com Senador Sá, 

município vizinho, para que os estudantes não se sentissem devedores pelo favor 

prestado, gerador de insegurança. 

Portanto, a pesquisa contribui para mostrar não só a realidade de Riachão dos 

Farias, mas levanta uma questão que ocorrem em outros municípios pequenos do 
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Brasil, que vão desde as estradas precárias que deixam as comunidades isoladas sem 

acesso á saúde, educação, segurança etc. Marcam a História de Vida de milhares de 

estudantes que ao concluir o ensino médio, não tem perspectiva para ingressar no 

ensino superior, por causa da má gestão pública, pela ausência de políticas públicas 

que visem melhorar a vida da população e dar o mínimo de dignidade para os cidadãos.  

Nossa pesquisa ainda está em andamento e pode contribuir para melhorar a 

compreensão do processo de luta pelo transporte escolar no Brasil, tendo como estudo 

de caso um lugar chamado Riachão do Farias. Iremos conhecer por meio das narrativas 

desses estudantes moradores dessa comunidade suas trajetórias de luta pra estudar, 

viver e sonhar.  
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MOBILIDADE URBANA NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO 

(PR): DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
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RESUMO 

A população brasileira tem vivenciado a degradação dos serviços de transporte 

coletivo, o aumento das tarifas, o transporte informal, o congestionameto de trânsito, 

além dos problemas ambientais e de delocamento. Diante disso, foi implantada a 

Política de Mobilidade Urbana pela Lei nº 12.587/2012. A pesquisa teve por objetivo 

analisar mobilidade urbana na região central da cidade de Campo Mourão-PR. O aporte 

metodológico foi constituído de pesquisa bibliográfica, pesquisa in loco e entrevistas 

com os moradores. Os resultados, indicam a falta de manutenção e conservação das 

calçadas e à falta de sinalização adequada. Por fim, as discussões e os estudos são 

necessários sobre a temática – Mobilidade Urbana - de modo que os resultados 

ultrapassem o escopo do debate acadêmico e adentrem aos espaços responsáveis pela 

organização e administração das cidades do país, principalmente com a aplicabilidade 

de recursos tecnológicos e digitais voltados à segurança e bem-estar da população.  
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1 Acadêmico do quarto ano do curso de Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Paraná 

– Campus Campo Mourão. Projeto de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação- PIBITI – 
Finaciamento: Fundação Araucária. E-mail: rafael-veloso09@hotmail.com 
2 Doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista – Campus Júlio Mesquita Filho. Docente do 
Colegiado de Geografia e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento 

(PPGSeD) da Universidade Estadual do Paraná – Campus Campo Mourão. Email: mcbovo69@gmail.com 
 

mailto:rafael-veloso09@hotmail.com
mailto:mcbovo69@gmail.com


V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A discussão referente à mobilidade urbana vai além do simples conhecimento 

de deslocamento de pessoas ou grupos, pois abrange  características qualitativas desse 

fenômeno. Isso ocorre em virtude da melhoria da qualidade de vida, da inclusão social 

e da  eficiência econômica nos centros urbanos, além dos impactos negativos que 

podem vir acontecer. É nesse contexto que estudiosos da temática e gestores da 

administração pública têm  pensado em uma mobilidade urbana que busca abranger 

um desenvolvimento sustentável e sistêmico, tendo por base os aspectos sociais, 

ambientais e econômicos, visando uma política de transporte e de circulação para 

todos, sem comprometer as gerações futuras e contemporâneas (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2006). 

Assim, ao discutir sobre mobilidade em uma cidade, é preciso levar em 

consideração todas as características presentes no local como: infraestrutura, 

distribuição populacional, economia e até mesmo a cultura, haja vista que a cidade 

deve ser desenvolvida para atender às necessidades de sua população, trazendo 

praticidade, segurança e acessibilidade para todos que ali residem. 

Dentro do que voga a organização de uma cidade, leis e diretrizes são 

responsáveis pelo seu planejamento e configuração, sempre voltados à questão do 

deslocamento dentro da cidade, em prol de seu desenvolvimento e melhorias. 

De acordo com o PlanMob (2015, p.35), a elaboração do Plano de Mobilidade 

Urbana supõe a análise dos meios de deslocamentos que ocorrem ou têm impactos na 

circulação no município, assim como existe a necessidade de infraestrutura associada 

aos diversos meios, no intuito de identificar e planejar a implementação de ações de 

melhoria do Sistema de Mobilidade Urbana local. 

Além disso, é importante citar O Estatuto da Cidade, que trata de uma lei que 

estabelece que a política urbana deve ser objeto de um planejamento extensivo, 

envolvendo planos de ordenamento do território integrados entre si, nas escalas 

nacional, estadual, regional, metropolitanas, municipais e intermunicipais. 

Com base nesses dados, este artigo tem por objetivo analisar a questão 

situacional referente à mobilidade urbana no município de Campo Mourão – PR, 
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trazendo a discussão e apresentando os desafios que a população enfrenta 

diariamente em meio ao ato de deslocar-se pelas vias públicas da cidade. 

 

2 MOBILIDADE URBANA E AS DIFERENTES TECNOLOGIAS  

A questão situacional que permeia a mobilidade urbana atualmente abarca um 

passado complexo, envolvendo o processo de urbanização do Brasil que foi instaurado 

de forma tardia sem planejamento urbano adequado, gerando vários problemas de 

infraestrutura no que tange aos aspectos de deslocamento de pessoas e mercadorias. 

  De acordo com Boareto (2008), no Brasil e na maioria dos países, os problemas 

enfrentados diariamente pelas pessoas que se locomovem nas cidades, normalmente 

têm uma análise fragmentada, resultando na dissociação entre o sistema de transporte 

público, a circulação de veículos particulares e o uso do solo. 

Diante disso, Boareto (2008) enfatiza que o processo de urbanização em curso 

propicia a fragmentação do espaço urbano, criando bairros residenciais cada vez mais 

distantes dos locais de trabalho e de lazer, além de expulsar a população mais carente 

para a periferia dos grandes centros. Tal situação é verificada com o aumento do 

tempo das viagens, perda da mobilidade das pessoas, principalmente das mais 

carentes, congestionamentos, aumento da poluição, desperdício de energia, acidentes, 

mortes e aumento da frota de veículos particulares em circulação. Dessa forma, 

entendemos que grande parte desses problemas se faz presente devido ao incentivo 

político juntamente com o empenho da indústria, do setor automobilístico que 

incentiva a utilização de transporte individual em detrimento aos transportes coletivos. 

Diante dessa situação, grande parte da população não detém de capital 

financeiro para adquirir veículos próprios, além disso existem os grandes problemas 

em relação aos engarrafamentos em várias cidades do país em virtude da grande 

demanda de veículos individuais, diante disso foram criados incentivos e políticas 

referentes ao transporte público. 

De acordo com o (IPEA, 1998), as políticas para o transporte público promovem 

noções de solidariedade, integração e inclusão, além de reduzir consideravelmente os 

custos urbanos.  
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Dessa forma, aos poucos foram instauradas gradativamente políticas públicas e 

sendo desenvolvidas pesquisas direcionadas em torno da problemática de locomoção 

e acesso da população, de forma geral, às diversas áreas estruturais da cidade.   

De acordo com essa premissa, pretendemos compreender a circulação e 

deslocamento de pessoas, de veículos e mercadorias dentro das cidades, buscando 

atender e propiciar o ato de locomoção de forma tranquila, rápida e segura. 

 O conceito de mobilidade urbana, por ser algo novo no Brasil, não lhe foi dado 

a devida atenção, assim, sendo tratado pelo campo dos transportes onde fora 

trabalhado de uma forma quantitativa, com cunho direcionado à questão de 

deslocamentos no espaço. Com a integração de novos conceitos sobre a mobilidade, 

a visão sobre a mesma se expande, demonstrando que não se resume apenas a uma 

questão, mas sim, a um fenômeno que se expressa com vários aspectos e 

peculiaridades em torno de si. 

De acordo com O Ministério das Cidades (2005, p.10), “a mobilidade urbana é 

um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens 

no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos através de veículos, vias e toda a 

infraestrutura [...] que possibilitam esse ir e vir cotidiano”.  

Diante disso, entendemos que a Mobilidade Urbana não se restringe apenas a 

transportes urbanos, mas sim, ao conjunto dos serviços que proporcionam os 

deslocamentos das pessoas, bens e serviços, portanto faz-se necessário a 

acessibilidade. 

No Brasil, a Secretaria Nacional do Transporte e da Mobilidade Urbana – SeMob  

é a responsável por conduzir a mobilidade urbana nos centros urbanos, diante disso 

“[...] tem a missão de promover a mobilidade urbana, de forma segura, socialmente 

inclusiva e com equidade no uso do espaço público, contribuindo para a construção de 

cidades sustentáveis” (BRASIL, 2015b, p.20). 

 É nesse contexto que a Lei de Mobilidade Urbana nº 12.587 estabelece de 

forma clara e objetiva as diretrizes para a elaboração de planos para a melhoria da 

mobilidade urbana. Essa lei foi sancionada e promulgada em 3 de janeiro de 2012 e 

entrou em vigor em 13 de abril do mesmo ano, é uma lei da Política Urbana. De acordo 
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com o Art. 5º a Política Nacional de Mobilidade Urbana está estruturada nos seguintes 

princípios:  

 

I. Acessibilidade universal;  
II. Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais; 
III. Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público 

coletivo;  
IV. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de 

transporte urbano;  

V. Gestão democrática e controle social do planejamento e 
avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana; 

VI. Segurança nos deslocamentos das pessoas;  

VII. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos 
diferentes modos e serviços;  

VIII. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e 

logradouros (BRASIL, 2012). 

 

Sendo assim, para que se aplique a mobilidade urbana, é necessário 

compreender o traçado das ruas, a localização dos principais pontos comerciais, os 

setores públicos, os pontos turísticos e as grandes empresas geradoras de emprego, 

enfim, como a população se desloca de suas casas e interage com a cidade. 

Diante do que é defendido no PlanMob (2015 p. 36): “é importante salientar 

que se considera como usuários do “modo a pé” todas as pessoas que podem se 

deslocar pelas áreas cuja prioridade ou exclusividade é do pedestre, incluindo os 

usuários de cadeiras de rodas”. 

Além disso, é preciso lembrar que os deslocamentos efetuados a pé apresentam 

características próprias por possuírem motivos e comportamentos distintos daqueles 

observados nas viagens motorizadas, logo a incorporação do pedestre ao 

planejamento da circulação tende a exigir estudos adicionais e específicos, mas 

seguindo etapas semelhantes às utilizadas em qualquer processo de planejamento 

convencional (BRASIL, 2015b).  

 Nesse sentido, é necessário projetar, planejar e manter os locais destinados ao 

tráfego de pessoas indistintamente: pedestres, cadeirantes, idosos, gestantes ou 

pessoas com deficiências: o passeio público, as faixas de travessia, calçadões, 

passarelas, rampas de acesso e outros elementos construídos para o seu 
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deslocamento, maximizando as suas condições de segurança, conectividade e conforto 

(BRASIL, 2015b). 

  Assim, as políticas de mobilidade urbana visam que se tenham ações para que 

o planejamento das cidades esteja totalmente interligado às necessidades daqueles 

que a habitam, atendendo não só a malha automobilística, mas também para aqueles 

que transitam de uma área à outra e que utilizam do espaço ao qual faz parte de seu 

cotidiano e que tal deslocamento sempre esteja associado à praticidade e segurança 

para todos. 

 No Brasil, o processo de implementação de Mobilidade Urbana atrelado às 

tecnologias no planejamento e organização das cidades, ainda é recente, muitas 

cidades apresentam problemas de infraestrutura, falta de serviços de qualidade, 

problemas no trânsito e de acessibilidade nas demais áreas da cidade. Para Downs 

(2004, p. 2), “os congestionamentos causam dois grandes problemas sociais: perda 

de tempo e perda de dinheiro. Ao provocarem o atraso de mercadorias, 

consequentemente há redução na produtividade do país e aumento do preço do 

transporte”.  

Em meio a esses desafios, é debatido o conceito de “cidades inteligentes”, termo 

que permeia a ideia de implementação de recursos tecnológicos nas cidades, tendo 

como objetivo atender às necessidades da população, gerando um impacto positivo 

em relação à qualidade de vida na cidade. 

Segundo Pero e Mihessen (2003): 

 

Os investimentos em infraestrutura urbana têm características que 

fazem que eles sejam inteiramente não rivais e não excludentes, 

sendo, portanto, bens públicos típicos – como avenidas, sinais de 

trânsito, a maior parte da infraestrutura de segurança pública, 

iluminação pública, etc. (PERO; MIHESSEN, 2003, p. 27). 

 

 

A partir disso, grandes empresas têm buscado desenvolver novos recursos e 

meios, utilizando tecnologia da informação e comunicação atreladas à mobilidade 

urbana para melhorarem e tornarem mais rápidas as questões de mobilidade na 

cidade, seja em locomoção, na resolução de problemas, ou em qualidade de vida. 
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Na atualidade, são diversas as opções que correspondem à questão de 

transporte público, além das linhas convencionais de ônibus, atrelados à tecnologia, 

encontramos o Táxi, ou propriamente a alternativa UBER, voltado a atender um público 

que preza por mais conforto e agilidade, buscando um serviço mais barato, esses 

serviços utilizam a tecnologia de GPS presente nos smartphones para localizar 

passageiros, sendo usualmente mais rápidos e práticos que os serviços convencionais. 

Outro serviço voltado à utilização de tecnologias a favor da mobilidade, é o 

exemplo executado na cidade de Curitiba – Paraná, em que através da associação de 

empresas que operam nas regiões limítrofes da capital, foi aplicado o Metrocard, 

voltado a disponibilizar serviços como acesso à internet e trazer praticidade às pessoas 

que utilizam os serviços dos terminais.  

Também há a inserção de tecnologias como é o exemplo dos semáforos 

inteligentes instalados na cidade de Maringá – Paraná, com intuito de priorizar a fluidez 

do trânsito, buscando evitar problemas como engarrafamentos e acidentes.   

Além dos exemplos pautados, as opções off line são também algo interessante 

a ser trabalhado dentro da cidade, uma outra opção a ser analisada, se encontra na 

disponibilização de inovações no mobiliário urbano, voltado a programas de 

empréstimo de bicicletas. 

Com isso, o incentivo da utilização de bicicletas na cidade, atrelado à construção 

planejada de ciclovias, também pode oferecer grandes benefícios à população e 

solucionar problemas no trânsito.   

Com todas essas inovações, é imprescindível a implementação de novas 

tecnologias nas cidades, pois grande parte da população tem acesso a elas. Por outro 

lado, ainda é necessário que os meios mais convencionais funcionem para atender a 

um público que ainda não se familiarizou com as inovações tecnológicas. Com essas 

ações, é possível garantir mais qualidade de vida a todos.  

 

3 MATERIAS E MÉTODOS  

 

Para o desenvolvimento, seccionamos a pesquisa em 3 (três) etapas, sendo que 
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 a primeira consistiu no levantamento teórico em livros, artigos e documentos voltados 

à questão legislativa referentes as Leis de Mobilidade Urbana. 

 Na segunda etapa, foi realizada a delimitação da área a ser estudada, para isso, 

estabelecemos os critérios a serem respeitados, a partir daí, iniciamos a realização de 

entrevistas com os moradores do município. 

 Para a realização da entrevista, disponibilizamos um total de 25 (vinte e cinco) 

questionários com 15 (quinze) questões a serem respondidas pela população. Nos 

questionários continham perguntas referentes à idade, escolaridade, local onde mora 

e questões voltadas à percepção da população e questões referentes às condições das 

calçadas e vias públicas da cidade. 

 Na terceira etapa, realizamos a análise dos dados coletados, levantamento 

teórico antes desenvolvido, obtivemos também os resultados desta pesquisa, os quais 

foram expostos através dos gráficos e descrição do que foi coletado. 

 Para identificar os participantes, utilizamos letras e números para destacar suas 

opiniões sem a sua real identidade, dessa forma, a letra “E” e também foi utilizado 

números para sequenciar a ordem dos que responderam o questionário. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Esta pesquisa foi realizada no município de Campo Mourão, tendo como área 

de estudo as proximidades da Praça São José e Getúlio Vargas, dando seguimento à 

Avenida Capitão Índio Bandeira, à Avenida Manoel Mendes de Camargo, passando pela 

Rua Harisson José Borges, Avenida Irmãos Pereira e Rua Prefeito Devete de P. Xavier, 

foram realizadas entrevistas e coletas de dados da população (Figura 01). 

A cidade de Campo Mourão possui uma população de cerca de 94.859 

habitantes, está localizada na Latitude 24° 2' 46'' sul, e na Longitude: 52° 23' 2'' oeste, 

fazendo parte da Mesorregião Centro-Ocidental Paranaense. Apresenta uma economia 

pautada no mercado agrícola, destacando-se pela exportação de milho e soja, de 

acordo com o Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020). 
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Figura 01: Localização da área de estudo. 

 

Fonte: Google Earth. Org. pelo autor. 

 

 O município por deter de melhor infraestrutura relacionado à saúde, educação 

e atividade comercial, recebe diariamente uma parcela significativa de pessoas que se 

deslocam até Campo Mourão. Dessa forma, é preciso salientar que esse deslocamento 

ocorre principalmente nas áreas centrais da cidade devido aos vários serviços 

ofertados. 

 Nesse ponto, a questão de circulação na cidade pode ser comprometida à 

medida que as políticas de manutenção, limpeza, reconstrução das calçadas e áreas 

de uso diário para a população não sejam realizadas de forma frequente sem contar 

ainda com os problemas que dizem respeito ao estudo de mobilidade urbana na cidade. 

Assim é sugerido no PlanMob (2015, p.37) que é: 

 

                       [...] necessário projetar, planejar e manter os locais destinados ao tráfego 

das pessoas, sejam elas pedestres, cadeirantes, idosos, gestantes ou 

pessoas com deficiências: o passeio público, as faixas de travessia, 

calçadões, passarelas, rampas de acesso e outros elementos construídos 

para o seu deslocamento, maximizando as suas condições de segurança, 

conectividade e conforto.  
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Visando obter informações referente à mobilidade na área central da cidade 

de Campo Mourão, apresentamos a seguir os resultados da pesquisa realizada.  No 

que tange a faixa etária dos participantes que varia entre os 20 anos até acima de 60 

anos, conforme apresentamos no gráfico (1). 

 

Gráfico 01:  Idade dos entrevistados. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada por SILVA. R. V- 2020. 

 

Dentre os que responderam o questionário, cerca de 16% das pessoas 

representavam o percentual de até 20 anos de idade, a maior porcentagem a ser 

registrada foi dos participantes entre 21 e 30 anos que fizeram parte dos 44% dos 

participantes. Já entre os de 31 e 40 anos participaram cerca de 12%, porcentagem 

que se igualou aos participantes entre 41 e 50 anos, que também apresentaram um 

percentual de 12%, já o grupo de pessoas entre 51 e 60 anos, juntamente aos acima 

de 60 anos, apresentaram o mesmo percentual de cerca de 8%. 

Esses dados são importantes para identificar as características da população e 

a sua realidade, dessa forma, tais dados corroboram no auxílio para a identificação 

dos problemas e também no processo de planejamento de ações e metas para essa 

população no âmbito do que se propõe a pesquisa. 

A partir desses dados, é possível compreender a grande participação dos grupos 

entre 21 e 30 anos, mas além deles, o grupo até 20 anos, apesar da pouca idade, 
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percebemos que tem uma visão crítica da sociedade, pois participou e demonstrou 

interesse e desejo de mudança social. 

Além disso, o fator trabalho também remete ao grande fluxo mais jovem pelas 

ruas da cidade, tendo em vista que esse grupo recebe uma maior atenção em relação 

ao mercado de trabalho e, também, reforçando um ponto que exclui grande parte do 

grupo de idade mais avançada, perante esse uso contínuo dos espaços públicos ao 

deslocamento a pé. 

É perceptível a baixa participação dos grupos de idade mais avançada, situados 

nos grupos entre 50 e até mais de 60 anos, que talvez por sua mais incidência de 

idade, juntamente a uma deficiente condição de acessibilidade aos centros urbanos da 

cidade, podem estar deixando de participar e usufruir de todo o espaço ao qual dispõe 

a cidade, refletindo em uma máxima em que as ruas e calças, não estão preparadas 

apara atender a todos os públicos que necessitam de seu uso. 

Outro ponto a ser considerado no questionário aplicado, foi a questão de 

escolaridade, demonstrada no gráfico (2), levando em conta que, o nível de 

escolaridade pode desempenhar um papel transformador e importante na percepção 

do cidadão perante aquilo que está a sua volta, assim como é defendido por Paulo 

Freire (2000, p.67), se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, 

tampouco sem ela a sociedade muda. 

 

Gráfico 02:  Escolaridade dos entrevistados. 

 

Fonte:  Pesquisa de campo realizada por SILVA. R. V-2020. 
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A partir dos dados apresentados neste gráfico, são 12% de pessoas das quais 

participaram com o nível de Ensino Fundamental Incompleto, 8% com Ensino 

Fundamental Completo, 12% com Ensino Médio Incompleto, cerca de 28% com Ensino 

Médio Completo, 28% com Ensino Superior Incompleto, e cerca de 12% com Ensino 

Superior Completo, não foram registradas participantes com níveis de pós-graduação. 

A partir desses dados, constatamos que a princípio, os níveis de escolaridade 

dos participantes correspondem a uma grande evasão escolar, partindo do ponto que 

cerca de 12% constatou ter o Ensino Fundamental Incompleto, além de outros 12% 

não terem completado o ensino médio. 

 Nesse ponto, é possível chegar a grande problemática que abarca a sociedade 

brasileira, que em grande parte das cidades de pequeno a médio porte, as pessoas 

ainda apresentam um baixo nível de escolaridade e tal fato reverbera em questões não 

apenas educacionais e referentes à vida desses cidadãos, mas também no ambiente 

em que vivem, pois sem o conhecimento e visão de mudança, como podem cobrar 

melhorias de sua cidade? 

Dentro das questões explanadas no questionário, também foi solicitado que o 

participante identificasse em qual lugar, bairro da cidade, ele reside, para que o 

levantamento de dados seja rico em percepções advindas de pessoas que residem em 

diversas áreas da cidade, possibilitando uma melhor compreensão da questão 

situacional referentes às calçadas e vias do município. 

Além destes dados, perguntamos, também, o que os cidadãos sabem sobre 

Mobilidade Urbana, em que se destacam o E2, E3 e E14, que demonstraram um certo 

conhecimento a respeito da temática abordada, isso com a fala de E2 especificando: 

“a melhora no deslocamento e também, o acesso a áreas da cidade”, além disso, E3 

destaca “a facilidade de deslocamento, exemplificando as questões relacionadas 

também, aos transportes urbanos, como ônibus, carro etc”.  

Outras respostas que chamaram a atenção foram as do E7, E6 e E22 que 

afirmaram “não conhecer, ou muito menos, terem ouvido falar a respeito sobre esta 

pauta”, tal fato demonstra que o assunto ainda é novo para grande parte da sociedade 

que carece de informação a respeito da mobilidade urbana. 
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Também foi perguntado a respeito de como os moradores avaliam as condições 

das calçadas de sua cidade, para tal pergunta, obtivemos grande número de respostas 

negativas, assim como ocorre nos casos do E4, E8, E11, E12 e E15. 

Já para o E4 “as calçadas encontram-se abandonadas em sua maioria” o E8 

pontua que “elas são ruins, com muitas partes mal iluminadas, calçadas quebradas e 

também, grande parte não terminadas”, no caso da E11, “estão ruins, em estado de 

atenção”, para E12, “horríveis”, e no caso da E15, “estão boas no centro”. 

Na sequência os entrevistados foram questionados se já tinham ouvido algo a 

respeito da Lei de Mobilidade Urbana para as cidades brasileiras, desta forma, havendo 

a opção de responder sim ou não, como apresentado no Gráfico 03. 

 

Gráfico 03: Você já ouviu falar sobre a Lei de Mobilidade Urbana para as cidades brasileiras? 

 

Fonte: Pesquisa de Campo realizada por SILVA. R. V -2020. 

 

Como está demonstrado no gráfico 72%, a população entrevistada disse que 

não tinha conhecimento sobre a Lei de Mobilidade Urbana para as cidades brasileiras, 

reforçando o incentivo desta pesquisa em levar até a população o conhecimento a 

respeito de seus direitos e as Leis que regem sua cidade, em prol de melhorar 

qualidade de vida. 

Na área central de Campo Mourão existem problemas relacionados tanto ao 

deslocamento de pedestres a pé, quanto à circulação de veículos conforme destaca E1 

ao afirmar que o “asfalto apresenta buracos, as calçadas estão quebradas dificultando 

a circulação das pessoas e a sinalização está ausente” o que acaba interferindo na 
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circulação de pessoas e veículos. Outro elemento que interfere na mobilidade urbana 

está relacionado à “falta de estacionamentos para os carros que se concentram na 

área central”. Quanto aos pedestres, o E21 evidencia que “não há sinalização que as 

calçadas estão em mau estado de conservação, além de existir pouca iluminação”. 

Partindo para o aspecto da segurança, foi perguntado se os moradores 

consideram ser seguro caminhar pelas calçadas da cidade e atravessar as ruas, em 

que para E1, “não, apenas em lugares sinalizados e iluminados”, para E5 “não, pois 

falta acesso em algumas calçadas” para E10 “não, pois muitas partes apresentam 

buracos ou estão quebradas, e com lixo”, para E18 “não, principalmente para 

deficientes”, e para E23 “apenas em pequenos trajetos da cidade”. 

Outro questionamento refere-se à existência de sinalização necessária para a 

circulação de pessoas e veículos na cidade de Campo Mourão. Segundo os 

entrevistados não há uma sinalização adequada. Para o E1 “falta sinalização tanto para 

os pedestres quanto para os veículos”, já E10 pontua que “a prefeitura tem sinalizado 

o centro, porém não é suficiente”, para E14 “não, pois é necessário a aplicação de 

mais semáforos, maior investimento nas áreas distantes do centro”. Por fim, E18 alerta 

para um problema que na maioria das vezes é provocado pela ausência de mobilidade 

em muitas cidades brasileiras, ou seja, “há muitos acidentes”. Neste sentido, o E21 

complementa a ideia do E18 ao destacar que “faltam sinaleiros, placas, faixas de 

pedestres” que são considerados como elementos essenciais para uma mobilidade 

urbana adequada, já para E23 “falta fiscalização por parte da prefeitura” que acaba 

prejudicando a circulação dos veículos e pessoas no centro da cidade. 

No quesito sinalização, as respostas deram ênfase a uma má prestação de 

serviço e fiscalização por parte do setor público a cidade, além disso muitos dos que 

responderam, frisaram a colocação de que há “sinalização apenas no centro”, o que 

reforça a atuação vigente no país de políticas eleitoreiras em busca de angariar votos  

em de busca melhorias apenas nas parte mais visitadas da cidade, esquecendo, então, 

de suas lateralidades, além disso a falta de placas e sinalização essencial para 

pedestres despertam atenção em meio a uma cidade que é alvo de grande fluxo de 

trânsito. 
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Em conformidade com o que é proposto na mobilidade urbana, o papel das 

ciclovias também se apresenta de maneira eficiente e eficaz na busca de uma cidade 

organizada e, também, disposta a atender todos os públicos, partindo desse ponto, foi 

aplicada a questão a respeito das Ciclovias em Campo Mourão para verificar se elas 

seriam adequadas. 

As respostas apresentadas foram em sua maioria positivas a favor da ciclovia e 

da extensão das já existentes em alguns jardins, a partir disso, destaca-se o E1 que 

diz “é interessante pelo alto número de veículos”, E9 diz que “seria útil, além de trazer 

mais segurança”, E10 diz que “é necessário, pois há muitos acidentes entre pedestres, 

ciclistas e carros e motos, E14 diz que “são algo positivo a ser aplicado”, E21 diz que 

“é algo viável, tendo em vista os riscos de acidentes ao se dividir espaço com veículos 

maiores ou nas calçadas com pedestres”, E23 diz que “são necessárias, principalmente 

para ligar outras áreas da cidade ao centro”  E3 “estão apenas em poucos jardins”. 

Por fim, existe aqueles entrevistados que destacam as ciclovias são indiferentes 

conforme pontuado pelo E7, E16 e E17. 

Com relação à questão de deslocamento a pé, que também é uma forma de 

mobilidade, foi aplicada uma questão referente ao que seria o maior problema em se 

deslocar a pé em Campo Mourão. As respostas que se destacaram foram: E1 dizendo 

que “são as calçadas com entulho e quebrada e as raízes das árvores que estão 

expostas”, E2 complementa a ideias do E1 ao destacar “a falta de acessibilidade e 

infraestrutura”, ou seja, precisa de planejamento adequado por parte do poder público 

municipal. 

Ao ser perguntado se a malha viária de Campo Mourão é suficiente para atender 

sua população, cerca de 96% disseram que não. Em seguida, foi perguntado se 

trocariam o transporte individual pelo transporte coletivo, conforme está demonstrado 

no gráfico (4) abaixo. A partir gráfico 4, podemos detectar 3 (três) opiniões, a primeira 

consiste na utilização do transporte coletivo como alternativa em prol de utilizar menos 

vezes o individual, somando cerca de 40%. Já outros 52% não abririam mão do meio 

individual, sobrando então 8% dos que talvez utilizariam o transporte coletivo. 
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Gráfico 04: Você trocaria o transporte individual pelo transporte coletivo? 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada por SILVA. R. V - 2020 

 

No que diz respeito às opiniões coletadas pelo questionário, E2, E8 e E23 

utilizariam o transporte coletivo, tendo em vista que o E2 utiliza pela necessidade, já 

o E8 utiliza algumas vezes, no entanto, E23 afirma que utilizaria mais se o serviço 

apresentasse mais qualidade e se dispusesse de mais horários. 

Já E1, E9 e E10 não utilizariam o transporte individual, pois para E1 falta a 

opção de melhores horários e também, pouca opção de escolha, para E9 o motivo se 

dá pela questão do individual ser mais rápido, e para o E10 por também ser pouco e 

apresentar má qualidade. 

Com isso, é perceptível os diferentes tipos de pessoas que foram entrevistadas, 

cujas respostas variaram de acordo com a necessidade e hábito de cada um, as 

afirmações são: utilizo por necessidade; utilizo às vezes; prefiro e dou prioridade ao 

transporte individual. 

Porém, cabe se atentar pelos três tipos de pessoas que responderam 

concordando com:  a falta de disponibilidade de horários, a falta de opções oferecidas 

na região, e logo a mais preocupante, a questão da má qualidade daquilo que é 

ofertado para a população. 

Outra pergunta realizada nesse questionário foi como você classifica a 

conservação das calçadas e vias públicas da cidade? Os resultados foram quase uma 

unanimidade em relação à questão situacional das vias públicas da cidade de Campo 

Mourão. 
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Para E2 “preocupantes”, para E8 “no centro é até bom, mas não é em toda 

cidade”, para E11 “sem vistoria”, para E19 “deixadas de lado, faltam reparos”, para 

E23 “abandono por parte do setor público”, para as demais, a classificação alterna 

entre “horríveis e péssimas”, apontando um grande lado negativo quando o assunto é 

calçadas e vias públicas nas localidades mais afastadas do centro. 

Como última pergunta e sugestão para o poder público regente ou futuro 

responsável pela cidade, perguntamos à população. Para melhorar a mobilidade 

urbana de Campo Mourão o que você sugeria para o poder público? 

Dentre as respostas filtradas destacam-se, E1, E2, E3, E8, E9, E10, E11, E12, 

E14, E15, E19, E21 e E23. Para E1, “a instalação de sinalização, consertar calçadas, 

atender as necessidades da população, vistoria dos locais de tráfego”, para E2 “atender 

as regras da Lei de Mobilidade Urbana e se atentar as necessidades da população”. 

Para E3 “reforma nas calçadas, construção de ciclovias em outros jardins, 

transporte público com maior variedade de horários”, para E8 “Limpar as ruas, arrumar 

a iluminação, multar motoristas, tiras as raízes e detrito das calçadas e instalar mais 

sinalização”. 

O E9 diz que “construir ciclovias, colocar mais sinalização, ouvir mais a 

população, dar ênfase ao pedestre”, para E10 “limpar as calçadas, consertar o asfalto, 

melhorar a atuação da prefeitura”, para E11 “ouvir a população, aumentar fiscalização, 

investir nas calçadas, na sinalização e na cidade”. 

De acordo com E12 “atender o que a população pede e dar mais atenção aos 

outros bairros de Campo Mourão”, para E14 “projetos de reconstrução, incentivo a 

utilização de meios de transporte, mais investimento, aplicações de leis de trânsito e 

sinalização necessária, e também, trabalho de facilitação ao deficiente físico”. 

 E15 diz que, “melhorar as calçadas, melhorar o deslocamento das pessoas 

através de limpeza e organização”, para E19 “reformas em toda a cidade, dar mais 

atenção as áreas mais afastadas do centro, que não acompanham seu 

desenvolvimento, aplicar mais sinalização e pensar a melhor a cidade”. 

Para E21 buscar um melhor planejamento dentro da cidade, voltado a atender 

melhor às necessidades da população, revitalizar calçadas, repensar o trânsito da 

cidade, oferecer mais opções de deslocamento, ciclovias e melhorar a fiscalização das 
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áreas públicas e para fechar, E23 diz que atender a qualidade do serviço de 

deslocamento das calçadas, das necessidades dos deficientes físicos e também das 

questões de trânsito. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em meio a uma realidade de cidades mal planejadas e com sérios problemas 

estruturais que refletem em sua população, a mobilidade urbana aparece como uma 

alternativa para estabelecer ordem e possibilitar novos caminhos e representem as 

necessidades dos cidadãos. 

 Sendo assim, as normativas da mobilidade urbana, embora ainda pouco 

conhecidas, começam a fazer modificações relevantes e possibilitam a construção de 

cidades voltadas não apenas ao aspecto mercantil, perdendo seus traços mais 

agradáveis, mas distribuindo e organizando melhor seu espaço. 

 Sendo assim, por meio da acessibilidade, a mobilidade urbana propõe caminhos 

que são essenciais para a qualidade de vida da população, voltando-se a receber toda 

a diversidade presente no meio social, seja o público mais velho, ou o que necessita 

de cuidados especiais, dessa forma, proporcionando uma cidade voltada às pessoas 

que ali residem. 

Diante do exposto, é preciso incentivar os trabalhos relacionados à questão de 

cunho urbano, haja vista que é papel fundamental do geógrafo identificar e refletir 

sobre o meio em que vive e transformá-lo através do conhecimento. 
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DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS EM CODÓ-

MA (1960-2019) 

 

CORRÊA, Albideias de Oliveira1 

LIMA, Alex de Sousa2 

 

RESUMO 

As políticas habitacionais no Brasil marcaram momentos históricos no processo de 

urbanização nas cidades como em Codó-MA. Assim, este trabalho buscou abordar o 

histórico do desenvolvimento de políticas habitacionais em Codó entre 1960-2019. A 

metodologia adotada pautou-se na pesquisa bibliográfica e documental por meio da 

Lei de Acesso à Informação (LAI), coletas de dados junto aos bancos e à prefeitura 

Municipal de Codó-MA e pesquisa de campo com coleta de informações juntos aos 

representantes dos conjuntos habitacionais. Os resultados apontaram que foram sete 

os programas habitacionais realizados em Codó sendo 92,34% das habitações 

corresponderam ao século XXI, com destaque para o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV). Apesar de havido um crescimento na quantidade de unidades habitacionais 

entregues ainda é necessária a manutenção de tais políticas, essas políticas devam ser 

acompanhadas da melhoria da qualidade de renda, da infraestrutura de saúde, lazer 

e educação garantindo dessa maneira não somente uma casa, mas sim uma habitação 

digna. 

 

Palavras chave: Codó. Déficit habitacional. Políticas habitacionais.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A questão habitacional no Brasil é um problema histórico e que remete a 

fenômenos como à industrialização e ao êxodo rural. No transcurso da história (mais 

precisamente a partir da década de 1930) ocorreram várias tentativas de 

implementação de políticas habitacionais através da criação de vários 

organismos/programas criados pelo governo federal com o objetivo de atuar na 

questão habitacional. Entretanto, a maioria dessas ações não conseguiu obter uma 

efetividade junto às classes desfavorecidas economicamente, fato que é comprovado 

pelos índices de déficit habitacional da atualidade (de praticamente 8 milhões de 

moradias no ano de 2019), concentrando-se em mais de 90% sobre a população de 

menor renda. 

Ao longo do século XX (mais precisamente a partir de 1960) foram 

desenvolvidos diversos programas habitacionais em Codó, apesar disso os crescentes 

índices de déficit habitacional assim como as inúmeras áreas ocupadas irregularmente 

em Codó para a construção de habitações precárias e/ou em locais de risco evidenciam 

uma realidade com problemática habitacional ainda forte. 

Considerando o exposto acima e somando-se ao fato da inexistência de 

instituições organizadas pela sociedade civil engajadas na reivindicação de políticas 

habitacionais em Codó, torna-se um fato considerável o desenvolvimento de 

pesquisas/estudos que abordem o desenvolvimento e o histórico do desenvolvimento 

de políticas habitacionais nesta cidade. 

O objetivo geral deste trabalho foi abordar o histórico e o desenvolvimento de 

políticas habitacionais em Codó entre 1960-2019. A partir do qual foi possível atingir 

os seguintes objetivos específicos: i) apresentar cronologicamente as políticas 

habitacionais desenvolvidas em Codó; ii) apresentar os índices de déficit habitacional 

em Codó e iii) demarcar as áreas onde foram desenvolvidas políticas habitacionais em 

Codó. 

No que concerne aos procedimentos metodológicos este estudo apresentou os 

seguintes passos de execução: A primeira etapa se constituiu no levantamento 

bibliográfico de diversas obras sobre a temática de políticas habitacionais, para fins de 
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embasamento teórico. Já a segunda etapa consistiu no levantamento e coleta de dados 

estatísticos sobre o desenvolvimento de programas habitacionais em Codó. Destaca-

se que os dados foram obtidos através de solicitações protocoladas presencialmente e 

também com uso da Lei de Acesso à Informação (LAI), com ambas solicitações 

destinadas a órgãos públicos federais, estaduais e municipais como também a 

instituições financeiras. A terceira etapa se deu com o desenvolvimento da pesquisa 

de campo, a qual possibilitou a obtenção de informações por meio de fontes orais, 

com relatos dos moradores residentes nas áreas onde foram construídas as habitações 

dos programas habitacionais desenvolvidos em Codó. Foi realizada também a coleta 

de informações e registros fotográficos. 

 

2 ABORDANDO A POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL 

 

Para muitos autores como Motta (2011) o início do desenvolvimento das 

políticas habitacionais no Brasil ocorreu a partir do final de 1930, impulsionado pela 

Revolução de 30, no contexto da Era Vargas. Todavia, Bonduki (1998) considera que 

algumas ações ocorridas no período de 1889-1930 podem ser entendidas como 

iniciativas nulas, pois eram mais voltadas às questões sanitaristas do que habitacionais. 

De fato a política habitacional foi sendo implementada de maneira mais efetiva 

no Brasil a partir do final da década de 1930, antes disso os cortiços e as vilas operárias 

citadas por Bonduki (1998) podem ser entendidas muito mais como ações 

regionalizadas principalmente em São Paulo e Minas Gerais e específicas a uma 

demanda que era comportar uma grande quantidade de trabalhadores do que a um 

projeto nacional de implementação de políticas habitacionais. 

Para Noal; Janczura (2011) a ideia do governo era realizar uma organização 

espacial nos centros urbanos a fim de evitar uma grande crise habitacional. Entretanto, 

Baron (2011), entende que a interferência estatal no setor habitacional tinha outros 

motivos, como: associação ideológica da aquisição da habitação como progresso 

econômico para os trabalhadores, a incapacidade do setor privado em produzir 

habitações com valores dentro da realidade dos trabalhadores assalariados e a 

possibilidade de o governo ampliar a sua política social e populista. 
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A primeira ação do governo federal foi utilizar os Institutos de Aposentadoria 

e Pensões (IAPs) para a construção de habitações, que tinha uma produção específica 

a algumas categorias como, por exemplo, comerciários e bancários, o que de certa 

maneira causava automaticamente a exclusão das pessoas que estavam fora do 

mercado formal de trabalho (BONDUKI, 1998). Posteriormente vários 

organismos/programas se revezaram na missão de atuar na questão habitacional do 

Brasil ao longo de sua história, dentre os quais pode-se destacar, o Banco Nacional de 

Habitação (BNH) e o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 

O BNH vigorou no contexto da ditadura militar brasileira e tinha objetivos, que 

segundo Azevedo (1988), transcendiam à questão habitacional, focando-se 

principalmente na questão econômica, como: 

 

estímulo à poupança; absorção, pelo mercado de trabalho, de um 
maior contingente de mão-de-obra não qualificada; desenvolvimento 
da indústria de material de construção; fortalecimento, expansão e 

diversificação das empresas de construção civil e das atividades 
associadas (empresas de incorporações, escritórios de arquitetura, 

agências imobiliárias, etc.) (AZEVEDO, 1988, p. 109-110). 

 

O autor ainda destaca que o BNH conseguiu ter alguns períodos de 

estabilidade realizando uma produção de mais de 4,5 milhões de habitações em todo 

o país. Contudo, diversas problemáticas como desvios de recursos, escândalos de 

corrupção e os efeitos da forte recessão econômica que marcou os anos finais da 

ditadura militar foram determinantes para que o BNH fosse extinto (BOTEGA, 2007). 

Sobre o PMCMV é importante destacar que surgiu em 2009 já no segundo 

governo Lula e dentro de um contexto de tentativa de recuperação dos impactos da 

crise econômica de 2008. Dividido por faixas de renda e contendo três fases o 

programa teve uma produção ágil e boa aceitação popular durante suas duas primeiras 

fases. Após o ano de 2016, já com o país mergulhado em uma crise econômica e 

política, o programa acabou perdendo força e prestígio popular. Segundo os dados do 

Ministério do Desenvolvimento Regional o total de habitações produzidas até 2019 foi 

de mais de 5,5 milhões. 
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Assim, o BNH e o PMCMV foram determinantes dentro da história da política 

habitacional brasileira, sendo responsáveis pela construção de cerca de 10 milhões de 

habitações no Brasil segundo dados de Azevedo (1988) e do Ministério de 

Desenvolvimento Regional. Apesar desse histórico a maioria das tentativas de 

implementação de políticas habitacionais não conseguiu obter efetividade junto às 

classes de menor renda. Atualmente, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) em 2019, o déficit habitacional brasileiro estaria estimado em 8 milhões de 

moradias sendo 90% desse número concentrando sobre a população com renda de 

até três salários mínimos. 

Ainda sobre os referidos programas é necessário destacar que embora suas 

produções totais apresentem números expressivos vale destacar o fato de que em 

ambos a produção de habitações para o público de menor renda ter sido de certa 

maneira tímida. O BNH, por exemplo, só destinou 33% do total de habitações 

produzidas entre 1964-1986 para a população de menor renda (ROLNIK; NAKANO, 

2009), enquanto o PMCMV entre 2009-2019 destinaria apenas 34,9% de sua produção 

para a mesma classe, fato bastante questionável ao se tratar de programas que 

teoricamente deveriam atender a esta parcela da população. 

 

3 OS PROGRAMAS HABITACIONAIS EM CODÓ-MA 

 

Codó é um município do Maranhão localizado na Mesorregião Leste 

Maranhense, tendo uma distância de 290 km da capital São Luís do Maranhão e 

contando com uma população estipulada em mais de 122 mil habitantes segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2019) sendo atualmente o sexto 

município mais populoso do Maranhão. Sua fundação data de 1896 e ao longo de sua 

história ficou marcada por uma intensa produção de algodão e pela instalação da 

Companhia Manufatureira Agrícola do Maranhão (CMAM). 

Mesmo sendo uma cidade de pequeno porte Codó tem grandes evidências de 

problemáticas habitacionais, aliás a própria inauguração da CMAM na época 1892 

causou um “inchaço na cidade” (MACHADO, 1999), que não conseguiu atender a 

demanda de pessoas que buscavam emprego na cidade. Ao longo das décadas tal 
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problemática foi se agravando principalmente no que diz respeito a habitações 

construídas de forma precária ou em áreas de riscos e consequentemente houve 

aumentos consideráveis nos índices déficit habitacional. 

Variadas políticas habitacionais foram desenvolvidas em Codó ao longo de sua 

história mais precisamente desde 1960 quando foi construído um conjunto habitacional 

do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC), posteriormente 

ainda seriam realizadas as ações do BNH, do Programa Nacional de Mutirões 

Habitacionais (PNMH), do Instituto Previdenciário do Maranhão (IPEM), do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e PMCMV. A localização das habitações construídas via políticas 

habitacionais em Codó encontra-se na figura 1. 

Percebe-se que a construção das unidades habitacionais oriundas do FNHIS e 

do PAC foi bastante dispersa entre os bairros de Codó, ocupando inclusive áreas 

propensas a inundações, mostrando dessa maneira uma falta ou de planejamento no 

projeto de construção dessas unidades habitacionais ou de conhecimentos técnicos 

específicos. 

Nota-se que as unidades habitacionais construídas a partir do IAPC foram as 

mais próximas da área central da cidade, confirmando dessa maneira que o seu 

desenvolvimento visou as classes mais favorecidas. Já as unidades habitacionais 

construídas tanto pelo BNH como pelo PNMH e PAC serviram para demarcar uma área 

específica na cidade, formando verdadeiros bairros, mas sem infraestrutura adequada. 

Já sobre o PMCMV um fato que merece destaque é posição adjacente à zona 

urbana ficando distante da área central da cidade. A escolha dessas áreas afastadas 

do centro da cidade evidencia dois fenômenos presentes na maior parte dos 

empreendimentos construídos pelo PMCMV no Brasil: i) barateamento dos custos, com 

a compra de áreas pouco valorizadas para a construção das unidades habitacionais e 

ii) o processo de segregação socioespacial presente no programa destinando sempre 

as áreas mais distantes dos centros urbanos para a população de baixa renda, 

mantendo-os nas áreas periféricas. 
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Figura 1: Localização dos conjuntos habitacionais em Codó (1960-2019). 

 

Fonte: Elaborado a partir dos metadados do IBGE (2019), imagem AIRBUS (2019) e trabalho 

de campo. 

 

Como já mencionado anteriormente, a década de 1960 é o marco das políticas 

habitacionais em Codó, quando foi construído o conjunto habitacional do Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC) localizado na rua conhecida 

atualmente pelo nome de Travessa Abdjas Santos, no bairro Santa Rita. Tal conjunto 
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era composto por dez unidades habitacionais, o que segundo os moradores atuais a 

construção do conjunto teria sido mediada por Remy Bayma Archer da Silva que foi 

presidente nacional do IAPC, entre 1947-1951, alcançando posteriormente o cargo de 

senador pelo Estado do Maranhão. 

A construção do conjunto IAPC pode ser entendida como um marco do 

processo de expansão horizontal da cidade, pois, sabe-se através de relatos de 

personagens da política local como Antônio Joaquim Araújo e José Ribamar Vila Nova 

de Carvalho, que historicamente a cidade de Codó foi habitada a partir das margens 

do Rio Itapecuru se limitando até a estrada de ferro São Luís-Teresina, construída em 

1920. Passados praticamente sessenta anos de sua construção, o conjunto do IAPC 

passou por muitas mudanças e que podem ser notadas no comparativo entre o 

conjunto do IAPC na década de 1960 e em 2019 (figura 2). 

 

Figura 2: Conjunto do IAPC em Codó: a) na década de 1960; b) em 2019. 

 
Fonte: IBGE; Pesquisa de Campo, 2019 

 

A produção habitacional do IAPC na cidade de Codó serviu para demonstrar a 

influência política de algumas lideranças locais junto ao governo do estado e ao 

governo federal da época, ressaltando que em todo o Maranhão apenas oito cidades 

foram contempladas com tais conjuntos. Dessa forma, após a construção do conjunto 

do IAPC só haveria retomada na produção habitacional de origem pública no início da 

década de 1980, durante a vigência do Banco Nacional da Habitação (BNH). Nesse 

sentido, houve um período de dezoito anos (1963-1981) sem registros de qualquer 

programa habitacional na cidade dessa natureza. 
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O período de 1980-2000 é marcado pelo crescimento acelerado da população 

urbana de Codó superando inclusive os índices de crescimento total da população 

(figura 3), evidenciando o fenômeno do êxodo rural. Nesse período, segundo 

informações obtidas junto à Prefeitura Municipal de Codó, diversos bairros como o 

Codó Novo, o São Francisco, o São José (popular Trizidela) e o São Pedro 

apresentaram aumento no seu contingencial de moradores a partir de ocupações 

irregulares. 

 

Figura 3: Gráfico da População Total, Urbana e Rural de Codó (1980-2000). 

 

Fonte: Censos do IBGE 1980, 1991 e 2000 

 

Para entender o fenômeno do êxodo rural a nível de município é preciso 

destacar que nesse período ocorreram fatos de relevante influência sobre o 

crescimento da população urbana de Codó, como: i) a criação da indústria FC Oliveira, 

em 1982, que segundo o proprietário da empresa atraiu um índice considerável de 

pessoas da zona rural; ii) expansão do perímetro urbano que aconteceu nesse ínterim 

em duas ocasiões com a Lei Nº 0726/1983 e posteriormente pela Lei Nº 1107/1998; 

e iii) o processo de autoprodução irregular de moradias em diversos bairros da cidade. 

Correia Filho et al., (2011) destaca que esse processo de êxodo rural causou 

alterações significativas na estrutura econômica de Codó, com a maioria da população 

economicamente ativa que vivia de atividades do setor primário na zona rural passando 

a ter que atuar em atividades do setor terciário na zona urbana. Para o autor esse 

processo causou “ocupação urbana desordenada da cidade, intensificando a 

favelização, pobreza, criminalidade e aumentando a demanda por investimentos e 

serviços públicos” (CORREIA FILHO et al., 2011, p. 15). 

1980 1991 2000

População Total 108.996 111.967 111.146

População Urabana 34.765 58.469 75.093

População Rural 74.201 53.498 36.993
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Após o período de ausência de políticas habitacionais é entregue à população 

codoense o conjunto COHAB, com as obras iniciadas em 1982 e entregues em 1984, 

conforme relato dos moradores. Tal conjunto contava com 276 unidades habitacionais 

populares dispondo de energia elétrica, mas tanto a pavimentação asfáltica como a 

água encanada só foram entregues posteriormente, conforme relato dos moradores 

do conjunto. Junto aos moradores obteve-se as seguintes informações sobre o projeto 

do conjunto COHAB de Codó: 276 unidades habitacionais construídas em lotes de 

10x20m2, contendo sala, cozinha e banheiro. Cabe destacar que as unidades 

habitacionais não tinham quartos sendo conhecidas popularmente como as “casas de 

uma banda só”, pois os quartos das unidades habitacionais tiveram que ser construídos 

depois de forma individual por cada morador. 

Após esse veio o Programa Nacional de Mutirões Habitacionais (PNMH), em 

1988, através deste do qual o governo federal realizava a doação de materiais de 

construção para que os próprios moradores pudessem construir suas habitações em 

regime de mutirão. Após a construção o conjunto ficou conhecido como Conjunto 

Mutirão, localizado bem próximo ao Conjunto COHAB. Conforme as informações dos 

moradores o conjunto contém duas avenidas e dez ruas, a estimativa foi de que o 

número de habitações construídas a partir dos recursos do PNHM em Codó tenha sido 

de 50 unidades. A figura 4 traz um registro recente das habitações beneficiadas pelos 

recursos do PNMH. 

 

Figura 4: Unidades habitacionais do Conjunto Mutirão (PNMH). 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2019 

 

Partindo dos relatos dos moradores dos Conjuntos COHAB e Mutirão teve-se a 

informação que no ano de 1989 ocorreu a construção de unidades habitacionais do 
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Instituto Previdenciário do Estado do Maranhão (IPEM) em Codó (figura 5). Tal 

conjunto foi construído com 15 unidades habitacionais em uma área do Bairro São 

Francisco, localizada próximo ao Tio Sam Clube. A ideia na época era realizar a 

construção de várias habitações que seriam destinadas aos servidores estaduais que 

trabalhavam na cidade. Entretanto, algumas características dificultaram a captação 

dos primeiros moradores, como: i) local considerado distante e deserto; ii) custos de 

mensalidade elevados para a proposta de habitação. 

 

Figura 5: Unidades habitacionais do Conjunto IPEM (2019). 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019 

 

Após a construção das habitações do IPEM volta-se a ter um hiato sobre a 

atuação das políticas habitacionais que perdurou até o período de 1990-2004, sendo 

que apenas em 2005 haveria a retomada de investimentos em políticas habitacionais 

na cidade de Codó, especificamente, por meio dos recursos do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS). 

Nesse sentido, a produção destas unidades habitacionais se deu de forma 

dispersa pela cidade, mas se concentrando em dois bairros: no São Francisco, Vila 

Biné; e, no São Benedito, Vila Fomento (figura 6). Ressalta-se que há uma carência 

de informações sobre tais unidades habitacionais por parte da Prefeitura Municipal de 

Codó e demais órgãos do governo federal. Dessa maneira, não foi possível saber 

detalhes sobre a prestação de contas e a quantidade total de unidades construídas. 

Ainda segundo os moradores, um dos principais critérios utilizados pelo governo 

municipal para escolher os beneficiários das unidades construídas se baseava nas 

condições da habitação anterior. Ou seja, pessoas que moravam em habitações 

precárias (ex.: casa de taipa) eram selecionadas pelo programa, o qual derrubava a 
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habitação antiga e construía no local uma nova habitação. Esse processo de derrubada 

e construção da nova habitação deveria ter ocorrido em um prazo de trinta dias 

conforme acordo firmado entre a prefeitura municipal e os moradores contemplados 

pelo programa. 

 

Figura 6: Unidades habitacionais construídas com recursos do FNHIS em Codó-MA (2019). a) 

Unidades habitacionais na Vila Fomento, b) Unidades habitacionais na Vila Biné. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019 

 

Entretanto, em boa parte dos relatos dos moradores houve menção aos 

constantes atrasos no cronograma de realização das obras e inclusive tendo ocorrido 

a paralisação total das obras no ano de 2007. Dentro desse contexto de problemáticas 

na execução do programa alguns moradores destacaram que o recebimento do novo 

imóvel estava condicionado ao tempo de cinco ou seis meses da derrubada da antiga 

casa. 

No que concerne à quantidade de unidades habitacionais produzidas através 

dos recursos do FNHIS, em Codó, sabe-se, por meio de informações do ex-secretário 

municipal de Desenvolvimento Urbano, o sr. Hildemberg Oliveira, que a pretensão era 

a construção de 700 unidades habitacionais. No entanto, por meio da pesquisa de 

campo e confirmação com os moradores das áreas onde foram construídas as casas 

estimou-se um total de cerca de 350 unidades habitacionais finalizadas e entregues. 

Destaca-se que ambas as associações de moradores relataram que a construção dos 

equipamentos sociais e a pavimentação asfáltica só ocorreram anos depois da entrega 

dos conjuntos. Notou-se que ainda existem, na Vila Biné, carência de serviços como 

pavimentação asfáltica, drenagem urbana e obras de saneamento básico. 
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Ressalta-se que o período de 2005-2010, a cidade de Codó ganhou destaque 

devido aos vultuosos investimentos no setor habitacional, sendo uma das cidades 

maranhenses que mais recebeu recursos nesse segmento, como aponta a tabela 1.  

 

Tabela 1 – Cidades maranhenses com maior valor de investimento em habitação (2005-
2010). 

Cidades 
Investimento em 
Habitação (R$) 

% 

Caxias 47.717.440,45 42,8 

Timon 25.942.197,64 23,4 

São Luís 15.363.673,61 13,8 

Imperatriz 4.891.843,10 4,39 

Codó 3.950.353,70 3,54 

Açailândia 3.543.039,65 3,18 

Bacabal 2.549.247,06 2,29 

Capinzal do Norte 2.538.396,37 2,28 

Santa Inês 2.469.733,30 2,22 

Pedreiras 2.334.890,96 2,10 

Total 111.300.815,84 100 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional apud Maranhão, 2010. 

 

Dentro desse período mencionado após a experiência da construção de 

unidades habitacionais financiadas com recursos do FNHIS e antes da implantação do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) na cidade, outro programa com atuação 

na questão habitacional que atuaria em Codó seria o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC). As ações desse programa se deram no período 2007-2009 com 

presença nos bairros São Vicente Palotti e Santo Antônio onde foi realizada uma 

produção de 108 habitações. Na figura 7 é possível observar o panorama atual de 

algumas das unidades habitacionais construídas pelo PAC em Codó. 

Segundo os dados dos relatórios de balanço de atuação do PAC o valor de 

investimento para essas duas obras ficou orçado em R$3.437.326,33 milhões. Isso 

evidencia que os investimentos realizados pelo FNHIS e pelo PAC apontaram para uma 

retomada da política habitacional em Codó. Contudo, a nível de impacto sobre o déficit 

habitacional local, ambos os programas não conseguiram ter sucesso quantitativo uma 
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vez que o número de unidades habitacionais produzidas não impactou na diminuição 

dos índices de crescimento do déficit habitacional em Codó. 

 

Figura 7: Unidades habitacionais do PAC em Codó (2019). a) Unidades habitacionais do 

Bairro Santo Antônio; b) Unidades habitacionais na Vila Camilo. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019 

 

A necessidade da implantação do PMCMV no município de Codó compartilha das 

mesmas motivações da implantação do programa a nível federal e estadual, a saber: 

i) aceleração da economia; ii) geração de empregos; e, iii) redução dos índices de 

déficit habitacional. Mas neste caso, os índices principalmente de habitações precárias 

se mostravam tão preocupantes que já apontavam o município no ranking das cidades 

brasileiras com maior índice de habitações precárias por domicílio (FURTADO; NETO; 

KRAUSE, 2013). 

Segundo os dados do Censo do IBGE, em 2010, a cidade de Codó dispunha de 

pelo menos 29.655 domicílios, destes 41,78% enquadravam-se em componentes do 

déficit habitacional (tabela 2). Ademais os números de déficit habitacional total na 

cidade tiveram um crescente conforme dados do IBGE, censo de 2000, de 2.789 para 

12.394, no censo de 2010, representando um aumento de 344%. Vale destacar que 

no período mencionado a população codoense saltou de 111.146 (2000) para 118.038 

(2010). Na cidade, a primeira fase do PMCMV começou com as obras de construção 

do conjunto habitacional Residencial Santa Rita enquadrado na faixa 1 do programa, 

localizado próximo ao terminal rodoviário municipal, em uma área que era 
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popularmente conhecida antes da construção do conjunto como Caminho do Sabiazal, 

por ser acesso a um povoado homônimo. 

 

Tabela 2 – Quantitativo de habitações que se enquadram em componentes de déficit 
habitacional em Codó-MA (2010) 

Comp. do Déficit N de Domicílios % 

Habitações Precárias 10.290 34,7 

Coabitação 2.104 7,08 

Total 12.394 41,78 

Fonte: IBGE, 2010 

 

A construção do conjunto teve início em meados de 2010 em parceria com a 

Caixa Econômica Federal (CEF) e entregue aos beneficiários no início de 2012. 

Segundo informações de funcionários municipais que à época integraram a equipe de 

coordenação municipal do programa, havia muita expectativa sobre a implementação 

PMCMV, sobretudo das pessoas que tinham sido afetadas pela inundação do Rio 

Itapecuru, em 2009. A repercussão na cidade foi tamanha que houve pauta na Câmara 

Municipal de Codó com a finalidade de se reservar cerca de 30% das unidades 

habitacionais construídas para as pessoas desabrigadas ou afetadas pela inundação 

de 2009.  

A obra como um todo representou, à época, um investimento de mais de 36 

milhões de reais, pois além da construção das 1000 (mil) unidades habitacionais foram 

construídas uma creche (CMEI Professor José Robson Gonçalves Rolim), uma escola 

de 1º ao 5º ano do ensino fundamental (E.M. José Alves Torres). Posteriormente à 

inauguração também foi entregue à população uma quadra poliesportiva. A figura 8 

traz um panorama comparativo entre algumas das unidades habitacionais do 

Residencial Santa Rita no período de inauguração e atualmente, em 2019.  

Localizado nas proximidades do Bairro São Raimundo a uma distância estimada 

em 500 metros da MA-026, o Residencial Zito Rolim I conhecido popularmente como 

Residencial da Trizidela foi o segundo conjunto habitacional construído e entregue a 

beneficiários do PMCMV da faixa 1. O conjunto foi orçado em pouco mais de 45 

milhões, entretanto, diferentemente do Residencial Santa Rita, os equipamentos 
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sociais construídos no conjunto não seriam concluídos juntamente com as unidades 

habitacionais, ficando disponíveis ao acesso da população somente anos depois. 

 

Figura 8: Unidades habitacionais do PMCMV no Residencial Santa Rita em Codó. a) no ano 

de 2012; b) no ano de 2019.  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Codó; Pesquisa de campo, 2019 

 

A construção desse conjunto se deu de maneira acelerada, iniciando-se em 

2012 com a limpeza do terreno e chegando a julho de 2013 já com entrega das casas 

concluídas aos beneficiários. Estima-se que, segundo informações coletadas junto à 

coordenação municipal do programa, que pelo menos 600 pessoas tenham trabalhado 

diretamente na construção do conjunto. A figura 9 traz um panorama comparativo 

entre algumas das unidades habitacionais do Residencial da Trizidela no seu ano de 

inauguração e atualmente em 2019. 

 

Figura 9: Unidades habitacionais do PMCMV no Residencial da Trizidela em Codó. a) no ano 

de 2013; b) no ano de 2019.  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Codó; Pesquisa de campo, 2019 
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O terceiro conjunto habitacional construído em Codó e destinado a faixa de 

interesse social do PMCMV, foi o Residencial Zito Rolim II conhecido popularmente 

como Residencial São Pedro. Desta vez a construção foi realizada em parceria com o 

Banco do Brasil (BB) contando também com 1.000 (mil) unidades habitacionais 

localizada na Avenida Marechal Castelo (figura 10), no Bairro São Pedro. Tanto o 

anúncio quanto o início das obras de construção do Residencial São Pedro ocorreram 

em julho de 2013, durante a solenidade de entrega das chaves do Residencial da 

Trizidela. As obras do novo residencial foram finalizadas em 2015. 

O investimento total ficou em 57 milhões de reais, sendo que cerca de doze mil 

pessoas se inscreveram para concorrer ao sorteio das unidades habitacionais. Destaca-

se que para o sorteio desse conjunto houve a reserva de 3% das casas para pessoas 

idosas e mais 3% para deficientes, totalizando 60 unidades habitacionais reservadas 

para esses grupos de pessoas. 

 

Figura 10: Unidades habitacionais do PMCMV no Residencial São Pedro em Codó-MA. a) no 

ano de 2015 b) no ano de 2019.  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Codó; Pesquisa de campo, 2019 

 

Assim como ocorreu no caso do residencial da região da Trizidela o residencial 

do bairro São Pedro foi inaugurado sem nenhum equipamento social concluído e 

entregue à população do conjunto. Posteriormente, foi inaugurado um posto de saúde, 

mas existe um projeto da Prefeitura Municipal de Codó que visa a captação de recursos 

para a construção de uma escola. Vale destacar que desde o início do PMCMV existem 

discussões e projetos de leis (PLS 194/2012) que tratam sobre a obrigatoriedade da 

presença de equipamentos sociais públicos (escolas, postos de saúde, áreas de lazer, 
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etc.) na área dos conjuntos. No quadro 1 procura-se apresentar a disponibilidade de 

equipamentos sociais públicos presentes atualmente nos conjuntos destinados a faixa 

1 na cidade de Codó. 

 

Quadro 1. Equipamentos sociais públicos concluídos e disponíveis para uso nos Residenciais 

Santa Rita, Trizidela e São Pedro (2019). 

Residencial Equipamentos Sociais 

Santa Rita 01 creche; 01 escola de ensino fundamental menor; 01 quadra. 

Trizidela 01 escola de ensino fundamental menor; 01 posto de saúde. 

São Pedro 01 posto de saúde. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

 

No que concerne à construção dos conjuntos todos seriam construídos por uma 

mesma empresa, em áreas desabitadas e longínquas do centro da cidade, onde seria 

necessária a limpeza (desmatamento) dos terrenos para a construção das unidades 

habitacionais. Já sobre as problemáticas existentes nos residenciais a maioria dos 

moradores relatou nos Residenciais Santa Rita e Trizidela problemáticas com 

queimadas em áreas próximas as habitações como também problemas para 

deslocamento, já no Residencial São Pedro os principais problemas apontados pelos 

moradores foram a falta de arborização e a falta de segurança. A tabela 3 sintetiza a 

produção total de unidades habitacionais e o valor de investimento do em Codó. 

 

Tabela 3 – Demonstrativo da produção de unidades habitacionais e valor investido pelo 

PMCMV em Codó-MA (2009-2019). 

Faixa Modalidade Recurso Nº de Casas 
V. Investido 

(R$) 
% 

Faixa 1 Empresas FAR 3.000 138.692.495 79,4 

Faixa 2 Rural OGU 282 9.537.650 7,47 

Faixa 2 Empresas FGTS 482 50.041.031 12,7 

Faixa 3 Empresas FGTS 17 1.874.747 0,43 

Total 3.774 200.145.923 100 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados das instituições financeiras CEF e BB, 2019 

 

Nesse sentido, percebe-se que o histórico das políticas habitacionais em Codó 

foi diversificado com a atuação de muitos programas ao longo da história do município 

em contextos históricos distintos. Salienta-se que a produção dessas unidades 
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habitacionais contribuiu para o processo de expansão horizontal da cidade, refletindo 

na incorporação de áreas anteriormente semi-rurais ou rurais ao perímetro urbano da 

cidade. Dessa maneira, esse processo transformou a paisagem urbana e também rural 

de Codó. A tabela 4 sintetiza a atuação dos programas habitacionais no município de 

Codó. 

 

Tabela 4 – Síntese dos programas habitacionais em Codó (1960-2019) 

Programa 
Habitacional 

Período de Atuação Quantidade de UH % 

IAPC 1960-1962 10 0,22 

BNH 1982-1984 276 6,02 

PNMH 1988-1989 50 1,09 

IPEM 1989-1990 15 0,33 

FNHIS 2005-2008 350 7,64 

PAC 2007-2009 108 2,36 

PMCMV 2010-2016 3.774 82,34 

Total 4.583 100 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

A tabela acima deixa evidente que as políticas habitacionais do século XX 

corresponderam a 7,66% das habitações e o século XXI com 92,34% do total para a 

cidade de Codó. É notório o impacto do PMCMV no combate ao déficit habitacional que 

ainda é elevado. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Através do presente trabalho foi possível apresentar sucintamente o histórico 

de desenvolvimento de políticas habitacionais em Codó, sendo possível refletir sobre 

importância dos fatores sociais de impacto dos programas. Como ficou evidente a baixa 

compreensão dos programas à classe de menor renda sugere-se colocar em prática as 

ações públicas em conformidade com a Lei 11.888/08 que assegura o direito às 

famílias de baixa renda a assistência técnica pública e gratuita em projetos e 

construção de habitações de interesse social, levando em consideração a ocupação 

dos espaços urbanos em consonância com as legislações urbanísticas e ambientais. 
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Aliás, os conjuntos do PMCMV foram os únicos que se sabe que tomaram por base a 

inundação urbana ocorrida em 2009 em Codó, considerando a construção em locais 

distantes dessa área. 

Cabe destacar que a problemática habitacional ainda é uma questão crônica em 

todo o Brasil e requer um esforço em recursos para sua resolução. Entretanto a 

construção desordenada de habitações pelo poder público e setor da construção civil 

em terrenos dispersos não se mostra como solução, sobretudo por reforçar a pobreza 

na periferia. Assim, é preciso que os governos federais, estaduais e municipais reflitam 

sobre maneiras de intervenção efetivas sobre o problema habitacional brasileiro, como 

a regularização fundiária, fiscalizar e orientar a não construção de habitações em áreas 

inadequadas e investir em programas de dinamização da infraestrutura pública. 

Vale ressaltar que a problemática habitacional não tange somente a falta de 

uma habitação especificamente, mas também principalmente problemas relacionados 

à renda e infraestrutura. Desse modo, garantir habitação de qualidade a população é 

uma ação que transcende o fato da construção de casas e envolve questões de acesso 

a emprego e renda acompanhadas de ações em campos como: transporte, lazer, 

infraestrutura, saúde, educação e demais conjunturas que formem um ambiente de 

habitação digna. 
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OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE 

SOUZÂNIA: HISTÓRIA E ATUALIDADE 
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LUZ, Janes Socorro da2 

 

RESUMO 

Este artigo trata sobre a existência do serviço de educação pública, desde a primeira 

década do século passado, no distrito de Souzânia. Este distrito é o mais antigo 

existente em Anápolis (GO), criado em 1903, com uma rica história que aponta o seu 

vanguardismo nos primeiros momentos, mas de uma estagnação nos últimos 60 anos. 

Esta localidade possui um ambiente rural muito concentrado destoando 

completamente das características urbanas de Anápolis, que registra 98% de 

moradores em áreas urbanas (IBGE, 2010). Atualmente funciona no distrito uma 

escola pública com 325 alunos matriculados e 74% deles são moradores da área rural 

de Souzânia (ANÁPOLIS, 2020). Um dos principais desafios encontrados no contexto 

da educação local é o funcionamento da escola somente no turno matutino e a grande 

dependência do transporte escolar para esta região. A metodologia qualitativa foi 

aplicada para a elaboração deste trabalho, pelo meio descritivo com pesquisas 

bibliográficas e documentais. 

 

Palavras chave: Distrito. Educação pública. Divisão intramunicipal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A cidade de Anápolis é reconhecida por sua dinâmica econômica e pela 

infraestrutura social que possui, onde a educação é um dos setores de destaque. A 

existência de estabelecimentos de ensino, públicos e privados, já era percebido destes 

os seus tempos de Vila e se consolidou a partir do seu reconhecimento como cidade, 

em 1907. Anterior a esta data também ocorreram ações políticas, validadas pelo 

Conselho Municipal, que organizaram as divisões espaciais da municipalidade e a partir 

do início do século XX surgiram os primeiros distritos nesse território. 

 Para um entendimento prévio de que território estamos tratando, Mesquita 

(2014) esclarece que os distritos são unidades administrativas dos municípios, são uma 

subdivisão espacial intramunicipal e tem como sua sede uma vila sem possuírem 

autonomia administrativa. Segundo a Divisão Territorial Brasileira 2019, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil conta com uma subdivisão de 

10.496 distritos municipais. O número de distritos municipais é quase duas vezes maior 

que a quantidade de municípios brasileiros, que somam 5.568. Isso ocorre porque um 

município pode ser subdividido em mais de um distrito (IBGE, 2020).  

 Este trabalho está organizado em duas partes que se complementam, na 

primeira delas propomos apresentar uma discussão sobre distrito e suas características 

como parte do município, buscando conhecer mais de perto a história do distrito de 

Souzânia, o mais antigo ainda existente em Anápolis. Na segunda parte a temática 

será sobre a educação fundamental pública do século passado à atualidade e sua 

abrangência nos contextos rurais e de pequenas localidades, como Souzânia é 

classificada, para apoiar o entendimento da dinâmica escolar atual vivenciada nesta 

localidade. 

 

1.1 O DISTRITO COMO PARTE DE UM TODO 

 

 Numa construção social de localidade o que mais se aproxima do cotidiano é o 

município. É nele em que moramos e nos identificamos como cidadãos. Para o 

entendimento do que isso representa Meirelles (1990),  busca abordar a questão do 
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ponto de vista sociológico afirmando que o município é o agrupamento de pessoas de 

um mesmo território, com interesses comuns e afetividades recíprocas, que se reúnem 

em sociedade para a satisfação de necessidades individuais e desempenho de 

atribuições coletivas de peculiar interesse local. A organização administrativa vigorante 

no Brasil está composta entre três entes, a saber a União, os Estados e os Municípios. 

Historicamente é reconhecida como legislação de referência, como afirma Antunes e 

Hespanhol (2019, p.534) o:  

 
Decreto-Lei nº 311 de 1938, que foi responsável por estabelecer 
diretrizes para a divisão territorial brasileira na época do Estado Novo 

(1937-1946). Este é o decreto que inseriu no país a noção de perímetro 
urbano, ao estabelecer que um município é formado pelas zonas 
urbanas (o que está dentro do perímetro) e o rural (o que está fora) e 

ademais indicou sua divisão em distritos. O distrito-sede é onde se 
situa o poder público municipal (a prefeitura e a câmara de 

vereadores), sua zona urbana é o que legalmente chama-se de cidade. 
Os municípios podem ser formados por outros distritos, também 
compostos por zona urbana e rural, entretanto, a zona urbana de um 

distrito municipal não é uma cidade e sim uma vila que de acordo com 
o decreto, deveria apresentar, no mínimo, trinta moradias para o seu 

reconhecimento oficial. Para melhor entender essa ideia de 
reconhecimento é preciso assinalar que, nessa época (décadas de 1930 
e 1940), o país iniciava seu processo de urbanização. 

 

 Na conceituação do que é o distrito, Meirelles (1990) afirma que ele é uma 

simples área administrativa que contempla serviços públicos municipais e/ou 

estaduais. Antunes e Hespanhol (2019) já destacam que os distritos são unidades 

administrativas que compõem uma divisão intramunicipal e que não possuem políticas 

públicas destinadas exclusivamente a eles. Dantas (2016) ao pesquisar sobre as vilas 

afirma que elas são oficialmente as sedes dos distritos e considerada, portanto, um 

núcleo urbano. Ainda sobre as vilas Souza e Castilho (2014, p.538) reflete que: 

 

As vilas possuem um papel relevante na circulação de pessoas e de 

mercadorias. A paisagem de um distrito, portanto, apesar de simples, 
contém vida e toda uma dinâmica que não pode ser negligenciada. O 

baixo número de ruas e residências, a incipiente rede de transporte, 
formada principalmente por estradas vicinais, a infraestrutura quase 
inexistente na maioria dos distritos, o tempo lento, entre outros, 

guardam relações e conflitos que não são claros em um primeiro 
momento. A realidade de cada vila ou povoado, portanto, não pode 
ser compreendida a partir de uma metodologia que geralmente se 
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utiliza para compreender os espaços metropolitanos. É preciso 
considerar a formação do distrito, a sua participação na rede urbana, 

a vida de relações existentes na localidade e também a atuação dos 
atores sociais. 

 

 Uma inquietação relevante levantada por Antunes e Hespanhol (2019, p.559, 

grifo dos autores) é a de que “frequentemente, espaços como os distritos municipais 

são interpretados no discurso oficial do Estado, na mídia e em alguns setores 

acadêmicos por suas negatividades: estagnado (ou não-dinâmico), local (ou não-

global), rural (ou não-urbano), isto é, por aquilo que ‘não-são’.”. 

 Parte deste preconceito quanto aos distritos podem ser associados a uma forma 

de urbanização que descontrói o ambiente rural ou ao que a ele se assemelha. O 

ambiente dos distritos possui características importantes para serem observadas, 

assim percebemos que: 

 
Com relação ao distrito é possível perceber que sua gênese abriga, na 

maioria das vezes, um significativo ‘clima rural’, e a partir daí surgem 
novas transformações ao ponto de conduzir uma vila à categoria de 
distrito. (...) De fato, existem muitos distritos incluídos em realidades 

propriamente urbanas, principalmente quando estão localizados bem 
próximos ao distrito-sede. Porém, existem também os distritos que não 
estão conurbados com a sede do município, e muitos deles possuem 

os chamados ‘climas rurais’ perceptíveis. Neles também ocorre a 
influência do meio urbano, sem dúvida, mas as condições advindas do 

campo prevalecem no contexto comportamental dos moradores. 
(PINA, LIMA E SILVA, 2008, p.138). 

 

 Trazendo para o nosso contexto de Estado, Souza e Castilho (2014) afirmam 

que Goiás possui 71 distritos localizados em 45 municípios. Uma consideração 

importante é que 58% dos distritos goianos possuem a população rural maior que a 

população urbana e essa é a realidade de Souzânia, mas não dos outros distritos de 

Anápolis. Os mesmos autores destacam que:  

 

Do ponto de vista da formação, grande parte dos distritos goianos tem 
sua gênese vinculada à fundação de povoados, muitos deles formados 

no contexto de atividades agropastoris. Extensas áreas, onde as 
práticas rudimentares de subsistência e comercialização de excedentes 
foram fundamentais para o crescimento econômico regional durante e 

após a exploração aurífera, as fazendas eram, não faz muito tempo, o 
espaço por excelência das atividades agropastoris que constituíram um 
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dos principais fatores de povoamento e urbanização do território 
goiano. (SOUZA E CASTILHO, 2014, p.533). 

 

 O município de Anápolis está administrativamente dividido em cinco distritos, o 

maior é o distrito-sede que leva o nome da cidade e abriga mais de 98% de toda 

população (IBGE, 2020), os outros quatro distritos secundários são, por ordem de 

fundação: Souzânia (1903), Interlândia (1953), Joanápolis e Goialândia (1975). 

O distrito de Souzânia, escolhido como ambiente deste estudo, foi criado em 

1903 com o nome de Boa Vista de Trayras e depois também foi chamado de Aracati 

até 1943. Está localizado na região noroeste do município de Anápolis, a cerca de 20 

km do centro da cidade, e seu acesso se dá pela BR - 153 (até o trevo do distrito de 

Interlândia) e GO - 433. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 Para situar no espaço e elaborar um entendimento do que será discutido é 

primordial partimos de um ponto de referência conhecido, tendo como marco a 

construção humana que hoje nos cerca e que reconhecemos como cidade. É 

vislumbrando a origem desta nossa organização social que Gouvêa (2008) diz que as 

cidade foram uma das ‘invenções’ mais geniais do ser humano.  Entretanto, não 

ocorreram por acaso. O homem já vivia em pequenas aldeias a mais de 10 mil anos 

atrás. Vivia da cultura agrícola e do pastoreio para a subsistência da sua família.   

 Esta prática de estar em grupo é instintiva, mas o de se acomodar em um 

ambiente e desenvolvê-lo para o seu benefício tem a ver, segundo Villaça (2001) com 

o trabalho. Ele afirma que a determinação última que leva os homens a se organizar 

em aglomerações é a mesma que os leva a desenvolver qualquer força produtiva: é o 

seu impulso inato no sentido de poupar o desgaste físico e mental envolvido no 

trabalho. Ainda nesta temática o autor acrescenta que: 

 

A partir do momento em que se desenvolvem relações sociais entre 
famílias e passa a haver atividades e interesses em comum, surgem a 

cooperação e a interdependência entre elas. A partir do momento em 
que elas se organizam para produzir e consumir, passa a haver 
necessidade de instituições comuns. Surgem, então, os deslocamentos 
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espaciais regulares e socialmente determinados e disputas ocorrem por 
localização e função do domínio ou controle do tempo e da energia 

gastos nos deslocamentos espaciais. Surge um ponto que otimiza os 
deslocamentos socialmente condicionados da comunidade como um 

todo – um centro. (VILLAÇA, 2001, p.239). 

 

 O distrito de Souzânia foi oficialmente estabelecido no ano de 1903, mas antes 

deste momento já existia no local, segundo Marques et al (2001, p.6,7,10), uma 

povoação com o nome de Boa Vista de Trayras. Esta povoação surgiu a partir da 

Fazenda Boa Vista, “onde cavaleiros, viajantes e romeiros fizeram caminho em suas 

viagens à festa de Trindade”. A mesma autora cita que alguns dos fundadores 

reconhecidos do distrito foram “o Comendador de Pirenópolis Manoel Araújo Siqueira, 

(...) e Benedito Santana Ramos”. Este último foi sobrinho de Gomes de Souza Ramos, 

fundador de Anápolis, e exerceu a função de juiz num Cartório Civil que ele organizou 

no local em 25 de agosto de 1904, existente até os dias de hoje (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Evolução histórica do Distrito de Souzânia.  
LEI DATA CONTEÚDO 

Municipal N°. 45 03 de março de 1903 
É criado o Distrito de Boa Vista de Trayras 
e anexado ao município de Anápolis. 

Municipal N°. 140 19 de agosto de 1921 
É extinto o Distrito de Boa Vista de 
Trayras. 

Municipal N°. 144 24 de março de 1922 

É criado o Distrito de Aracati, com território 

do extinto Distrito de Boa Vista de Trayras, 
é anexado ao município de Anápolis. 

Estadual N°. 8.305 31 de dezembro de 1943 
O Distrito de Aracati passou a chamar 
Souzânia 

Fonte: IBGE, 2020 

 

Em 1957, por ocasião da comemoração de 50 anos do município de Anápolis, a 

Revista A Cinquentenária publicou um texto que fazia referência a construção da 

segunda estrada existente no município, destacando a importância do distrito de 

Souzânia e de seus moradores: 

 
ESTRADA ANÁPOLIS-ARACATI (SOUSÂNIA) – JARAGUÁ: A rodovia 

Anápolis-Aracati (Sousânia) – Jaraguá, a que também já nos referimos, 
cuja construção foi iniciada em 1921, era de propriedade dos srs. 
Gomes Sant’Ana Ramos, Lopo de Souza Ramos e Benedito Sant’Ana 

Ramos. (REVISTA A CINQUENTENÁRIA, 1957, p.99). 
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Para Borges (2009) até o ano de 1935 Souzânia era mantida como um local de 

abastecimento regional, com lojas de tecidos e calçados, padarias, armazéns de 

gêneros alimentícios e farmácias. O seu período de declínio veio a partir da chegada 

da Estrada de Ferro em Anápolis, que valorizou o centro da cidade e concentrou os 

recursos, causando um retrocesso econômico principalmente no comércio da vila. Este 

evento causou uma estagnação tão forte que “somente no ano de 1989 o Distrito 

recebeu a pavimentação, facilitando o transporte para o escoamento da produção 

agrícola e também o leite que é produzido na região.” (BORGES, 2009, p.19). 

Ao caminhar pela praça e ruas de Souzânia é possível perceber um ritmo mais 

interiorano de conduzir a vida. O perímetro da Vila é percebido pelo ajuntamento das 

casas em suas poucas ruas, com destaque da Avenida Coriolano Santana, que é a 

continuidade urbana da GO - 433, e nela estão os pontos comerciais, a subprefeitura 

e posto de saúde e as igrejas Nossa Senhora d’Abadia e Congregação Cristão do Brasil. 

Reforçando esta impressão Borges (2009) comenta que por Souzânia ser uma 

comunidade relativamente pequena, praticamente todos convivem há muito tempo, 

participam das mesmas conversas, crescem e estudam no mesmo estabelecimento de 

ensino,  organizam e participam das mesmas festas tradicionais na praça central. 

Existe, nessas relações locais, um fortalecimento do sentimento de pertença 

que acabam imprimindo uma característica comunitária que alcança fama fora da 

localidade. Gouvêa (2008, p.21) afirma que “a cidade é o reflexo da sociedade que 

nela vive. Ela é mais segregada, mais solidária, mais violenta, mais calma, mais rica 

ou mais pobre, dependendo da população que a habita.”.  

Ainda é muito presente as interações entre as famílias da região e muitas delas 

vivem nas mesmas propriedades rurais em que seus antepassados moravam e 

despenham os trabalhos ligados à vida no campo (BORGES, 2009). Segundo o último 

Censo disponível (IBGE, 2010) a população rural de Souzânia era de 64%, na mesma 

época o município de Anápolis apresentava, em sua totalidade, somente 2% da 

população domiciliada em áreas rurais. No Gráfico 1 está destacado este contraste. 
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Gráfico 1 - Comparação dos tipos de domicílios entre Souzânia e Anápolis em 2010

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Por haver esta predominância rural na localidade, muitos dos empregos estão 

relacionados a atividades primárias e com o emprego de grupos familiares. Assim 

Borges esclarece: 

 
Muitas famílias usam como meio de sobrevivência a agricultura familiar e a 

pecuária e lançam mão de uma série de combinações produtivas agrícolas e 
não - agrícolas efetuando o uso de trabalho não-assalariado. Desta forma por 
utilizar a mão-de-obra da própria família, aqui é proprietária dos meios de 

produção, o trabalho na terra, modalidades de produção e manifestações de 
valores e tradições. (BORGES, 2009, p.24). 

 

 Num recorte histórico, que considera a última década do século XX até o fim da 

primeira década do século XXI, é constatado que a proporção entre domicílios rurais 

se mantém superiores aos domicílios urbanos em Souzânia (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Gráfico comparativo da evolução temporal da população por situação de domicílio 
de Souzânia. Anos 1991 – 2000 – 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Por esta predominância rural na população do distrito é que se percebe, a partir 

da década de 1950, um declínio progressivo na quantidade geral de habitantes da 

localidade. Interessante que é possível constatar, analisando os dados populacionais 

apresentados pelo IBGE, que no ano 2000 houve um pequeno crescimento que 

interrompeu temporariamente a linha de queda, mas no último registro feito em 2010 

esta tendência de diminuição da população se restabeleceu e tende a continuar pela 

progressão matemática feita para 2020 (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Evolução da população do Distrito de Souzânia entre os 1940 – 2020.

 
Fonte: IBGE, 1940-2010.  2020* É uma projeção elaborada pelos autores. 

 

O censo de 1920 registrou no município de Anápolis 16.037 habitantes e o único 

distrito que está relacionado no relatório final da pesquisa é o de Aracati com 1.579 

moradores, que correspondia a 9,85% da população total. Ao contrastar a quantidade 

de moradores de Souzânia no censo de 2010 (1.477 habitantes) com os dados de 1920 

(1.579 habitantes) concluímos que, pela primeira vez, o quantitativo de pessoas 

cadastradas num censo ficou abaixo do que foi registrado na primeira estatística oficial 

realizada no distrito. (DIRETORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, 1929). 

 

2.1 OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SOUZÂNIA 

 

 A presença de instituições públicas e coletivas agrega uma importância muito 
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escolares no distrito de Souzânia fortalecerá a imagem desta localidade e destacará 

que a mais de um século existe movimentos de formação elementar ali, hora em 

estruturas mais informais e sem o endereço conhecido e em outros momentos 

usufruindo de estruturas físicas apropriadas e outros recursos de apoio logístico para 

os professores e aluno de Souzânia e região. Como já foi abordado na primeira parte 

deste trabalho, cabe ao poder executivo municipal atender as demandas locais de 

serviços e espaços adequados para estes. É importante citar que:  

 

Das atribuições do Executivo Municipal, ressaltamos novamente a importância 
da competência genérica de organizar e prestar os serviços públicos de 

interesse local, entendidos como aqueles que sejam de interesse 
predominantemente municipal, em relação ao Estado e à União. Seguindo 

esse conceito, são obras e serviços da competência municipal todos aqueles 
que se enquadrarem nas atividades reconhecidas do município, segundo o 
critério da predominância de seu interesse, como, por exemplo, [...] de 

educação fundamental. (ZMITROWICZ, BISCARO, MARINS, 2013, p.12). 

 

O primeiro registro da existência de um estabelecimento escolar no distrito de 

Souzânia, à época chamada Boa Vista de Trayras, está publicado no Semanário Official 

de Goyaz do dia 1 de maio de 1905, com a informação que no ano anterior (1904) 8 

alunos estavam matriculados naquela localidade. No mesmo informe encontramos a 

Dona Olívia de Queiroz Barretto como professora e Benedicto de Sant’Anna Ramos era 

o delegado literário, com Joaquim Alves Teixeira Sobrinho como seu suplente. 

Curiosamente em Antas (Anápolis) o delegado literário na mesma época era Floro de 

Sant’Anna Ramos. (SEMANÁRIO OFFICIAL, 1905, p.1-4). O mesmo periódico, 

publicado em 1908, registrou também que várias escolas públicas foram custeadas 

com verba estadual durante aquele período, entre as escolas chamadas de 

Elementares Mistas que receberam este recurso financeiro estava a de Boa Vista de 

Trayras (SEMANÁRIO OFFICIAL, 1908, p.14). 

O relatório censitário do ano de 1920 apresentou dados importantes sobre o 

grau de instrução formal da população de todo Brasil. Em Anápolis (distrito-sede) 

registrou-se um percentual de 11% de sua população que sabia ler e escrever contra 

89% de pessoas sem esta capacidade, enquanto no distrito de Aracati apenas 7,5% 

da população afirmou saber ler e escrever e a maioria de 92,5% eram iletradas. Outro 

dado relevante a ser considerado é que naquele ano 42% da população do município 
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(6.711 habitantes) estava na faixa etária entre 0 e 14 anos de idade, que inclui nela o 

ciclo para o ingresso escolar da criança. (DIRETORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, 1929). 

 Ainda com relatos da segunda década do século XX, a Revista A Cinquentenária 

(1957) trouxe em destaque “para que os leitores conheçam Anápolis de 1921, vamos 

transcrever (...) as seguintes e importantes informações. A instrução existente no 

município é unicamente a primária, ministrada pelas seguintes escolas públicas: duas 

na sede do município, uma no distrito de Campo Alegre e outra no distrito de Aracaty.” 

(REVISTA A CINQUENTENÁRIA, 1957, p.99). 

Marques et al. (2001, p.14) registra que a primeira escola “começou na 

residência da Dona Idalina em 1921 e o fundador é desconhecido.”. Consta em 

arquivos da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, Regional de Anápolis, alguns 

documentos históricos relativos à administração da Escola Estadual Americano do 

Brasil e neles estão declarados que ela estava autorizada “para ministrar o Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª séries desde 1921.” (GOIÁS, 2003). 

Segundo Abreu (2015) o primeiro Grupo Escolar criado no estado foi na capital 

Goiás em 1921, já em Anápolis o primeiro grupo foi inaugurado em março de 1926 

com o nome de Grupo Escolar Dr. Brasil Caiado (atual Colégio Estadual Antensina 

Santana). Por haver uma justificada atenção do governo do estado com relação ao 

ambiente rural, que ainda era predominante, Nepomuceno e Guimarães (2007) 

esclarecem que a preocupação e a iniciativa, em termos de educação rural, nasceram 

quando nasceu a orientação governamental de conter o êxodo rural e fixar o homem 

no campo. Como efeito desta preocupação estatal, foi promulgado no dia 16 de agosto 

de 1933 um decreto pelo interventor federal José de Carvalho S. Azevedo, respaldado 

por um conselho consultivo, que criava um Grupo Escolar com quatro cadeiras para o 

próximo ano letivo, em Aracati (Souzânia). 

No ano de 1938 existiam no estado de Goiás 43 Grupos Escolares, 3 deles no 

município de Anápolis. O primeiro foi instalado no centro da cidade em 1926, o 

segundo no distrito de Aracati/Souzânia em 1933, e o terceiro no distrito de Nerópolis 

em 1936. As matrículas registradas no Grupo Escolar de Aracati no ano de 1936 foram 

de 200 alunos, em 1937 de 162 e em 1938 este número de alunos matriculados se 
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repetiu, 4 professores estavam lotados no estabelecimento para atender esta demanda 

escolar. (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1938). 

Essa ação estatal num dos distrito de Anápolis revelava a importância que 

Souzânia já ocupava no cenário local. Existia uma grande disputa de influência política 

para atender todo o território de Goiás com estruturas educacionais e muitas destas 

localidades não recebiam o esperado ou viam instalações limitadas serem construídas 

no atendimento às suas demandas. Assim, Abreu (2015, p.527) constata que:  

 
A criação dos grupos escolares representava a modernização em curso no 
país, ou seja, a das escolas de excelência, com prédios escolares próprios, 

mobiliário e material didático, melhor remuneração docente. Entretanto, a 
expansão destas unidades escolares não foi suficiente para substituir as 
escolas isoladas existentes no estado. O predomínio das escolas isoladas e os 

parcos investimentos a elas destinados deram continuidade aos antigos 
problemas da rede escolar goiana. Em Goiás, o grande desafio na expansão 
dos grupos escolares foi a construção dos prédios, uma vez que em muitos 

municípios não havia um infraestrutura que pudesse ser aproveitada. 

 

A narrativa histórica refere-se ao fato de que existiu mais de uma maneira do 

serviço público de educação ser ofertado em todo o estado, em espaços urbanos e 

rurais. Esses dados são aferidos por Almeida (2009, p.46) que afirma que:  

 
Desde a implantação das primeiras escolas rurais no Estado de Goiás, a partir 
da segunda metade da década de 1930 até meados da década de 1980, foi 

oferecido, em termos de instrução pública, apenas o ensino do primário na 
sua primeira fase, sendo os municípios, até 1985, mantenedores de 83,60% 
dos estabelecimentos nesse nível de ensino. Em 1985, de um total de 6.539 

escolas de primeira fase do primeiro grau, 5.466 pertenciam à rede municipal 
de ensino. Desse total, 94,31% das escolas da rede municipal eram rurais.  

 

O autor ainda reforça que “mesmo com essa quantidade de escolas rurais, de 

apenas uma sala de aula, somando-se mais de 4000 em todo Estado, que correspondia 

a 71,29% das escolas públicas municipais, era constatado que 86,47% da população 

rural ficavam à margem do sistema escolar. (ALMEIDA, 2009).  

Situando - nos novamente no distrito de Souzânia, Borges (2009) confirma a 

existência do Grupo Escolar na região (antiga Escola Mista) e que esta instituição teve 

seu modelo alterado na década de 1950 para se tornar, então, a Escola Estadual 

Americano do Brasil. Nos registros, em arquivos, da Regional de Anápolis da Secretaria 

Estadual de Educação constam que esta escola encerrou suas atividades escolares no 
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ano letivo de 2000 (GOIÁS, 2003). Este estabelecimento escolar atendeu 

principalmente os alunos do meio urbano, o seu antigo prédio foi edificado num terreno 

de 1.500 m² localizado na praça Nossa Senhora D’Abadia, área central da vila, e 

permanece na atualidade sem uso. Enquanto isso, no meio rural, existiam as Escolas 

Isoladas Rurais em algumas fazendas da região.  

Até o ano de 1977, os alunos do distrito de Souzânia que desejavam dar 

continuidade aos seus estudos, além da fase primária, necessitavam se deslocar por 

aproximadamente 15 quilômetros para frequentar as escolas dos bairros de Anápolis 

(BORGES, 2009). Em 1978 foi inaugurado o Centro Municipal de Ensino Fundamental 

Gomes Santana Ramos, situado a 1 quilômetro da praça de Souzânia, na saída oeste 

do distrito, junto à estrada GO - 433. Seu prédio original foi edificado com 858,54 m² 

de área num terreno de 20.525,99 m² de área, com um projeto que oferecia 6 salas 

de aula. Este foi elaborado para atender este distrito e no mesmo ano mais três outras 

escolas foram construídas em outros distritos da cidade. 

A partir desta inauguração, o distrito passou a contar com a segunda fase do 

ensino fundamental, chamada à época de ginásio. Por mais de duas décadas, de 1978 

ao ano 2000, o distrito foi atendido em sua sede por duas instituições públicas 

escolares, uma Escola Estadual (1ª a 4ª série) e um Centro Municipal de Ensino 

Fundamental (1ª a 8ª série). 

Borges (2009) recorda que as escolas rurais que existiam nas fazendas foram 

sendo fechadas, surgindo então na década de 1980 o transporte escolar rural na 

região. Santos e Silva afirmam que estes acontecimentos de Souzânia foram realidade 

também em todo Goiás: 

 
Nos anos 1980 e 1990, na medida em que houve o fechamento das escolas 
no meio rural, o transporte dos alunos para as escolas da cidade passou à 

municipalidade, bem como ao poder público estadual, na conformidade de 
seus recursos. De acordo com o Inciso VII do Artigo 208 da Constituição de 
1988 deve ser assegurado ao educando o atendimento ‘em todas as etapas 

da educação básica, por meio de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde’. (SANTOS E 

SILVA 2016, p. 33, grifo dos autores). 

 

 Um fato interessante, notado a partir de um levantamento de dados coletados 

pelo IBGE, é que no ano de 1996 uma média de 18% dos habitantes, com mais de 4 
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anos de idade, de Souzânia declararam não terem sido alfabetizados. Esse percentual 

foi muito superior aos 10% registrado na mesma contagem para a cidade de Anápolis.   

No último Censo de 2010, do IBGE, novamente estas questões sobre população 

alfabetizadas foram levantadas e foi constatado que 13% da população, acima de 4 

anos de idade, de Souzânia declararam não terem sido alfabetizadas e o número de 

Anápolis ficou em 8% desta população. A população urbana de Souzânia é a que mais 

declarou não ter sido alfabetizada, mesmo havendo uma instituição escolar disponível 

na localidade deste as suas primeiras décadas de elevação à distrito. Outros fatores, 

que não estão claros no momento, comprometeram mais a população desta localidade 

que registrou os maiores índices de analfabetismo entre os distritos na comparação da 

cidade como um todo. 

A Escola Municipal Gomes Santana Ramos é uma instituição de ensino 

fundamental que funciona somente no turno matutino, e isso acontece por ela 

incorporar em sua dinâmica aspectos próprios que transpassam o perímetro urbano 

de Souzânia e atende uma grande área rural ao seu redor. Existe uma diretiva teórica, 

elaborada por Gouvêa (2008), que trata sobre a distribuição de equipamentos públicos 

nas cidades e nela se estabelece que cada instituição de ensino fundamental criada 

terá o seu raio de influência máximo de 1.500 metros. Para a realidade desta escola 

este raio alcança um pouco além da área urbana da vila, mas não se aproxima da 

realidade do que sempre foi vivenciado na área total do distrito. Note estas 

informações na Figura 1. 

Ao observarmos o Gráfico 4 é possível vislumbrar as variações na quantidade 

de alunos matriculados desde o ano 2000 nesta escola, com intervalos a cada 5 anos. 

Houve uma significativa crescente na quantidade de matrículas entre o ano 2000 e o 

ano de 2005, com 385 alunos registrados e sendo a maior quantidade de alunos que 

esta escola já atendeu. Na sequência, os registros de matrículas se mantiveram mais 

reduzidos e só voltaram a superar as três centenas mais recentemente, com a marca 

de 325 alunos em 2020 (IDEB, 2020). Toda esta demanda esteve acomodada no 

mesmo espaço original, mas atualmente divididas em 12 salas de aulas.   
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Figura 1 – Carta Imagem destacando o perímetro urbano e o raio de abrangência da escola 
de ensino fundamental. Distrito de Souzânia, Anápolis (GO). 

 
Fonte: Plano Diretor de Anápolis (adaptado). Elaborado pelos autores. 

 
Gráfico 4 – Alunos matriculados na Escola Municipal Gomes Santana Ramos entre os anos de 
2000, 2005, 2010, 2015 e 2020.

 
Fonte: IDEB, 2020 

  

Pela predominância histórica da maioria dos domicílios em Souzânia estarem 

em zona rural, verifica-se também que os alunos da Escola Municipal Gomes de 

Santana Ramos, no ano de 2020, estão divididos entre 26% residentes na vila urbana 

e os outros 74% vivendo em chácaras e fazendas da região (ANÁPOLIS, 2020).  

Para que esta maioria de alunos matriculados possa frequentar as aulas 

diariamente a escola conta com o serviço de transporte escolar da Secretaria Municipal 
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de Educação de Anápolis. São disponibilizados seis ônibus escolares, um para cada 

linha criada, que realizam as viagens de vinda e retorno de 240 alunos todos os dias 

letivos. Em algumas rotas as viagens duram cerca de uma hora e para a rota da 

Fazenda Padre Sousa são necessárias duas viagens diárias para transportar os 77 

alunos daquela região.  

Num total diário a soma da quilometragem que estes seis veículos realizam em 

suas duas viagens chega a 550 quilômetros de rodagem em estradas rurais sem 

asfaltamento. Outros detalhamentos estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Serviço de transporte escolar realizado na Escola Municipal Gomes Santana 

Ramos em Souzânia, Anápolis (GO), 2020. 

Souzânia - Escola Municipal Gomes Santana Ramos. 

Rota/Localidade Alunos transportados Quilometragem (Km) por dia. 

Jurema 49 130 

Miranápolis 34 80 

Padre Souza (faz 2 viagens) 77 70 

Serra do Mizael 46 120 

Trairinha 11 50 

Ana Camela 23 100 

Total 240 550 

Fonte: Departamento de Transporte Escolar, Secretaria Municipal de Educação de Anápolis. 

 

 Diante destes dados, que revelam uma distribuição geográfica 

predominantemente rural e uma ampliada utilização diária do serviço de transporte 

escolar, percebe-se que a Escola Municipal Gomes Santana Ramos possui uma 

dinâmica funcional atípica, quando comparada aos demais estabelecimentos 

municipais de ensino fundamental de Anápolis.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O interesse em olhar a volta do ambiente em que vivemos trouxe à humanidade 

questionamentos e discussões que talvez não se encerre numa conclusão absoluta. O 

distrito pode ser classificado como um desses ambientes espaciais ricos de 

características e que provocam questionamentos e debates sociais. Com o interesse 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Campus Campo Mourão 
 

 

 

mais específico para Souzânia, percebemos particularidades do local que contrastam 

bastante com as demais características do município de Anápolis.  

Um desses pontos a ser destacado é que a maioria da sua população vive no 

ambiente rural. O trabalho no campo e a vida mais ‘isolada e simples’ (grifo nosso) 

geram valores e expectativas nos indivíduos que contribuem para a valorização das 

relações familiares e comunitárias. Na crença de que existem formas de alcançar uma 

ascensão social, o morador campesino sempre depositou esperanças que a educação 

formal é o caminho para vivenciar mudanças positivas e concretas.  

 O distrito de Souzânia possui, a mais de um século, estruturas formais de 

educação pública fundamental e essa realidade não foi uma regra para todos os 

distritos em Goiás, mas é de suma importância reconhecer que os desafios de cada 

época são diferentes e devem ser superados. O funcionamento, na Escola Municipal 

Gomes Santana Ramos, somente do turno matutino é algo a ser repensado e a 

justificativa apresentada pela gestão municipal é a do alto custo de uma logística do 

transporte escolar na região acontecendo duas vezes ao dia. Assim, a unidade escolar 

concentra todo seu efetivo num só momento do dia e busca se adequar num espaço 

físico já inadequado, construído para uma realidade de mais de 40 anos atrás, para 

oferecer ao corpo discente um aprendizado relevante e o mais contextualizado possível 

de seu ambiente de origem.  

Os desafios continuam grandes para que toda a comunidade escolar de 

Souzânia não seja desassistida em seu direito ao acesso a uma educação pública, 

gratuita e de qualidade.  
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O DESAFIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DOS PROGRAMAS DE 

GOVERNO NAS PEQUENAS CIDADES DO DELTA DO RIO 

AMAZONAS: “MAIS DO MESMO”  
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RESUMO 

Este artigo apresenta uma análise sobre as políticas públicas e os programas de 

investimentos de caráter territorial que ocorreram nas pequenas cidades de Afuá e 

Ponta de Pedras, Pará, e Mazagão, no Amapá, para subsidiar a compreensão de que 

é necessário um novo modelo cívico que considere as identidades regionais. Para sua 

condução, realizaram-se trabalhos de campo, entre os anos de 2014 a 2018, 

entrevistas com agentes públicos, análises dos planejamentos regionais e pesquisa no 

Portal da Transparência, até o ano de 2018. Essas pequenas cidades receberam obras 

públicas do Programa de Aceleração do Crescimento a fim de promover melhorias na 

qualidade de vida de seus habitantes. Muitas dessas obras ficaram incompletas ou 

entregues com atrasos e não contribuíram com a promessa de desenvolvimento local. 

São produtos de um planejamento urbano e regional que não levaram em 

consideração as realidades locais.  

 

Palavras chave: PAC. Pequenas Cidades. Modelo cívico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado brasileiro, desde a modernização do seu território com seu processo 

de industrialização e urbanização, principalmente depois de 1950, adotou uma visão 

de desenvolvimento baseada na teoria da modernização (Leys, 2004). Assim, copiar o 

modelo industrial dos países desenvolvidos era o caminho para o crescimento e a 

superação dos problemas sociais, principalmente após o inchaço urbano e a 

precariedade observada nas cidades brasileiras, como resultado de sua macrocefalia 

urbana.  

Este Estado, desde sua independência, tinha uma visão determinista sobre o 

território: um país com recursos naturais em potencial diante de uma população 

debilitada. Para proporcionar seu desenvolvimento deveria, então, promover uma 

espécie de missão civilizadora (Moraes, 2005). Desta maneira, um dos aspectos de 

“civilizar” era urbanizar o país, pois se tratava de um Brasil arcaico, com aspectos rurais 

(Lambert, 1967). 

Em paralelo a este movimento, projetos foram pensados para a Região da 

Amazônia, que estava vivendo as consequências do declínio econômico da borracha. 

Estes projetos impulsionaram o surgimento de agrovilas, rurópolis, company towns, 

que ocorriam a despeito da existência de municípios com mínima população urbana, e 

que apresentavam aspectos urbanos, seja para o consumo, seja para o 

estabelecimento de redes sociais (Becker, 1985; Castro, 2008). 

No Governo Vargas, desde o surgimento da Fundação Brasil Central, em 1944, 

à criação da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), braços 

de esferas federais permaneceram sobre estes municípios e seus enclaves urbanos, 

mas que, com sua autonomia municipal, fortaleceram os elos com a elite local (Becker, 

2009, p. 25, 26). Os projetos nacionais então propostos, que incluíram os municípios 

e suas cidades, eram de natureza agrominerais, do período militar (e que 

permanecem) e socioambiental, que, por sua vez, contribuiu para que tal realidade 

fosse tratada apenas como um potencial de exploração comercial, um “mercado 

sustentável” (Pressler, 2010). 

Dessa maneira, o urbano, caracterizado por cidades pequenas, com quórum 
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populacional de 50, 30, 20 mil habitantes ou menos, sempre ficou à parte destes 

processos de desenvolvimento da Região, sofrendo oscilações que tornaram as 

localidades uma verdadeira inconstância em atendimentos a serviços públicos, geração 

de empregos e realização de políticas públicas de interesse social. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é apresentar uma análise sobre as 

políticas públicas e os programas de governo de caráter territorial no espaço 

intraurbano das cidades de Afuá e Ponta de Pedras, no estado do Pará, e em Mazagão, 

no estado do Amapá, localizadas no Delta do Rio Amazonas, analisando a instalação 

de equipamentos urbanos como sistema de abastecimento de água, creches, unidades 

básicas de saúde, que propiciam compreender aspectos visíveis presentes no espaço 

geográfico e dimensionar qualidade de vida em termos de urbanidade que contribuam 

para o planejamento urbano e regional. 

Para o seu desenvolvimento, foram adquiridos dados e informações por meio 

de trabalhos de campo, que ocorreram entre os anos de 2014 a 2018, essenciais para 

fotografar propagandas com apresentação de obras públicas das mais diferentes 

esferas, para entrevistar representantes do poder público local, como funcionários e 

secretários ligados à prefeitura, e busca em secretarias específicas dos governos 

estaduais, tanto do Pará, como do Amapá, a SEDOP - Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas/PA e a Secretaria das Cidades/AP. 

Funcionários ligados à AMAM (Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó) 

também foram entrevistados3. Estas entrevistas tinham como objetivo compreender 

as dificuldades que os agentes públicos locais encontram na execução de obras 

públicas, na relação entre entes governamentais, na constante luta que alegam 

encontrar pela falta de compreensão do Governo Federal (GF) de suas dificuldades. 

 

 2 AFUÁ, PONTA DE PEDRAS E MAZAGÃO: PEQUENAS CIDADES, GRANDES 
DESAFIOS  

 

Afuá e Ponta de Pedras localizam-se na Ilha de Marajó, estado do Pará (figura 

1), localizadas no Delta do Rio Amazonas. A primeira, na porção norte da Ilha, possui 

 
3 A realização dessas entrevistas foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade do 
Vale do Paraíba, processo nº 69815317.8.0000.5503. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

27% de população urbana. É uma cidade sobre estivas, com espaço intraurbano 

compacto, aspectos visíveis de sua paisagem que denotam organização espacial. Ponta 

de Pedras, com 48% de população urbana e um padrão espacial dendrítico, é a mais 

próxima de Belém, em um percurso de aproximadamente 3 horas de barco, ao sul da 

Ilha de Marajó.  

 

Figura 1 – Localização das cidades de Afuá, Ponta de Pedras e Mazagão 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019), a partir de dados do IBGE (2019) 

 

Mazagão, no estado do Amapá (figura 1), é uma cidade com expressões de 

grandeza. Conhecida como Mazagão Novo, acessada pelo rio há alguns anos atrás, 

local de entrada e saída de pessoas, comércios de peixes e açaí, atualmente é 

alcançada por uma rodovia, após a construção de uma ponte sobre o rio Vila Nova, 

Washington Elias dos Santos, que liga a cidade de Macapá à cidade de Santana. Possui 

49% de população urbana em um espaço urbano “espraiado”. 

Essas são cidades ribeirinhas, que apresentam possibilidades de 

desenvolvimento ignoradas. Portadoras de carências, como infraestrutura inadequada, 

inclusive no que diz respeito às moradias, estas cidades possuem indicadores sociais 

insuficientes em saneamento básico, escolaridade, empregabilidade e equipamentos 
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urbanos. São cidades cercadas por águas em uma constante contradição na falta de 

acesso à água potável para seus habitantes (Montoia, 2018). 

São realidades que necessitam de políticas públicas que considerem fatores 

naturais, sociais e culturais locais para ocorrer, tanto em aspectos orçamentários 

quanto logísticos – sendo estas variáveis um grande entrave para o fracasso de 

programas de governo e políticas públicas realizadas nos últimos anos.   

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO COMO EM TODO LUGAR 

 

Muitos serviços públicos essenciais apresentam deficiências e incompletudes. 

Essas situações, geradoras de impossibilidades de melhoria de vida para seus 

moradores, ocasionam a necessidade de intervenção pública por meio da instalação 

de obras que atendam à comunidade local. Ao longo dos anos de elaboração dessa 

pesquisa, observamos a presença de placas de obras públicas nestas cidades, em uma 

demonstração do Poder Público local que algo está sendo realizado, para melhorar as 

condições de vida. Um exemplo a este respeito se trata da melhoria do sistema de 

abastecimento de água municipal, notadamente no espaço intraurbano. O que 

também ocorreu em muitas cidades brasileiras, o GF estabeleceu sua presença nestas 

localidades por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado em 

2007, a fim de dotar o país com a infraestrutura necessária nas demandas de logística, 

sociais, urbana e energética.  

Afuá, Ponta de Pedras e Mazagão receberam obras de abastecimento de água 

em situação inadimplente, com exceção de Mazagão, com a data-referência em julho 

de 2017 (convênios 403312 - EP 2177/99 ou 328673 - 120/97/ SUDAM para Afuá; 

671982 - TC/PAC 0242/12 para Ponta de Pedras; 679616 - 0009/14 para Mazagão). 

Em Ponta de Pedras/PA a situação é inadimplente, caracterizado como “em 

obras”, mas, se trata de uma obra que não terminou. Em Mazagão/AP, o sistema 

mostra que está em fase de “ação preparatória”, o que pode significar que o 

empreendimento está em preparação para iniciar a contratação. 

Segundo relatórios da Agência Nacional das Águas (ANA), a Região Norte do 

país é que mais apresenta deficiência quanto ao saneamento básico, coleta de esgoto 

e abastecimento de água, pois, enquanto a Região Norte apresenta uma média de 
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76,4% de abastecimento de água, a do País é de 93,2%, fato ainda questionável 

considerando a qualidade do sistema de abastecimento, pois as obras do PAC não 

foram suficientes para suplantar o problema da qualidade de água (ANA, 2010; 2014). 

Materiais utilizados nessas obras mostram-se de baixa qualidade, além de 

abastecimento intermitente. A água consumida pelos moradores de Afuá recebe 

apenas cloro antes de sua distribuição à população, uma simples desinfecção da água, 

o que ocasionou ações do Ministério Público Federal diante da qualidade da água, pois 

“tinha significativa quantidade de sujeira e outros agentes patogênicos, o que vinha 

causando sérios problemas de saúde”, segundo Portal G1 (2018), em notícia veiculada 

no dia 28 de novembro de 20174.  

O Processo nº 0003298-52.2012.4.01.3900 da 5ª Vara Federal em Belém, é 

uma ação do Ministério Público Federal contra Estado de Pará, Companhia de 

Saneamento do Pará – COSANPA e FUNASA – Fundo Nacional de Saúde, baseada em 

análise da água realizada pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Município de Afuá, 

que ocorreu em 11/10/2011 e 19/10/2011. Nessa ação constatava-se que a água 

fornecida pela CONSAPA “não estaria de acordo com os padrões mínimos exigidos pela 

Portaria MS nº 518, de março de 2004”.  

Ponta de Pedras no Conjunto Habitacional Pedrolândia, uma obra do Programa 

“Minha Casa, Minha Vida” possui um sistema de abastecimento de água que continua 

precário. Sendo uma obra original do PAC, referente ao ano de 2012 (TC/PAC 

0242/12), as casas do programa foram entregues sem o término da obra (figura 2). 

Em trabalho de campo, realizado em 2014, nesta cidade, observamos que a 

população do bairro usa água e energia elétrica de forma ilegal, como uma alternativa 

diante do acesso e estes serviços de primeira necessidade. Constatou-se o fato de que 

a água oferecida à população, não somente deste bairro, mas em sua área urbana, 

está com 39,7% em situação inadequada e 47,3% de forma semiadequada, segundo 

IBGE (2018), em que ocorre apenas a desinfecção da água. Percebemos no bairro a 

continuidade da obra que era para ser entregue, em 2012, e adiado para entrega no 

 
4 PORTAL G1. Justiça Federal obriga poder público a melhorar abastecimento de água em Afuá, no 

Marajó. Disponível em https://g1.globo.com/pa/para/noticia/justica-federal-obriga-poder-publico-a-
melhorar-abastecimento-de-agua-em-afua-no-marajo.ghtml. Acesso em 17jul2018.  
 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/justica-federal-obriga-poder-publico-a-melhorar-abastecimento-de-agua-em-afua-no-marajo.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/justica-federal-obriga-poder-publico-a-melhorar-abastecimento-de-agua-em-afua-no-marajo.ghtml
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ano de 2017. Os aspectos da obra na imagem revelam as condições em que se 

encontra a obra (figura 2).  

 

Figura 2 – Obra de Abastecimento de Água em Ponta de Pedras/PA, ano de 2012: Placa do 
PAC sobre obra de sistema de água em 2012 e a mesma obra, em 2018, no Conjunto 

Pedrolândia, Ponta de Pedras/PA. 

   

Fonte: Acervo do Laboratório de Estudos das Cidades, 2018 

 

Outras obras que foram realizadas nestas cidades: as unidades básicas de 

saúde (figura 3). A instalação destas unidades ocorreu de forma diferente nas três 

cidades. Em Afuá, recentemente foi inaugurada uma unidade básica de saúde no bairro 

Capim Marinho, um bairro de ocupação mais recente na cidade, com inauguração em 

21 de julho de 2017. A previsão era para o segundo semestre do ano anterior. Em 

Ponta de Pedras a instalação de unidade básica de saúde do PAC não ocorreu na área 

urbana. Foi em uma comunidade rural chamada Jagarajó, inaugurada em meados do 

segundo semestre de 2016.   

 

Figura 3 – Unidades Básicas de Saúde 

 
Fonte: Acervo do Laboratório de Estudos das Cidades, 2018 

 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Em Mazagão, no sítio do PAC, está a construção de duas unidades básicas de 

saúde. Não conseguimos informações da unidade básica de saúde tipo III, mas a 

unidade básica de saúde tipo IV está na Avenida Intendente Alfredo Pinto. Início das 

obras ocorreu em 18 de fevereiro de 2014, com previsão de entrega em 16 de agosto 

do mesmo ano. Contudo, a obra foi abandonada e retomada apenas no ano de 2017, 

com término das construções ocorrendo em 2018.  

Algumas complicações ocorreram nesta obra citada. Segundo representante 

do governo local, entrevistado em julho de 2017, a gestão na época do projeto não 

cumpriu com as fases do projeto, pois, cada etapa deve ser fiscalizada, fotografada e, 

então, o dinheiro é repassado para a prefeitura dar continuidade à obra. O sistema de 

acompanhamento da obra não foi alimentado corretamente, a empresa responsável 

abandonou a construção devido à falta de pagamento, o que também acarretou em 

roubo do material da construção localizado no terreno. A nova gestão municipal, que 

iniciou em 2017, se responsabilizou por finalizar a obra.  

As entrevistas com os agentes públicos de Mazagão revelaram a dificuldade 

da gestão em dois aspectos: primeiro, a prefeitura administrar os recursos que são 

recebidos, cumprir etapas e realizar licitação e acompanhamento das obras; segundo, 

a responsabilidade da empresa com licitação aprovada em cumprir prazos, realizar as 

obras com os recursos disponíveis, bem como a distância física da sede da empresa e 

do banco que aprova o recurso. Isso pode possibilitar descumprimento dos prazos 

e/ou realização das obras.  

Os investimentos na área educacional desses municípios/cidades também 

chamam atenção pelo montante e resultados obtidos. A construção de creche 

municipal é um exemplo. Em Mazagão, as obras estão em fase de “ação preparatória”, 

ainda em fase inicial de aceitação do projeto e resposta do GF e não tem convênio 

firmado com datas vigentes de início e término das obras, não sendo possível, então, 

realizar uma análise. Em Ponta de Pedras, houve o início da construção de uma creche 

na avenida Lauro Sodré, onde hoje se localiza uma escola municipal denominada 

Escola Municipal Semente do Saber, em exercício, mas com deficiências em 

infraestrutura: sem acessibilidade para deficientes, sem biblioteca ou equipamentos 

de informática. 
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Após a inauguração do Conjunto Pedrolândia em Ponta de Pedras, às margens 

da Rodovia Mangabeira, em 2012, foi aprovada a construção de uma creche que 

atenderia ao bairro e aos arredores, como a comunidade Cajueiro. Esta obra foi 

divulgada no antigo Portal da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, que não está 

mais disponível, indicada como uma creche para a comunidade do Cajueiro (figura 4).  

 

Figura 4 – Creche em Ponta de Pedras/PA. 

 
Fonte: Acervo do Laboratório de Estudos das Cidades, 2018. 

 

Com o término da obra prevista para novembro do ano de 2014, a construção 

da creche se tornou um criadouro para insetos e local de despejo de lixo, como 

constado em campo nos anos de 2015, 2017 e 2018. Um agente público entrevistado 

no ano de 2015 chegou a mencionar que a obra estava em fase de finalização, em 

uma entrevista gravada. 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO COMO EM TODO LUGAR 

 

Neste item, vamos apresentar obras públicas em cada cidade separadamente. 

Todas estas obras ocorreram ou ainda vão ocorrer no espaço intraurbano. A intenção 

de apresentar esta série de obras ocorreu pelo levantamento possível, durante os 

trabalhos de campo, que permitiram uma observação in locu e pesquisa de dados.  

 

a) Afuá/PA:  
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A cidade de Afuá apresenta uma organização espacial, a manutenção periódica 

dos equipamentos urbanos, a limpeza pública e o cuidado com os espaços públicos. 

Dentre as obras estudadas, conforme Montoia (2018), ocorreu ainda a assinatura de 

um convênio para a construção de passarelas de concreto na cidade. O convênio de 

número 841066 consta no Portal da Transparência como “construção de passarelas 

em concreto armado no Município de Afuá/PA”.  

Uma passarela de concreto armado é mais duradoura que as passarelas de 

madeira, e que possui manutenção frequente. Contudo, o concreto armado é um 

material pesado para o solo de várzea. Tem um custo de manutenção muito baixo, 

boa resistência, mas é um material caro, pesado e gera muitos resíduos. 

Outras obras que ocorreram na cidade, como demonstra o Portal da 

Transparência (2018), são, além do calçamento de concreto armado, a construção de 

um muro de arrimo, para áreas que apresentam declividade sujeitas à erosão em 

função das marés. Há ainda a aquisição de um “veículo automotor para transportes de 

alunos”, embora o código de condutas da cidade tenha proibido o uso de transporte 

como carros e motocicletas, pois, Afuá, é uma cidade de casas e ruas de palafitas. 

 

b) Ponta de Pedras/PA:  

 

A cidade de Ponta de Pedras, há muitos anos, é cenário de políticas públicas 

incompletas, alvos de disputas políticas locais, e de construções públicas inacabadas, 

além da dependência da administração local por recursos federais e de programas de 

transferência de renda por parte da população, como Bolsa Família e Seguro Defeso 

(Costa & Brondízio, 2009). 

Em 2009, se observou que o sistema de água da cidade era insuficiente: 

26,5% da população entrevista tinha avaliado como boa, 23% como ruim e 23% como 

razoável (Montoia, 2010). Naquele momento, era possível perceber o aspecto do local 

de distribuição de água na cidade, em que após obra pública do governo, o que 

transpareceu foi a pintura na caixa d’água (figura 5).  
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Figura 5 – Obra do Governo do Estado do Pará, 2013, em Ponta de Pedras/PA. 

 
Fonte: Acervo do Laboratório de Estudos das Cidades, anos de 2009 e 2014. 

 

Em avaliação realizada pelas próprias famílias entrevistadas, o abastecimento 

de água é apontado como o quarto mais emergencial, sendo os serviços de saúde o 

que mais preocupava os moradores (Montoia, 2010). Costa e Brondízio (2009), Lima 

et al (2012) e Lima (2017) apontaram a problemática do acesso à água na cidade e 

da relação com a saúde da população. Lima (2017, p. 101) afirmou que 75% da 

população afirmou ter acesso á água da concessionária, mas essa água não era 

tratada, e 10% utilizada água do vizinho ou de poço.  

Uma obra do governo local, realizado entre 2014 e 2015, foi a reforma da orla 

na Praia de Mangabeira. A obra incluía a contenção da erosão na orla da praia e que 

iria beneficiar residências aí localizadas, algumas dos políticos locais. A praia ganhou 

um aspecto de balneário, com um “calçadão”. Contudo, o que se mostrou urgente foi 

a erosão que atinge a rodovia municipal, que conecta várias comunidades ribeirinhas 

do município. Há uma obra que se iniciou em junho de 2019 (convênio 692058 do 

Ministério da Integração Nacional com fim da vigência em 2019). Esta erosão também 

compromete a distribuição de água, pois a tubulação está exposta. O recurso foi 

liberado em dezembro de 2017 (figura 6).  
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Figura 6 – Erosão na Rodovia Mangabeira em Ponta de Pedras/PA. 

 
Fonte: Acervo do Laboratório de Estudos das Cidades, 2018 

 

c) Mazagão/AP  

 

Mazagão é um município membro da Região Metropolitana de Macapá, que 

inclui também o município de Santana. É um município que enfrenta muitas 

dificuldades. Segundo entrevistas realizadas, a nova gestão municipal, iniciada no ano 

de 2017, recebeu da administração anterior um município repleto de irregularidades: 

convênios não cumpridos, dívida pública, atrasos de salários dos servidores municipais, 

deficiências em oferta de serviços públicos e uma insatisfação populacional com a coisa 

pública significativa.  

A partir de 2017, medidas para sanar as deficiências começaram a ser 

tomadas, o que incluiu a continuidade de serviços públicos na área urbana: limpeza 

das ruas, coleta de lixo, abastecimento de água, atendimentos clínicos, melhoria na 

merenda escolar, pagamentos de salários atrasados dos funcionários públicos, entre 

outras demandas, além da tentativa de retomada de construções de obras públicas, 

como a pavimentação do Bairro Bom Jesus (convênio 817158, no Portal da 

Transparência), com o início da vigência, em dezembro de 2015 e finalização da obra 

em junho de 2017 (figura 7). Não existe informação sobre término da obra, somente 

o fato de que a prestação de contas deveria ocorrer 60 dias após fim da vigência. 

Obra instalada na cidade, que seria construída na área urbana, é a Casa do 

Agricultor (convênio 06776/2015 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento). A antiga data de vigência para a obra era 30 de dezembro de 2015, 

e passou para 30 de dezembro de 2018, com encerramento das obras em data-limite 

para prestação de contas, no dia 28 de dezembro de 2019. 
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Figura 7 – Pavimentação no Bairro Bom Jesus e Construção de Casa do Agricultor, Painel da 
Obra em 2018 

    
Fonte: Acervo do Laboratório de Estudos das Cidades, 2018 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS NAS PEQUENAS CIDADES E SUAS 

IDIOSSINCRASIAS   

 

As políticas públicas estabelecidas pelo governo federal não levam em 

consideração as realidades locais, por isso, nestes locais, elas acabam não atingindo 

prazos ou concluídas, quando, após finalização, são inutilizadas. As cidades do delta 

têm características próprias do lugar que vão além dos aspectos naturais e que 

merecem análise do ponto de vista regional.  

Não se pode negar o fato de que todas as obras apresentadas possuem o 

prisma de melhorar o ambiente construído. As obras públicas são importantes, 

necessárias e obrigações dos agentes públicos, mas significam relativa melhoria da 

qualidade de vida, seja pelo impedimento do desenvolvimento da autonomia da 

população que não é chamada a um processo participativo, seja pelas idiossincrasias 

presentes em cada ação.  

Desta maneira, as políticas públicas são genéricas, a política “mais do mesmo”, 

quando gestores, na busca por alianças com o Governo Federal (GF), para fins 

eleitoreiros, aprovam obras públicas para seus municípios, principalmente na área 

urbana – que possuem mais visibilidade, mas não se preocupam em prestar contas de 

sua realização. Isso produz várias consequências: atraso de obras públicas e seu 

abandono pela empresa responsável, como ocorreu em Mazagão e impossibilidade de 

novos convênios, como ocorreu em Ponta de Pedras.  

Vários agentes públicos, nas entrevistas realizadas, afirmaram que o GF não 

consegue fiscalizar o andamento das obras, que contribui para a manutenção da 
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realidade local de improbidade administrativa. Os próximos gestores, ao assumirem o 

governo destes municípios, lidam com a cobrança de prestação de contas das gestões 

anteriores, e estes novos governos são impedidos de trabalhar próprios projetos 

porque “têm que arrumar a casa”.  

Além disso, a distância física dos grandes centros é outro fator visto como 

impasse, pois muitos técnicos da esfera estadual não estão dispostos a percorrer as 

longas distâncias de barco para prestar apoio aos gestores municipais do Marajó, 

inclusive por saber que a distância se torna um fator de descontinuidade, como 

apontado por um agente público do governo do estado, entrevistado em janeiro de 

2018. 

Para a AMAM, apesar dos municípios do arquipélago serem chamados à 

participação junto ao governo do estado, eles são o “primo pobre”, pois “o orçamento 

que o governo do estado encaminha para Assembleia Legislativa, se você for verificar 

todos os recursos que são destinados [...] para o Marajó, você vai ver que é 

praticamente nada” (Agente entrevistado em janeiro de 2018). 

No Amapá, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades, um órgão 

do governo estadual, criado há pouco mais de três anos, tem o desafio de contribuir 

com os 16 municípios do estado em várias questões: elaboração de plano diretor, 

plano de resíduos sólidos, projetos de água e esgoto, além da capacitação técnica de 

que os municípios necessitam. Um dos aspectos importantes, que diz respeito às obras 

públicas, é sobre sua prestação de contas, pois, segundo agente público estadual do 

amapá, entrevistado em julho de 2017, “os prefeitos [...] são muito carentes de um 

apoio administrativo”. 

Essa é a principal dificuldade de Mazagão, que resulta em atraso para novas 

licitações, para continuidade de obras e atendimento ao cidadão. Estas obras públicas 

se tornam em “formas construídas sem finalidades verdadeiramente sociais”, como 

objetos de uma política do instante, com finalidade eleitoreira, com aparência de 

solidariedade, mas promotora de enriquecimento de construtoras, de manutenção de 

partidos políticos e fortalecimento de estruturais políticas tradicionais e nocivas à 

verdadeira busca pela cidadania (MONTOIA 2018).  
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3.1 O FATOR AMAZÔNICO E O ESPAÇO COMO OBSTÁCULO 

 

O fator amazônico é uma expressão utilizada para designar as características 

peculiares que os estados da região da Amazônia possuem: suas potencialidades 

naturais, como os rios, as florestas, a baixa densidade demográfica, povos tradicionais 

como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, entre outros. São também 

fatores de longa distância, de muitas horas de viagem na aplicação da própria política 

pública. Essa expressão é amplamente utilizada nas políticas da saúde, e que levam 

os secretários estaduais a insistir com a esfera federal na regionalização do sistema 

único de saúde (FIOCRUZ, 2018; Pereira & Ferreira, 2015).  

Contudo, esta é uma realidade que se aplica a todas as esferas: os gestores 

sempre reforçam a dificuldade do transporte de materiais para a sua cidade, o que 

provoca o aumento do preço das obras públicas. Tabelas de preços padronizados não 

se aplicam sobre estas cidades ribeirinhas, principalmente quando a única via é o rio, 

além disso, o produto em si encarece devido à distância. 

Da mesma forma, o valor, quase padrão, de uma obra pública não condiz com 

a realidade destas localidades, como Afuá, Ponta de Pedras e Mazagão: é necessário 

considerar o comércio local, incapaz de oferecer os materiais necessários, seja pela 

pouca condição, seja pela ilegalidade, não sendo capaz de gerar notas fiscais. 

Ilegalidade esta que funciona como uma alternativa às baixas possibilidades que o 

comércio local gera para seus proprietários.  

Eidorfe Moreira (Moreira, 1960, p. 82) apontou que não existe nenhuma parte 

do Brasil em que o espaço “assume uma feição tão negativa como a Amazônia”, isso, 

diante da distância, do isolamento, em uma aparente resistência natural. Contudo, 

sem cair no determinismo, o autor considerou que “não é a natureza por si mesma, 

mas a condição humana em face dela, que cria verdadeiramente os problemas 

geográficos” (Moreira, 1960, p. 12). 

Enquanto isso, continua a manutenção deste contexto sem levar em 

consideração sua realidade biossocial e que “o Brasil do Sudeste, governa o Brasil do 

Norte”: lá que se localiza a sede e a aquisição de materiais para as obras públicas que 

ocorrem. Assim, os padrões das políticas públicas não se adequam, corretamente, a 
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estas realidades.  

 

3.2 OS PLANOS, SUAS PERSPECTIVAS E INOCUIDADES  

 

Em meados de 2007, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Territorial 

Sustentável do Arquipélago do Marajó (Ministério da Integração, 2008). É uma espécie 

de sequência do Plano Amazônia Sustentável, que propõe uma série de diretrizes para 

o desenvolvimento da região de maneira sustentável. Não existe, explicitamente, uma 

política urbana neste plano, apesar de mencionar a extensão da energia elétrica, 

aumento do saneamento básico, e acessos. 

Dentre as diretrizes e ações principais que constam no referido plano, 

sancionado pelo Decreto de 26 de julho de 2006, da Casa Civil, as ações em torno da 

infraestrutura são as que mencionam mais itens aplicáveis ao espaço intraurbano, 

como estender a transmissão de energia elétrica ao Marajó, a partir da extensão da 

linha de transmissão do sistema interligado de Tucuruí, modernizar os terminais 

hidroviários, ampliar sistema de telefonia celular, de transmissão de TV, implantar 

frigoríficos para armazenamento de produtos e, o mais explícito, “políticas para 

melhoria da qualidade, captação e distribuição de água nos centros urbanos e rurais”. 

Contudo, é um plano que “não saiu do papel”, tendo sido revogado pelo 

Decreto nº 9.784, de 2019. A prelazia do Marajó teve intensa participação neste 

projeto e chegou a declarar que “não foi prioritário na pauta do governo (AMAM, 2018). 

Poucas ações do plano foram realizadas, como a transmissão de energia elétrica 

advinda da Usina de Tucuruí, pois a energia movida a óleo e carvão é muito presente 

na região, principalmente nas áreas rurais. A inauguração desse tronco de transmissão, 

que se iniciou no município de Ponta de Pedras, foi realizada em julho de 2016. 

Sobre os planos diretores municipais, eles seriam alternativas de diagnóstico, 

análise e planejamento das necessidades municipais, inclusive ações na área urbana 

necessárias para melhorar a qualidade de vida, contudo, foram ineficazes nestas 

localidades. Em 2010, Montoia (2010) constatou que houve a elaboração do plano de 

Ponta de Pedras, entretanto esse possuía artigos genéricos, que seriam aplicáveis a 

qualquer outro município de realidade semelhante. 
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Em Afuá, o plano diretor municipal (Lei Complementar nº 001/2006, de 10 de 

outubro de 2006) apresenta características semelhantes ao de Ponta de Pedras, 

inclusive similitudes em seus artigos, com poucos indícios do que é específico, como 

construção de vias de concreto armado, da preferência pelas bicicletas. 

Mazagão não possui plano diretor municipal. A nova gestão, que passou a gerir 

o município a partir de 2017, tem como plano de governo a sua elaboração, o que 

ainda não havia ocorrido, em 2019. No estado do Amapá poucas cidades possuem o 

Plano Diretor: Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque (FREITAS, 2011). 

A forma como são tratados o Plano Marajó e os Planos Diretores Municipais 

explicitam a ausência das ações de Estado sobre essas localidades, além da 

necessidade de suas implementações. Como afirmou Milton Santos (2014, p. 31): “as 

burocracias – estilo brasileiro – nos tratam como se fôssemos objetos, desde a filosofia 

do emprego às exclusões consagradas”, pois estes planos meramente formais, esta 

participação aleijada, este não cumprimento, deixa o cidadão mutilado e “abandonado 

à sua própria sorte”.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O DISCURSO INDIGENTE PARA AS CIDADES 

RIBEIRINHAS 

 

Trindade Júnior (2011) realizou um trabalho sobre três cidades paraenses, que 

são consideradas de nível intermediário na rede urbana regional que receberam 

intervenções do poder público em suas orlas fluviais, mas algumas resistências foram 

encontradas pelo uso, posto antes de ocorrer a obra, como um fator de permanência 

e concepção de um espaço de vivência, diferente da nova lógica estabelecida com 

intenções de modernização do território e integração aos polos econômicos (Trindade 

Júnior, 2011, p. 9, 10). 

É a “estandartização das paisagens que tem substituído o reino dos lugares” 

(Trindade Júnior, 2011, p. 10), em obras de parceria do governo do estado do Pará e 

GF, como projetos do PAC, que parcialmente aproveitam os espaços de vivências 

ribeirinhos, quando não os negam. Tratam-se de obras que configuram novos espaços 

e refletem “certos esvaziamentos de práticas cotidianas ainda muito presentes nas três 
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cidades” (Trindade Júnior, 2011, p. 14), seguindo um modelo rodoviário, como 

Marabá. Todas estas mudanças levam o espaço local, como as orlas fluviais, ao mesmo 

modelo de lazer e turismo das grandes cidades brasileiras. 

Isso ocorre porque existe um modelo economicista em nossos país, segundo 

o qual, todos os espaços têm que ser aproveitados com um fim econômico, como se 

a economia funcionasse deslocada da cultura, da religião, das instituições, das 

realidades locais. Se assim fosse, quando um lugar sofre alguma forma de 

modernização, esta impulsionaria todas as instâncias sociais em um mesmo 

movimento homogêneo e de dividendos consideráveis. Entretanto, pelo contrário, 

produz pobreza e, ao lado de grandes obras públicas, pessoas em condições precárias 

de vida estão presentes como um estranho ao lugar, e, portanto, culpado de sua 

condição. 

Santos (2014, p. 123) afirma que precisamos de um novo modelo cívico, pois 

o que temos é um modelo econômico, no qual o cidadão, que não é cidadão, mas 

apenas consumidor, passa a consumir educação, saúde, moradia, lazer de maneira 

privada, como um recurso, quando na verdade, são direitos inalienáveis ao homem e 

que a sociedade deve compreender que é um dever social e não privado, isto é, que 

possui aquele que compra (Santos, 2014). 

O modelo econômico estabelecido no país, desde os planos militares, tem 

destacado olhares para a Amazônia como uma fronteira de recursos. As pessoas estão 

naqueles lugares como exército de reserva, contenção de conflitos por terras de 

grandes latifundiários patrocinadores de eleições, e como símbolos do 

subdesenvolvimento da região, de estagnações econômicas e vistas apenas como 

carentes. Entretanto, não são vistas como detentoras de possibilidades no valor de 

cidadania, e sim de consumidor ou de instrumento de políticas de exploração de 

recursos minerais, do discurso de sustentabilidade que divulga uma ideologia 

metropolitana.  

Esse novo modelo cívico, que considera as identidades regionais, e que os 

marcos regulatórios sejam capazes de mitigações locais, inclusive, que os recursos da 

União sejam pensados não somente nos espaços metropolitanos é um passo 

necessário e não cumprido no país, até o presente momento. No Brasil, a concentração 
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de recursos e investimentos são, de maneira privilegiada, conduzidos aos locais de 

maior representatividade política e concentração populacional, o que contribui para o 

raquitismo social nas pequenas cidades ribeirinhas da Amazônia. E, apesar de avanços 

nas políticas públicas, elas não produziram aumento significativo de desenvolvimento 

social. 

Os planejamentos, as obras públicas e as relações não denotaram esta 

realidade de direitos sociais como consta na Constituição, constatando-se as palavras 

de Santos, segundo qual “Há um cotidiano que se adapta à lógica hegemônica dos 

propósitos do Estado e das grandes firmas. Mas este é o cotidiano cego, 

preconceituoso, (...), pela qual a individualidade murcha e a obediência se impõe como 

natural (Santos, 2014, p. 136, 137). E quando a lógica é de um cotidiano cego, um 

novo modelo cívico não emerge e cega as realidades peculiares e o seu direito à 

alteridade socioespacial.  
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LEGISLAÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE LIMPEZA URBANA: 

ANÁLISE SOBRE A LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE 

ITUIUTABA/MG 

 

BARBOSA, Jéssica Oliveira1 

MOURA, Gerusa Gonçalves2 

 

RESUMO 

A limpeza urbana é um dos serviços de grande utilidade para a população, uma vez 

que previne doenças e incidência de insetos vetores de doenças, contribui para a 

conservação e bom estado dos sistemas hidráulicos urbanos e colabora com o 

equilíbrio ambiental. No entanto, apesar de sua indiscutível relevância, poucos são os 

municípios que regulam em lei a oferta desse tipo de serviço. Neste sentido, este 

artigo tem como proposta apresentar reflexões acerca das legislações e políticas 

públicas de limpeza urbana, tomando como recorte espacial a cidade de 

Ituiutaba/MG. Para a realização deste artigo foram realizadas leituras e análise de 

documentos municipais que abordassem como o serviço de limpeza urbana é 

realizado e  regulamentado. O objetivo é compreender em que medida este serviço é 

regulamentado nas leis e políticas públicas do município enquanto serviço essencial 

para garantia das condições de qualidade ambiental.  

 

Palavras chave: Limpeza Urbana. Políticas públicas. Legislações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A limpeza urbana trata-se de um serviço extremamente importante para a 

manutenção das cidades, para a conservação do ambiente e mesmo para a saúde da 

população. Mesmo que não haja dúvidas sobre o seu papel na construção de um viver 

bem e com qualidade, a limpeza urbana ainda é pouco discutida, principalmente se 

relacionarmos este conceito com as discussões acadêmicas geográficas acerca da 

produção do espaço urbano e dos estudos ambientais. 

O objetivo deste artigo é analisar o conjunto de legislações, na esfera do 

poder público de Ituiutaba/MG, referente às políticas de limpeza urbana, 

entendendo-a enquanto um instrumento de qualidade ambiental e de vida para a 

população. Outro aspecto abordado neste artigo é a apresentação do conjunto de 

normas legislativas no intuito de compreender de que maneira a limpeza urbana é 

tratada na construção de políticas públicas, a partir de projetos de leis, ações e 

serviços de fiscalização das condições de limpeza urbana. 

Além disso, ao analisarmos o papel do planejamento urbano, nota-se que 

alguns instrumentos urbanísticos desempenham um papel norteador na formulação 

de diretrizes para a elaboração de políticas públicas que entendam a limpeza urbana 

como uma ação importante para o conforto ambiental e bem-estar da sociedade e 

colaborar para o embelezamento da própria cidade. 

Para a realização deste artigo, portanto, foram realizadas algumas leituras que 

abordam o conceito de políticas públicas, além de leis, projetos de leis, decretos, e 

políticas voltadas para a limpeza urbana em Ituiutaba/MG. Notou-se, nesta etapa da 

pesquisa, a existência de poucos trabalhos científicos dentro da Geografia que 

debatessem esta temática acerca das políticas públicas de limpeza urbana.  

Neste sentido, buscamos realizar leituras que apresentassem exemplos deste 

tipo de política aplicados em outros lugares, com o exercício de compreender de que 

maneira a limpeza urbana é entendida e reconhecida no âmbito da legislação e na 

oferta de serviços no município de Ituiutaba/MG. Trata-se da análise de alguns 

documentos e leis encontradas no site da Prefeitura Municipal de Ituiutaba e da 

Câmara Municipal de Ituiutaba. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Também foram analisados alguns documentos, como o Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do Consórcio Público 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba (CIDES), realizado em parceria com prefeituras e instituições de ensino, 

assim como os Planos Diretores do Município de Ituiutaba dos anos de 1970 e 2006, 

incluindo a versão da Revisão do Plano Diretor realizada em 2017 pela Universidade 

Federal de Uberlândia – Campus Pontal. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS: DISCUSSÕES E APONTAMENTOS 

 

Para compreender o conceito de políticas públicas tomamos por base as 

reflexões tecidas por Souza (2006), que discorre desde o histórico acerca dos 

primeiros debates a respeito das políticas públicas até conceitos mais gerais e 

solidificados dentro do âmbito sociológico. Como proposta de seu trabalho, Souza 

(2006, p. 24) constrói um resgate sobre os conceitos de políticas públicas, ao afirmar 

que 

 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja 
política pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do 

estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões 
públicas e Lynn (1980), com um conjunto de ações do governo que 
irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: 

política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 
diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 

cidadãos.  

 

Neste sentido, entende-se que políticas públicas se referem a um 

instrumento caracterizado por um conjunto de ações, medidas, construído a partir de 

demandas sociais e com a colaboração do diálogo entre o governo (tanto na esfera 

federal como Estadual, municipal ou local) e a população. Estas medidas, portanto, 

poderão (re)definir novos rumos, oportunidades e melhorias para a vida de 

determinada parcela da população, dependendo do que se discute enquanto política 

pública. 
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Dada sua importância no contexto social, Souza (2006) ainda ressalta a 

relevância e o papel que os grupos sociais poderiam exercer no processo de 

formulação das políticas públicas em suas múltiplas áreas de atuação, pois é a partir 

dos debates entre as esferas sociais com os representantes políticos e econômicos 

que é possível diálogo e intermediação de interesses, e será o governo que 

intermediará os conflitos e demandas, no intuito (pelo menos na esfera teórica) de 

promover maior justiça e igualdade entre as partes. 

Frente à sua importância, Souza (2006, p. 27) entende que a política pública 

tem como fundamento “colocar o governo em ação” e, se preciso for, analisar quais 

ações este governo deverá adotar em determinadas situações, além de propor 

mudanças ao longo da implementação destas ações e medidas, de modo que o 

objetivo final seja alcançado.  

Considerando que as políticas públicas representam, portanto, interesses, 

Rodrigues (2014, p. 153) apresenta uma reflexão importante sobre a visibilidade que 

os problemas a serem solucionados pelas políticas públicas adquirem a partir dos 

diferentes agentes e suas respectivas demandas e motivações, nos alertando ao fato 

de que 

 

Não é demais lembrar que políticas públicas emergem a partir de 

problemas que não são inatos, mas construídos; ou seja, para que 
um problema seja incluído na agenda política, é preciso que seja 

reconhecido como tal, o que denota certa lógica de escolha que é 
relativa aos valores sociais preponderantes no contexto socioespacial 
e temporal em que se estabelece, dos atores políticos envolvidos e da 

própria opinião pública. 
 

 

Portanto, a elaboração de políticas públicas sob a égide do planejamento 

urbano vem de encontro à discussão sobre quais são as demandas da cidade, qual 

cidade se deseja e quais são os meios que possibilitarão a sua existência. Além disso, 

as políticas públicas, quando criadas, podem representar também diferentes 

interesses de classes ou grupos sociais e seus respectivos conflitos. No caso 

específico da limpeza urbana, o planejamento urbano, ao estimular a criação de 

políticas públicas voltadas para este fim, contribuirá para a construção de uma 

cidade mais limpa, saudável e equilibrada ambientalmente.  
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Entende-se também que aplicação destas políticas pode ser interpretada 

como uma ação muito eficiente para a redução das desigualdades sociais existentes, 

colaborando para a construção de cidades que estejam voltadas para o cidadão. Por 

outro lado, quando estas políticas não são gerenciadas da forma adequada, isto é, 

para o bem-estar do coletivo, a sua implantação pode provocar desigualdades 

socioespaciais e, consequentemente, comprometer a qualidade de vida e ambiental 

das cidades.  

Nota-se que apesar do conceito de políticas públicas ainda ser relativamente 

novo nas discussões geográficas, trata-se de uma abordagem muito pertinente aos 

estudos desta ciência, uma vez que permite compreender como estas políticas estão 

inseridas no espaço, concebê-las enquanto processo, desvendar suas 

intencionalidades e analisar como as suas contradições se materializam e se 

expressam, por meio das ações, no espaço. 

 

3 ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LIMPEZA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG 

 

A limpeza urbana pode ser entendida como uma das ferramentas essenciais 

para o saneamento básico, garantindo o controle do conforto, equilíbrio e qualidade 

ambiental. Para compreender melhor o que é a limpeza urbana e aonde a mesma se 

aplica, temos a definição apresentada pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(IBGE, 2008, p. 28), que explica que limpeza urbana envolve um 

 

[...] conjunto de serviços destinados a promover a limpeza de vias públicas e 
logradouros públicos, pavimentados ou não, tais como: varrição manual ou 
mecânica; capina e/ou roçada; raspagem de terra e outros resíduos carreados 

para as vias e/ou logradouros por causas naturais, como chuvas, ventos, 
enchentes etc.; limpeza de bueiros; limpeza de praias marítimas, fluviais ou 

lacustres; poda de arborização pública; lavação das ruas; ou outras atividades 
complementares, como, por exemplo, pintura de meios –fios, limpeza de 
monumentos, e retirada de faixas e cartazes colocados em locais públicos de 

forma irregular. 

 

Trata-se de um serviço de grande relevância para a população que reside 

nas cidades. Neste sentido, é pertinente analisa-lo nas políticas públicas municipais, 
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leis, decretos, inclusive plano diretor municipal. Mesmo que este instrumento tenha 

como proposta apresentar diretrizes e instrumentos urbanísticos que regulam a 

gestão e planejamento de um município, este permite compreender de qual maneira 

o poder público entende a importância da limpeza urbana e de diretrizes 

transversais.  

O quadro a seguir representa o levantamento realizado no site da Prefeitura 

Municipal de Ituiutaba – MG, no qual foi realizado pesquisa acerca dos documentos e 

instrumentos legais que regularize a limpeza urbana enquanto um serviço voltado 

para o saneamento básico, ambiental e também na melhoria das condições de 

qualidade ambiental e de vida da população: 

 

Quadro 1 - Ituiutaba/MG: legislações do município, 2018 

Tipos de Legislações Total Total de 
legislações sobre 

limpeza urbana 

Total de 
legislações sobre 

temas 
transversais à 
limpeza urbana 

Decretos 635  0  2  

Instrução Normativa 6  0  0  

Leis 274  0  3  

Leis Complementares 77  0  0  

Portarias  1040  0  0  

Resoluções  01  0  0  
Fonte: Prefeitura Municipal de Ituiutaba. Org.: BARBOSA, J. O., 2018. 

 

No site da Câmara Municipal de Ituiutaba/MG a Lei nº. 1363 institui o Código 

de Posturas do Município de Ituiutaba, de 10 de dezembro de 1970. Apesar de ser 

antiga para o cenário urbano atual, tendo em vista as várias transformações urbanas 

sofridas desde então, há alguns artigos da referida lei que são relevantes no 

contexto da discussão sobre limpeza urbana e qualidade ambiental, mesmo que 

abordados de forma indireta. De tal forma, vale salientar que esta lei não trata da 

limpeza urbana em si, mas aborda algumas questões relevantes no que se refere à 

manutenção das condições de limpeza das ruas e espaços públicos.  

No capítulo I da lei n.º 1.363/1970, sobre o inciso II “da higiene pública”, o 

artigo 5º esclarece que é dever da Prefeitura Municipal manter e promover melhorias 
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nas condições ambientais e de vida da população. Neste sentido, o artigo 6º 

esclarece os aspectos nos quais a prefeitura necessita fiscalizar, tais como 

 

I- A higiene dos passeios e logradouros públicos;  
XI-A existência de vasilhame apropriado para a coleta de lixo e sua 

manutenção em boas condições de utilização e higiene;  
XIII- A limpeza de terrenos;  

XIV- A limpeza e desobstrução dos cursos de água e das valas. 
(CAMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA, 1970. p. 2). 

 

Com base nestes princípios, fica claro que, mesmo considerando a 

colaboração dos munícipes, como esclarece o artigo 9º desta lei n.º 1.363/1970, é 

dever do poder público municipal garantir as condições de limpeza e higiene da 

cidade. Se há sujeira ou a população costuma descartar resíduos em locais 

inadequados, isso demonstra que o poder municipal não tem cumprido a lei que o 

próprio formulou. No capítulo II, no artigo 10º da lei n.º 1.363/1970 é decretado que 

não é permitido 

 

II-lançar quaisquer resíduos, detritos, caixas, envoltórios, papeis, 
anúncios, reclames, boletins, pontas de cigarro, líquidos, impurezas e 

objetos em geral ou cuspir através de janelas, portas e aberturas ou 
do interior de veículos, para passeios ou logradouros públicos;  

III-despejar ou atirar detritos, impurezas e objetos, referidos no item 
anterior,  
VII-queimar, mesmo que seja nos próprios quintais, lixo ou quaisquer 

detritos ou objetos em quantidade capaz de molestar a vizinhança;  
IX-aterrar vias públicas com lixo, materiais velhos ou quaisquer 
detritos. 

 

Essas sanções garantiriam, aliadas com a educação ambiental, a fiscalização 

e os projetos de intervenção, as condições adequadas de limpeza urbana. No 

capítulo III, sobre as condições de higiene de edifícios, a lei n.º 1.363/1970 

estabelece basicamente os mesmos princípios, como fundamentos para se 

estabelecer o convívio saudável e equilibrado ambientalmente para os moradores. 

Contudo, esta lei ainda não aborda a questão das podas de árvores, limpeza dos 

bueiros e frequência da limpeza das vias públicas.  
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Outro documento encontrado no site da Câmara Municipal de Ituiutaba/MG 

foi a Lei nº. 1363, que institui o Código de Posturas do Município de Ituiutaba, de 10 

de dezembro de 1970. Apesar de ser antiga para o cenário urbano atual, tendo em 

vista as várias transformações urbanas sofridas desde então, há alguns artigos da 

referida lei que são relevantes no contexto da discussão sobre limpeza urbana e 

qualidade ambiental, mesmo que abordados de forma indireta. De tal forma, vale 

salientar que esta lei não trata da limpeza urbana em si, mas aborda algumas 

questões relevantes no que se refere à manutenção das condições de limpeza das 

ruas e espaços públicos.  

No capítulo I da lei n.º 1.363/1970, sobre o inciso II “da higiene pública”, o 

artigo 5º esclarece que é dever da Prefeitura Municipal manter e promover melhorias 

nas condições ambientais e de vida da população. Neste sentido, o artigo 6º 

esclarece os aspectos nos quais a prefeitura necessita fiscalizar, tais como 

 

I- A higiene dos passeios e logradouros públicos;  
XI-A existência de vasilhame apropriado para a coleta de lixo e sua 

manutenção em boas condições de utilização e higiene;  
XIII- A limpeza de terrenos;  
XIV- A limpeza e desobstrução dos cursos de água e das valas. 

(CAMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA, 1970. p. 2). 

 

Com base nestes princípios, fica claro que, mesmo considerando a 

colaboração dos munícipes, como esclarece o artigo 9º desta lei n.º 1.363/1970, é 

dever do poder público municipal garantir as condições de limpeza e higiene da 

cidade. Se, portanto, há sujeira ou a população costuma descartar resíduos em locais 

inadequados, isso demonstra que o poder municipal não tem cumprido a lei que o 

próprio formulou. No capítulo II, no artigo 10º da lei n.º 1.363/1970 é decretado que 

não é permitido 

 

II-lançar quaisquer resíduos, detritos, caixas, envoltórios, papeis, 
anúncios, reclames, boletins, pontas de cigarro, líquidos, impurezas e 

objetos em geral ou cuspir através de janelas, portas e aberturas ou 
do interior de veículos, para passeios ou logradouros públicos;  
III-despejar ou atirar detritos, impurezas e objetos, referidos no item 

anterior,  
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VII-queimar, mesmo que seja nos próprios quintais, lixo ou quaisquer 
detritos ou objetos em quantidade capaz de molestar a vizinhança;  

IX-aterrar vias públicas com lixo, materiais velhos ou quaisquer 
detritos. 
 

Essas sanções garantiriam, aliadas com a educação ambiental, a fiscalização 

e os projetos de intervenção, as condições adequadas de limpeza urbana. No 

capítulo III, sobre as condições de higiene de edifícios, a lei n.º 1.363/1970 

estabelece basicamente os mesmos princípios, como fundamentos para se 

estabelecer o convívio saudável e equilibrado ambientalmente para os moradores. 

Contudo, esta lei ainda não aborda a questão das podas de árvores, limpeza dos 

bueiros e frequência da limpeza das vias públicas.  

Mesmo com a lei n. 3.237, de 11 de junho de 1997, sobre o Código Sanitário 

do Município de Ituiutaba, a limpeza urbana não é abordada enquanto uma 

prioridade, muito menos entendida enquanto um serviço que está incluso na noção 

de saneamento ambiental. Portanto, a lei n.º 3.237/1997 aborda a saúde e o acesso 

aos seus respectivos serviços, vigilância epidemiológica, controle de zoonoses, dentre 

outros. Nesta lei, o inciso IX “Do Saneamento Básico e Meio Ambiente” e o inciso X 

“Da Vigilância Sanitária”, também não abordaram a questão da limpeza urbana.  

 A lei nº 4.127, de 19 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a Política 

Municipal de Saneamento Básico, menciona efetivamente sobre a limpeza urbana 

enquanto um serviço útil e princípio fundamental para o desenvolvimento e 

efetivação dos princípios da política municipal de saneamento. Nesta lei, no artigo 1, 

a limpeza urbana é mencionada, contudo, nota-se que sua noção está extremamente 

atrelada à coleta e gerenciamento de resíduos, pois classifica este serviço da 

seguinte forma 

 

c- Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e 
do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 
públicas. (ITUIUTABA, 2011, p. 02) 

 

  Com base nestas informações, nota-se que a lei sobre a Política Municipal de 

Saneamento Básico não aborda nenhuma proposta a respeito de fiscalização, 
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programas de educação ambiental ligados à limpeza urbana, assim como 

manutenção de bueiros e vias de escoamento, e também não menciona os demais 

serviços de limpeza urbana, tais como a varrição das vias públicas, poda de árvores, 

capina de lotes, pintura de meio-fio, retirada de cartazes, conforme é mencionado na 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2008).  

Outra lei encontrada que apresenta a limpeza urbana com ênfase no 

programa de limpeza dos lotes na área urbana é a lei n. 4.442, de 08 de setembro 

de 2016. Trata-se de um documento muito importante ao estabelecer parâmetros de 

limpeza destas áreas e estabelece que  

 

Art. 1º O Município de Ituiutaba implanta o programa de limpeza de 

lotes urbanos vagos, conforme previsão no Código de Posturas Lei nº 
1.363, de 10 de dezembro de 1970, devendo todos os proprietários 

de terreno, cultivado ou não, dentro dos limites do Município de 
Ituiutaba, serem obrigados a proceder à limpeza, capina e à retirada 
de entulhos e do lixo, bem como a fazer, no seu terreno, o 

escoamento de águas estagnadas e outros serviços necessários ao 
asseio e à higiene, de forma a não molestar a vizinhança e a não 
comprometer a saúde e higiene pública. 

Parágrafo único. O programa prima pela identificação dos 
proprietários desses espaços, enviando a cada um deles uma 

notificação e concedendo-lhes um prazo de 10 (dez) dias para 
executar os serviços de limpeza, capina e escoamento de águas. 
Art. 2º Quando constatado o não cumprimento das exigências no 

prazo estipulado, a Prefeitura fará a limpeza e enviará para a 
Secretaria responsável pela fiscalização os cálculos com toda a 

documentação para os procedimentos legais para a sua execução 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA, 2016, p. 1). 

 

Com base no artigo 1º da Lei n.º 4.442/2016, verifica-se que a lei estabelece 

a limpeza urbana dos terrenos vagos como uma obrigatoriedade, com objetivo de 

ampliar as condições de salubridade na cidade. Este artigo, posto em prática, evitaria 

a médio e longo prazo problemas, como foco de doenças transmitidas por insetos e 

animais, mau cheiro, poluição visual, entupimento de vias públicas, sujeira nas 

calçadas e ruas, dentre outros. 

O parágrafo único estabelece o prazo de dez dias para que o proprietário 

seja notificado e regularize as condições do terreno. Trata-se, também, de uma 

iniciativa bastante pontual, uma vez que prevê uma ação imediata e eficaz para 
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evitar a incidência de problemas como os citados acima, além de promover a 

manutenção das condições adequadas de limpeza urbana nos bairros da cidade. 

Se o proprietário não tomar nenhuma iniciativa, a própria prefeitura 

executaria o serviço. De tal forma, entende-se que, diante da ausência ou 

negligência do proprietário perante a notificação recebida, ao realizar este serviço a 

prefeitura estaria prezando pelas condições adequadas de limpeza urbana e 

contribuindo para melhorias ou ampliação do acesso à qualidade ambiental. 

A Lei n. 4.518, de 31 de agosto de 2017, institui o Sistema Municipal para a 

Gestão Sustentável de resíduos oriundos da construção civil e resíduos volumosos, 

de modo a decretar o descarte adequado destes tipos de materiais. De acordo com o 

artigo 2º da referida lei, este sistema será constituído por:  

 

I - uma rede de centrais de entulho para pequenos volumes de 
resíduos da construção civil e resíduos volumosos3, implantada em 
bacias de captação de resíduos;  

II - área(s) para a recepção de grandes volumes, públicas ou 
privadas, constituída(s) por áreas de transbordo e triagem de 

resíduos – ATT e áreas de reciclagem ou aterros de resíduos da 
construção civil, devem estar devidamente regularizada nos órgãos 
ambientais;  

III - ação de gestão integrada que garanta a unicidade das ações e 
exerça o papel gestor de competência do Poder Público Municipal;  

IV - ações para a informação e educação ambiental dos munícipes, 
dos transportadores de resíduos e de instituições sociais 
multiplicadoras, definidas em programa específico; e  

V - ações para o controle e fiscalização do conjunto de agentes 
envolvidos. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA, 2016, p. 1). 

 

Trata-se de uma proposta muito interessante no que se refere à limpeza 

urbana, uma vez que, apesar de não se tratar propriamente dos serviços de varrição, 

poda e capina, ao determinar um local apropriado para o descarte destes tipos de 

resíduos, consequentemente, a disposição destes em calçadas, ruas, sarjeta e lotes 

vazios será menor. Além disso, realizar o descarte adequado dos resíduos garante 

menor impacto ao ambiente e representa a possibilidade de reciclagem e reuso 

destes materiais.  
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As ações de educação ambiental dos munícipes tratam de uma iniciativa 

decisiva no processo de sensibilização ambiental e de redução de descarte 

inadequado de resíduos nas ruas, calçadas e lotes vazios. Estas medidas, portanto, 

contribuem positivamente no contexto da limpeza urbana e na construção de um 

comportamento que reforça o sentimento de coletividade, isto é, os indivíduos 

passam a olhar o espaço da rua, do bairro e da cidade de uma forma diferente, 

sentindo-se pertencentes a este espaço e contribuindo para a construção de uma 

cidade melhor.  

Sobre o descarte de resíduos oriundos de construção civil e resíduos 

volumosos, o parágrafo único do capítulo II da Lei nº. 4.518/2017 explica que “[...] 

não poderão ser dispostos em áreas de “bota fora”, íngremes, corpos d’água, lotes 

vagos, em passeios, vias e outras áreas públicas e em áreas protegidas por lei [...]” 

(ITUIUTABA, 2017, p. 4). A partir disto, conclui-se que todo e qualquer depósito de 

resíduos inapropriado fere a lei e demonstra que, ao menos em parte, a fiscalização 

e manutenção dos serviços de limpeza urbana não tem sido eficiente.  

A fiscalização também é outro instrumento de controle desta lei, de modo a 

implantar medidas que visem o controle e a fiscalização destes espaços a fim de 

manter as condições adequadas de limpeza na cidade. Sobre essa questão, o artigo 

18º esclarece que 

 

[...] aos infratores das disposições estabelecidas nesta Lei e das 

normas decorrentes, serão aplicadas as seguintes sanções:  
I- advertência;  

II- multa;  
III- retenção dos materiais e equipamentos;  
IV- apreensão de materiais e equipamentos;  

V- suspensão do exercício da atividade por até sessenta dias;  
VI- cassação do alvará e/ou da licença de funcionamento da 

atividade;  
VII- reparação e/ou compensação dos danos causados ao meio 
ambiente. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA, 2017, p. 7). 
 

A fiscalização, apesar de ter como uma das medidas de punição a multa (os 

valores da multa são estabelecidos a partir de 50 UFM - Unidade Fiscal do Município), 

com base nas categorias leve, média e grave, também tem como função orientar a 
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população, dar suporte em casos que demandam maior intervenção e evitar que 

problemas futuros ocorram, de modo a reduzir os gastos públicos. 

A lei nº. 4.520, de 14 de setembro de 2017, institui a Semana Municipal do 

Lixo Zero, comemorada na última semana do mês de outubro. Trata-se de uma data 

instituída enquanto política pública, como a própria lei decreta, e que tem como 

objetivo “[...] proporcionar ambientes para a discussão e conscientização sobre a 

temática dos resíduos sólidos no Município, envolvendo a sociedade civil organizada, 

poder público, iniciativa privada e população em geral”. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUIUTABA, 2017, p. 1).  

Esta iniciativa, portanto, tem como propósito promover ações e debates que 

apresentem alternativas para propor o gerenciamento de resíduos sólidos, que 

envolvem a redução, reciclagem e compostagem de resíduos, além de ser uma 

oportunidade de tornar a educação ambiental mais acessível à população. De modo 

indireto, a promoção de palestras e seminários sobre o gerenciamento de resíduos 

resulta em debates que envolvem a limpeza urbana na cidade.  

Dos decretos pesquisados, apenas dois discutem sobre a limpeza urbana e 

temas correlacionados a este tema. O decreto nº. 7.761, de 19 de dezembro de 

2014, aborda o Código Tributário do Município e na seção V o documento apresenta 

os aspectos acerca da taxa de coleta e destinação do lixo, que passa a ser inclusa 

no valor pago pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).  

Este valor é calculado a partir da taxa de coleta e destinação do lixo, no 

qual é levado em conta o tamanho da área construída, o custo total anual deste 

serviço a partir da soma da área construída, a frequência da prestação do serviço, e 

os tipos de edificação existentes. Assim, de acordo com cada localidade, tipos de 

uso e frequência de coleta, este valor será variável. No entanto, neste decreto não 

há especificação sobre limpeza urbana ou que a cobrança desta taxa inclua este tipo 

de serviço. 

Já o decreto nº. 8.661, de 20 de dezembro de 2017, estabelece o regimento 

do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Este documento representa um avanço no 

tocante à discussão das questões ambientais e que pode provocar, de modo 

secundário, melhorias nas condições de limpeza das ruas. O objetivo deste 
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conselho, de modo geral, é avaliar tarifas, projetos, políticas e serviços ligados ao 

saneamento básico. Todavia, apesar da sua relevância e contribuições no cenário do 

saneamento básico, a limpeza urbana também não é abordada como um serviço 

essencial para a população, e nem enquanto política pública ambiental.  

O estudo realizado pelo Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos Urbanos do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável 

do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (CIDES), no ano de 2015 salienta que o 

município não dispõe de uma Política Municipal de Resíduos Sólidos ou Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o que reforça que o município não trata da 

questão da limpeza urbana enquanto um dos serviços relevantes para garantir a 

qualidade ambiental na cidade.  

O documento do CIDES (2015) também explica sobre os tipos de resíduos 

encontrados. Os resíduos domiciliares/comerciais foram apontados como o que 

apresenta maior volume produzido. Estes são coletados em todas as ruas da cidade, 

mesmo que possuindo frequência ou regularidade variável. Os tipos de resíduos 

também não são separados a partir da classificação “úmido ou seco”.  

Os resíduos de construção civil apontados pelo CIDES (2015) são 

constituídos basicamente por vidro, produtos feitos à base de cerâmica, telhas, 

concretos, argamassa, gesso, ferragens e placas de concreto. No momento de 

elaboração deste estudo não havia sido elaborado o Sistema Municipal para a Gestão 

Sustentável. Tratam-se de resíduos produzidos pela população, empresas e órgãos 

públicos. Sobre o serviço de limpeza urbana e seus respectivos resíduos, o estudo 

aponta que 

 

[...] O serviço é realizado de forma manual, com o auxílio de 

vassoura, pá, carrinho e saco plástico. Os serviços de varrição, capina 
e poda são realizados por uma empresa especializada, a CFL – 
Construtora Ferreira Lima LTDA. Segundo dados da prefeitura, são 

varridos, em média, 176 km por dia de logradouro. Não existem 
dados quantitativos sobre os serviços de poda (CIDES, 2015, p. 464). 

 

Verifica-se que o serviço de limpeza urbana é realizado com frequência na 

cidade. No entanto, o levantamento realizado pelo CIDES (2015) não aponta 
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qualquer informação acerca da quantidade de vezes que o serviço de limpeza urbana 

é realizado em cada uma das ruas dos bairros da cidade, como também não 

apresenta a existência de um plano da própria empresa que oriente a realização 

deste serviço. 

O documento do CIDES (2015) esclarece sobre os resíduos oriundos dos 

serviços de poda e capina, no qual o “local de poda e capina são revisitados a cada 

30 dias”. Todavia, apesar destas informações, ao longo da realização desta pesquisa, 

notou-se que os serviços de limpeza urbana não são oferecidos regularmente.  

Por fim, o documento propõe três diretrizes que apresentam projetos 

relacionados ao gerenciamento de resíduos sólidos. Destas, a primeira diretriz, 

intitulada “Recuperação de resíduos e minimização dos rejeitos encaminhados à 

destinação final, ambientalmente adequada”, além de propor a criação de ações que 

envolvam a reestruturação do manejo dos resíduos, incluindo elementos relacionados 

à infraestrutura e educação ambiental é a que melhor retrata a questão da limpeza 

urbana. De tal forma, daremos maior atenção a essa diretriz.  

Uma das propostas apontadas por esta primeira diretriz constitui-se na 

formulação do projeto intitulado “Projeto de Sistemas de Destinação Final Adequada 

de Resíduos”, que propõe a criação do “Parque Sanitário Consorciado”. Esta parte 

tem como objetivo realizar o tratamento adequado dos resíduos produzidos pelos 

municípios consorciados. A usina de reciclagem é outra proposta apresentada, na 

qual utilizaria resíduos oriundos da construção civil e demolição de construções para 

atender às demandas locais.  

Locais de entrega voluntária para resíduos recicláveis, pontos de entrega 

voluntária (PEV – Ecoponto) para resíduos sólidos de construção civil e resíduos 

volumosos (atendendo a todos os bairros da cidade, incluindo a zona rural) e áreas 

de triagem, reciclagem com logística reversa são outras medidas apresentadas por 

este projeto para ampliar o sistema de gerenciamento de resíduos.  

Essa diretriz ainda inclui a proposta de “Melhoria do Sistema de Limpeza 

Urbana”, uma vez que a melhoria e transformação do sistema de gerenciamento dos 

resíduos sólidos poderá ser alcançada também por ações que envolvam a limpeza 
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urbana. As medidas apresentadas nesta proposta afetam diretamente nas condições 

de limpeza dos espaços públicos da cidade.  

A proposta de “Redefinição de rotas, dias de coleta e tipos de veículos para 

melhorar a eficiência dos serviços urbanos” refere-se à criação de um calendário no 

qual os diferentes tipos de resíduos são coletados em dias específicos e em 

determinados veículos. O controle destes resíduos será realizado a partir de sistemas 

operacionais que monitorem as quantidades e tipos de resíduos coletados por setor. 

Nesta mesma proposta é apontado que  

 

Os municípios deverão instalar “lixeiras” coletivas, atendendo, em 
média, quatro ou cinco residências e/ou estabelecimentos comerciais, 

para acondicionar, de maneira ambientalmente correta, os diferentes 
tipos de resíduos, evitando danos e espalhamento de resíduos 
relacionados com ações de animais (CIDES, 2015, p. 519). 

 

Esta é uma medida muito importante para a conservação da limpeza urbana 

nos espaços públicos, pois a presença deste equipamento possibilita ao pedestre e 

aos moradores locais descartarem os resíduos da forma adequada, respeitando as 

características físicas e químicas de cada resíduo. A reestruturação da coleta dos 

resíduos sólidos domiciliares é outra proposta desta diretriz, na qual sugere a 

realização da coleta seletiva diária, a partir do 

 

[...] replanejamento de rotas e otimização dos setores de coleta; 
orientação à população quanto aos horários e tipo de resíduo que 

será coletado; coleta de resíduos orgânicos três vezes por semana; 
uso de veículos adequados para resíduos orgânicos, recicláveis e 
rejeitos, de forma a evitar possível contaminação dos diferentes tipos 

de resíduos e fazer a destinação correta de cada um (CIDES, 2015, p. 
521). 

 

Esta proposta, além de mobilizar a população a separar os resíduos e efetuar 

o descarte adequado, facilitar o processo de destinação final dos resíduos, possibilita 

redução do descarte inadequado de resíduos domiciliares em locais inapropriados, 

como é o caso dos lotes vazios e calçadas, colaborando positivamente na 

manutenção e conservação da limpeza dos espaços públicos.  
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Os resíduos oriundos de capina e poda também foram mencionados como 

uma das medidas acerca do gerenciamento de resíduos. Como medidas desta 

diretriz, foram mencionadas as seguintes propostas:  

 

- Realizar ações de educação ambiental para garis e outros servidores 
envolvidos na varrição e poda, para evitarem direcionar esses 
resíduos para as bocas de lobo e lotes vagos;  

- Criar instrumentos para fiscalizar e obter indicadores de qualidade e 
produtividade que subsidiarão as possíveis alterações do sistema 

pelos agentes públicos, instituindo a obrigatoriedade de 
preenchimento de formulários próprios para registrar os roteiros de 
varrição e poda, assim como os pontos onde os materiais fiarão 

acondicionados em sacos plásticos, para serem recolhidos pelo 
serviço público e encaminhados ao Parque Sanitário Municipal  
– Mapear e definir as áreas que devem ser capinadas 

sistematicamente, destacando o período entre uma capina e outra e 
a forma (capina manual, mecanizada ou química), respeitando as 

normativas técnicas e ambientais;  
- Estabelecer parceria com empresas que realizam a compostagem 
para receber resíduos oriundos de capinas e podas, 

preferencialmente. Caso contrário, deverá ser planejado, no Parque 
Sanitário Municipal, um local para receber esse tipo de material (pátio 

de compostagem);  
- As madeiras originadas das podas de árvores e a matéria orgânica 
gerada pela capina de praças, parques, logradouros públicos e outras 

áreas, localizadas no perímetro urbano, deverão ser coletadas 
separadamente, com veículo próprio, e encaminhadas ao Parque 

Sanitário Municipal, para o destino ambientalmente adequado;  
- Esse tipo de resíduo poderá ser reaproveitado no processo de 
compostagem dos resíduos orgânicos e/ou para outros fins, com a 

queima da lenha, dentre outros (CIDES, 2015, p. 523- 524). 

 

A educação ambiental, criação de indicadores, controle da frequência das 

capinas e podas, processo de compostagem de resíduos orgânicos são instrumentos 

muito eficientes na conservação da limpeza urbana na cidade. Além disso, são 

medidas que contribuem para a melhoria das condições de qualidade ambiental, uma 

vez que estão interconectadas e alteram a médio e longo prazo o contexto social e 

ambiental.  

Apesar dos objetivos das diretrizes serem amplos no que se refere ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos, elencando uma série de medidas que envolvem 

desde a educação ambiental, logística reversa, construção de aterro sanitário, até a 

coleta seletiva e redução da emissão de resíduos, nota-se que a limpeza urbana foi 
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apontada como uma das medidas que influenciam na redução do descarte 

inadequado de resíduos sólidos. 

Também não foram encontrados na Prefeitura Municipal e na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social documentos, projetos, diretrizes, leis e planos 

que estivessem relacionados com a limpeza urbana. O município não conta com um 

plano de limpeza urbana e não foram encontrados rotas de limpeza urbana, muito 

menos quaisquer documentos que apresentassem a frequência deste serviço de 

acordo com cada bairro e ruas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise destes documentos demonstra que apesar da sua importância, a 

limpeza urbana não é entendida pelo poder público municipal como um serviço 

necessário para a conservação da cidade, para a melhoria da qualidade ambiental e 

para maior qualidade de vida. Com base nos documentos analisados nesta etapa da 

pesquisa, observou-se que o Plano Diretor Municipal (1970 e 2006), que apesar de 

sua relevância e contribuições para o planejamento da cidade, não abordou a 

questão da formulação de diretrizes e projetos que envolvessem a limpeza urbana.  

A legislação municipal não é suficiente, uma vez que as poucas leis 

existentes são antigas estando defasadas em relação à organização e estrutura 

intraurbana bem como os hábitos de consumo da população, além de não retratarem 

a limpeza urbana; os temas transversais abordados nestes documentos revelam que 

a temática é abordada ainda de forma muito superficial. O documento do CIDES 

(2015) trata-se da única política pública encontrada na qual se encontram diretrizes 

que estabelecem a limpeza urbana como um dos serviços integrados ao 

gerenciamento de resíduos sólidos.  

Desta forma, o planejamento urbano, em sua fase de diagnóstico, pode 

acrescentar na análise das questões ambientais, limpeza urbana, tanto na forma de 

elaboração de políticas públicas quanto na esfera da gestão, ao propor medidas e 

ações que resolvam, em curto período de tempo, o problema da sujeira nas vias 

públicas. Estas possibilidades de diálogo entre planejamento urbano, gestão e 
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limpeza urbana permitem ampliar as condições e a melhoria da qualidade ambiental 

na cidade. 

Tendo em vista a importância da limpeza urbana e, principalmente, a sua 

inserção na esfera política, com base em projetos de leis ou na própria legislação 

vigente, pode-se compreender o seu papel enquanto indicador da qualidade 

ambiental dos diversos espaços urbanos e o quanto se faz necessário que os 

municípios transformem este serviço em mais uma das prioridades no tocante à 

melhorias das condições ambientais e de vida da população. 

 Assim, ao relacionarmos essa discussão com a análise da qualidade 

ambiental, podemos ver de qual maneira a limpeza urbana e seu gerenciamento 

podem contribuir (ou não) para as condições de qualidade urbana nas ruas, bairros e 

na cidade. O capítulo a seguir apresentará o conceito de qualidade ambiental, a sua 

importância e suas contribuições para o debate da limpeza urbana. Em um segundo 

momento, será apresentado a relação das condições de limpeza urbana e melhoria 

da qualidade ambiental nos conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha 

Vida.    
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DO SONHO AO PESADELO: OS DESDOBRAMENTOS DO PROGRAMA 

MINHA CASA MINHA VIDA NAS PEQUENAS CIDADES ESTUARINAS 

DO DELTA DO RIO AMAZONAS - UM ESTUDO DA CIDADE DE AFUÁ, PA 
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COSTA, Sandra Maria Fonseca da 2 

 

RESUMO Este artigo tem como objetivo apresentar os desdobramentos do Programa 

Minha Casa Minha Vida no urbano do município de Afuá, localizado no estado do Pará, 

e as condições enfrentadas pelas famílias contempladas pelo programa. A metodologia 

adotada consistiram em visitas aos órgãos públicos municipais, objetivando obter 

dados acerca do processo de aprovação e seleção das famílias contemplados pelo 

MCMV; levantamentos teóricos sobre habitação e as políticas públicas destinadas ao 

combate do déficit habitacional nacional e regional em órgãos governamentais. Os 

moradores contemplados pelas casas do programa não receberam suas novas 

moradias, as famílias, que comprometeram-se em derrubar as suas casas para que 

uma nova moradia fosse edificada, ainda continuam a espera pelo início das obras. 

Acredita-se que a política habitacional do MCMV na cidade de Afuá, não ofereceu 

condições plenas, para se afirmar que ela foi capaz de auxiliar na promoção do direito 

à cidade. Essa política habitacional federal favoreceu a reprodução de espaços de 

segregação socioespacial e vulnerabilidade.  

 

Palavras chave: Habitação – Minha Casa Minha Vida – Segregação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Habitação constitui um direito fundamental a todo o cidadão, 

independentemente da sua cor, raça ou religião. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (ONU, 1948) assegura que todos têm o direito a um padrão de vida 

adequado para sua saúde e bem-estar de sua família. A Constituição Federal brasileira 

(Brasil, 1988), em seu artigo 6º, menciona que a moradia, entre outros aspectos, é 

um direito social.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) menciona que a problemática 

habitacional não se trata de um problema social exclusivamente brasileiro, mas sim de 

caráter mundial. A questão habitacional encontra-se inserida nas ações da ONU, desde 

a década de 1970. Inúmeras convenções foram, e ainda têm sido desenvolvidas, 

objetivando promover ideias, acordos, e ações que consigam permitir acesso à moradia 

na escala global.   

Para Lima (2011), a habitação possibilita às pessoas e aos grupos sociais 

desenvolverem suas capacidades, realizarem escolhas e inserirem-se de forma ativa 

no meio social em que vivem. Assim, o direito à moradia tem como componentes 

essenciais a disponibilidade de serviços e infraestrutura e acessibilidade. Nesse caso, 

refere-se à implementação de políticas habitacionais que atendam às necessidades dos 

grupos sociais mais vulneráveis e que há muito tempo lutam para ter os seus direitos 

básicos garantidos.  

Para Maricato (1997), a casa não é uma simples “ilha na cidade”, ela deve ser 

considerada também como a ponte que permite a interação entre as pessoas. Para 

tanto, ela precisa estar associada também aos serviços de infraestrutura e serviços 

urbanos que são fundamentais. A moradia não pode ser vista meramente do ponto de 

vista quantitativo, ela também precisa ser vista de maneira qualitativa. 

Independentemente do tamanho de uma cidade, a moradia própria e 

estruturada representa não só um bem material, mas também social. Possuir uma casa 

significa a sobrevivência dos cidadãos, mesmo no caso daquelas famílias que não 

possuem renda suficiente para a manutenção de sua família, como é o caso de uma 

grande parcela da população brasileira. 
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Em 2015, o déficit habitacional correspondia a 6,355 milhões de domicílios 

distribuídos por todos os Estados da federação. Desse montante, 5, 572 milhões, ou 

87% estão localizados nas áreas urbanas. Do total do déficit habitacional, em 2015, 

39% localizava-se na região Sudeste, o que representava 2,482 milhões de unidades 

habitacionais (Fundação João Pinheiro, 2015, p.31) 

Diante da narrativa apresentada, o Estado, como instância política-

administrativa responsável pelo planejamento do território, pelos investimentos e pela 

implementação das políticas públicas, tem como uma de suas funções a promoção do 

bem-estar da vida urbana e da vida rural (Lima, 2011, p.11). 

A falta de moradias tem atingido inúmeros municípios brasileiros (Fundação 

João Pinheiro, 2015) e essa problemática não deve ser pensada como exclusiva das 

grandes cidades e regiões metropolitanas. Atualmente, observa-se, nas médias e nas 

pequenas cidades brasileiras, indicadores do déficit habitacional preocupantes, que 

necessitam de ações precisas que consigam amortizar o problema do não acesso à 

moradia. 

As primeiras ações do Estado brasileiro na promoção de políticas públicas 

habitacionais se deram a partir dos anos 1940, com o surgimento da Fundação da 

Casa Popular. Nos anos 1960, com a Fundação do Banco Nacional de Habitação (BNH), 

a construção de moradia ganhou forte impulso, mas esse modelo apresentou sintomas 

de esgotamento, na década de 1980. Desde 2009, após a criação do Programa Minha 

Casa Minha Vida – MCMV, a questão habitacional no Brasil voltou a ser colocada como 

uma das prioridades do Governo Federal, destinando recursos via Caixa Econômica 

Federal para os municípios que necessitavam direcionar ações para o combate do 

déficit habitacional. 

Segundo os dados do Ministério das Cidades (Brasil. Ministério das Cidades, 

2018), foram contratadas 5,5 milhões de unidades habitacionais, com, 

aproximadamente, 3,8 milhões de unidades habitacionais entregues. Apesar dos 

avanços, o PMCMV não conseguiu, até o momento, conter o aumento do déficit 

habitacional, no Brasil (Fundação João Pinheiro, 2015).  

Depois de mais de uma década atuando no setor habitacional, a macropolítica 

do governo federal enfrentou severas críticas no que se refere a localização dos 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

empreendimentos habitacionais. Alguns autores (Amore et al., 2015; Maricato, 2009; 

Bonduki, 2009; Arantes & Fix, 2009; Rolnik, 2015; Rufino, 2015) apontam impactos 

da produção dos empreendimentos do PMCMV, principalmente relacionados à 

localização, em que o direito à cidade não é garantido, pois a acessibilidade à 

infraestrutura e aos serviços é inexistente ou precária. Outros aspectos negativos são 

apontados em seus estudos, a exemplo da baixa qualidade dos materiais utilizados na 

construção das casas, obras inacabadas por todo os Estados da Federação e o 

abandono das obras por parte das construtoras contratadas pelo programa. 

Considerando essas discussões, esse artigo tem como objetivo apresentar os 

desdobramentos do Programa Minha Casa Minha Vida no urbano do município de Afuá, 

localizado no estado do Pará, as condições enfrentadas pelas famílias contempladas 

pelo programa, visto que a empresa responsável pelas obras abandonou o projeto de 

edificação das casas, mandou demolir as residências de alguns contemplados, o que 

gerou as ações pelo ministério público local, em relação à situação das famílias que 

depositaram no programa a esperança de obter um dia uma casa nova e ainda 

perderam aquilo que possuíam. 

 

2 A ÁREA DE ESTUDO – A CIDADE DE AFUÁ, PA 

 

O município de Afuá (figura 1) está situado na extremidade norte ocidental da 

Ilha de Marajó. Por ser uma localidade apropriada para um porto, e ponto de paragem 

de trânsito do estuário amazônico, em 1869, existia ao redor do sítio, um núcleo 

populacional formado por diversas barracas (IBGE, 2018). A vila, fundada em 1845, 

foi elevada à condição de cidade em 1890. A cidade é uma pequena cidade do Delta 

do Amazonas e possui 9478 moradores, o que corresponde a 27% da população total, 

segundo dados do censo de 2010 (IBGE, 2018). É uma cidade sobre estivas, onde é 

proibido a circulação de veículos automotores. 
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Figura 1 – Localização da cidade de Afúa         

Fonte: Rangel, Costa, 2020 

 

Assim como os demais municípios estuarinos, Afuá depende, 

economicamente, dos repasses públicos estaduais e federais, e concentra significativos 

ganhos econômicos no setor da pesca, açaí e exploração madeireira, o que garante 

empregos formais para os seus munícipes. 

 

3 MÉTODOS 

 

A pesquisa desenvolvida teve um caráter quali-quantitativo, Os procedimentos 

metodológicos adotados consistiram em visitas aos órgãos públicos municipais, a fim 

de obter dados acerca do processo de aprovação e seleção das famílias contemplados 

pelo Programa MCMV; efetuou-se levantamentos teóricos sobre habitação e as 

políticas públicas governamentais destinadas ao combate do déficit habitacional 

nacional e regional em órgãos governamentais, como o IBGE, Secretarias dos Estados 

e Municípios, além dos disponibilizados pelo Ministério das Cidades.  

Realizou-se visitas à cidade, no período de 2016 a 2019, que possibilitaram a 

obtenção de registros fotográficos, com a finalidade de conhecer as áreas que foram 

destinadas para à construção das moradias de interesse social no município de Afuá. 

As entrevistas realizadas com os representantes do Poder Público Local e os 

formulários de pesquisas aplicados as famílias contempladas pelo MCMV foram 

aprovadas pelo Comitê de Ética da Universidade do Vale do Paraíba, processo nº 
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69815317.8.0000.5503 /2017. Foram utilizadas imagens do Google Earth® para 

localização da cidade de Afuá com o objetivo de apresentar o local onde as casas do 

Programa Minha Casa Minha Vida seriam construídas. 

 

4 O PROGRAMA NO URBANO DE AFUÁ: HISTÓRICO E A “QUASE” 

IMPLANTAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Afuá, PA submeteu ao Ministério das Cidades um 

projeto via Programa Minha Casa Minha Vida- solicitando a construção de 50 unidades 

habitacionais no ano de 2012. O projeto foi aprovado pelo órgão federal a a assinatura 

do convênio entre a empresa vencedora da licitação e a Caixa Econômica Federal 

aconteceu em 04 de janeiro de 2013. A aprovação do projeto significou a primeira 

ação do poder público local no combate ao déficit habitacional local, pois até então, o 

município não havia angariado recursos próprios destinados para o setor habitacional. 

A empresa responsável pelas obras no município chama-se WR LTDA-EPP, e 

sua sede está localizada na cidade de Belém, PA. O valor aprovado para a construção 

das casas foi de R$ 1.250.000,00 que seriam repassados para a construtora, por etapas 

via CEF (Brasil. Ministério das Cidades, 2018). A empresa WR LTDA-EPP possui outros 

empreendimentos construídos em outras cidades do Estado do Pará e venceu a 

licitação para a construção das casas no município de Afuá. 

A construtora recebeu o valor de vinte e cinco mil reais para a construção de 

cada casa, mais seis mil reis de cheque-moradia para que as casas pudessem ser 

construídas no município de Afuá. Na figura 2 é possível observar o mapeamento do 

processo de proposição da construção de casas pelo Programa Minha Casa Minha Vida 

para a cidade.           
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Figura 2 – Processo do PMCMV-OPR em Afuá. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

As 50 famílias que foram contempladas pela Secretaria de Assistência Social 

de Afuá, moravam no Bairro Capim Marinho e teriam suas casas construídas no 

formato pulverizado, ou seja, construídas no próprio terreno das famílias, dispersas 

pela cidade. O Bairro Capim Marinho é um bairro muito precário e com inúmeras 

deficiências em termos de infraestrutura e saneamento básico. Trata-se de uma área 

que foi invadida por famílias que vieram do interior do município e de outras cidades 

do Estado do Pará e do Amapá. 

A partir de março de 2014, inúmeras reuniões foram realizadas entre as 

famílias contempladas e a Secretaria de Assistência Social objetivando oferecer 

palestras e oficinas voltadas para educação ambiental, cuidados em saúde, incentivo 

a reciclagem, e cuidados diários sobre higiene pessoal e cidadania.  

Ao serem selecionadas para receber as casas do programa MCMV, as famílias 

contempladas tiveram ciência de que as novas moradias seriam construídas no mesmo 

terreno de suas casas, porém para que isso fosse possível, deveriam derrubar suas 

casas e na sequência limpar o terreno, para que a construtora pudesse edificar ali 

novas moradias. 

Os técnicos e engenheiros da empresa estiveram no município para conhecer 

as áreas de construção das casas em março de 2012 e solicitaram inicialmente que 10 

famílias derrubassem suas casas para que as obras pudessem ser iniciadas. Dessas 10 
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famílias, apenas 4 derrubaram suas casas, e as demais optaram por não cumprir com 

as ordens dos técnicos das empresas. Assim, as quatros primeiras famílias ficaram no 

aguardo para que as obras pudessem ser iniciadas, porém não foi o que aconteceu.  

A figura 3 apresenta o local das quatro casas inicialmente derrubadas pelas 

famílias, no Bairro Capim Marinho. É possível observar um amontoado de madeiras, 

resultado da demolição das casas, e um outro terreno limpo e já preparado pelo 

morador para que a nova casa fosse construída. Nota-se também que as casas estão 

basicamente localizadas umas próximas das outras. 

 

Figura 3 - Localização das casas demolidas – Afuá, Pa. 

Fonte: Rangel, Costa, 2020 

 

A empresa contratada para a execução das obras chama-se WR LTDA-EPP e 

a sua sede está localizada na cidade de Belém, PA. Essa empresa já executou outras 

obras do programa MCMV em outras cidades do Estado do Pará. As famílias 

aguardaram a construtora para executar as obras, mas isso não aconteceu. De acordo 

com os moradores, a construtora enviou inicialmente para o município três técnicos 

que ficaram responsáveis por analisar o local das obras e também com a 

responsabilidade de explicar para as famílias contempladas todo o cronograma das 
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obras. De acordo com os moradores esses técnicos estiveram no município, uma única 

vez e não retornaram mais, abandonando o contrato firmado e deixando essas quatro 

famílias sem amparo legal e sem moradia. 

Segundo as famílias contempladas, as obras começariam em março de 2014, 

e a entrega das novas casas aconteceria de maneira fracionada. A construtora WR 

LTDA-EPP comprometeu-se em entregar 10 unidades habitacionais a cada trinta dias. 

Para que isso fosse possível, cada família teria que providenciar a derrubada imediata 

de suas casas e deixar o terreno preparado para a construção das novas moradias. A 

construtora estabeleceu um prazo de seis meses para conseguir construir as cinquenta 

unidades habitacionais para o município. 

Na figura 4, é possível observar os terrenos de três famílias que foram 

contempladas pelo programa MCMV e que derrubaram as suas casas, na expectativa 

de que a empresa WR LTDA-EPP pudesse construir uma nova moradia no local. As 

famílias contempladas pelas casas do programa relataram que os técnicos emitiram 

ordem para que as casas fossem derrubadas o mais rápido possível, para que as obras 

pudessem ser iniciadas. Os demais contemplados sentiram-se animados ao observar 

a demolição das casas, pois enfim, acreditaram que as obras teriam início. Mas, a 

situação mudou e foi ficando tensa, na medida em que o tempo foi passando e o 

processo de construção das casas não acontecia. 

 

Figura 4 - Mosaico de casas derrubadas no bairro Capim Marinho. 
    

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fonte: Rangel, Costa, 2019 
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De acordo com a Secretaria de Assistência Social do Município de Afuá, 

inúmeras tentativas e formas de contato foram realizados para contatar a empresa, 

porém nenhuma delas teve sucesso. A Secretaria de Assistência Social de Afuá e seus 

responsáveis informaram que levaram o caso até a COHAB do Estado do Pará, com 

objetivo de reverter a situação. Um documento formal e protocolado foi entregue aos 

responsáveis na COHAB, relatando a condição das famílias e solicitando ajuda ao 

órgão, com o intuito de ajudar essas famílias, mas o esforço não obteve êxito.  

O tempo passou e a COHAB do Estado informou que não poderia fazer nada 

pelas famílias prejudicadas, alegando que essa situação se tratava de um problema 

exclusivo entre a Construtora, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal. 

Recomendaram que deveriam procurar o Ministério das Cidades, para que algo 

pudesse ser feito, assim relatou o responsável pela Secretaria de Assistência Social do 

Município de Afuá. 

 

5 O PESADELO NA PERCEPÇÃO DOS MORADORES CONTEMPLADOS 

 

Alcançar a casa própria é colocado como sonhos e metas por muitas pessoas, 

a luta diária e o cansaço do trabalho são compensados pelo fato de que em um futuro 

breve tudo valerá a pena. Possuir uma casa, mesmo que simples, para a maior parte 

da população é reflexo de vitória, de luta e de muitas horas de trabalho árduo, que no 

final sempre vale a todo sacrifício realizado. Além dos valores financeiros investidos na 

sua compra, a conquista da casa própria envolve outros sentimentos, entre os quais a 

sensação de dever cumprido, por alcançar um bem que permeia o sonho de inúmeras 

pessoas.  

Na figura 5 observa-se um terreno de propriedade de um dos contemplados 

que concordou em derrubar a antiga casa para a construção da nova moradia. Durante 

o processo de entrevista, os moradores dessa casa, informaram que as madeiras ainda 

dispersas pelo terreno, era o vestígio da demolição da antiga casa. O amontoado de 

madeiras apresentado na figura trata-se de novas madeiras para a edificação de uma 

casa pela família. Por enquanto os membros dessa família ocupam essa pequena casa, 

improvisada às pressas e com a ajuda de parentes e amigos. 
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   Figura 5 - Madeiras a ser utilizadas na construção de uma nova moradia.  

Fonte: Rangel, Costa, 2019 
 

O morador dessa casa relatou que as madeiras foram compradas aos poucos, 

pois não possui recursos financeiros o suficiente para construir de imediato uma nova 

casa. Como alternativa, toda a família teve que ocupar uma pequena casa nos fundos 

do terreno, improvisada às pressas, caso o contrário, teriam que buscar abrigo na casa 

de parentes e amigos. 

A segunda família entrevistada afirmou que a derrubada da sua moradia 

aconteceu assim que os da técnicos da Empresa WR LTDA-EPP, emitiram a ordem de 

derrubada da casa. A família apressou-se para que o terreno estivesse limpo o mais 

rápido possível para que as obras fossem iniciadas. Assim que a casa foi derrubada, 

essa família passou a viver em uma moradia alugada e o pagamento da casa foi 

realizado com recursos próprios. Não houve ajuda por parte do poder público 

tampouco por parte da construtora. O valor do aluguel era de R$ 300,00 (trezentos 

reais), e o imóvel estava localizado no mesmo bairro em que a família já residia, o 

Capim Marinho. 

Na figura 6, é possível observar a casa construída com a ajuda de parentes e 

amigos, nota-se que a casa foi construída as pressas. Não foi dado o acabamento na 

parte frontal da casa e o banheiro utilizado pela família foi improvisado nos fundos do 

terreno. 
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Figura 6 – A Casa de um contemplado, reconstruída.  

Fonte: Fonte: Rangel, Costa, 2019 

 

A responsável por essa família informa ser solteira e mãe de quatro filhos. 

Além das obrigações com as despesas e com os filhos, essa senhora relatou que cuida 

dos pais que são pessoas idosas, com mais de cem anos: 

São dependentes dos cuidados dos demais adultos da casa, não conseguem 

se alimentar sozinhos, só conseguem andar um pouco com a ajuda dos netos e 

bisnetos. Na hora da refeição temos que fazer um esforço coletivo para poder 

alimentá-los e proporcionar o mínimo para os dois, assim relatou a entrevistada. 

Diante dessa situação, a entrevistada relatou que está passando por uma 

situação de extrema dificuldade, pois precisa trabalhar para arcar com os gastos 

domiciliares, e afirma estar há quatro anos lutando, na justiça, para que a Empresa 

WR LTDA-EPP assuma a sua responsabilidade e todos os danos causados para a sua 

família. A entrevistada relatou também que tem o apoio jurídico da Defensoria Pública 

do Município de Afuá: 

Eu vou todas as semanas até a Secretaria de Assistência Social, na esperança 

de obter esclarecimentos sobre o processo, mas eu estou quase convencida de que 

nada irá acontecer, assim informou a entrevistada. 

A terceira família entrevistada informou que derrubou a antiga casa assim que 

a Empresa WR LTDA-EPP solicitou, e desde o mês de julho de 2013, passou a pagar 
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aluguel. Os entrevistados relataram que moravam em uma casa simples, composta 

por um quarto, uma sala, cozinha e um banheiro construído ao lado de fora. Afirmam 

também que a situação tem sido muito difícil para a família toda, pois todos criaram 

grande expectativa ao serem comunicados que seriam contemplados por uma casa 

nova via MCMV. Na figura 7 é possível observar a madeira dispersa pelo terreno, 

resultado da demolição da casa. Ao fundo, nota-se uma pequena casa construída no 

improviso pelo chefe dessa família.  

 

Figura 7 – Madeiras retiradas da casa destruída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           Fonte: Fonte: Rangel, Costa, 2019 

 

Essa família sobrevive vendendo assados na porta da casa, e com o auxílio 

financeiro do Bolsa Família, que oferece condições de comprar mantimentos para 

todos. “A situação se agravou muito desde que derrubamos a nossa casa e sabemos 

que não vamos ter a casa prometida, só nos resta seguir a vida”, assim relatou um 

dos integrantes dessa família.  Segundo os entrevistados dessa família, a compra das 

madeiras, para improvisar uma nova casa também aconteceu com o auxílio de 

parentes e vizinhos, que se sensibilizaram com a situação. De acordo com o relato 

dessa família, nem eles e nenhuma das quatro famílias que derrubaram as suas casas, 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

obtiveram auxilio e respaldo por parte da empresa WR LTDA-EPP, tampouco atenção 

e cuidados por parte da Prefeitura do Município de Afuá. 

A quarta família que havia derrubado a casa mudou-se de Afuá para a cidade 

de Macapá. Segundo os demais moradores entrevistados, a família não tinha parentes 

na cidade, e sua condição financeira agravou-se, não restando outra alternativa a não 

ser a mudança. Os entrevistados afirmaram que essa família vivia em condições 

precárias, e que para sobreviver eles contavam com a ajuda de instituições religiosas 

e com os vizinhos mais próximos. Assim, não tendo condições de construir uma nova 

casa, todos foram embora para Macapá, do contrário estaria morando na rua, 

conforme informaram os entrevistados. 

Diante do exposto, entende-se que um aspecto a se destacar nos municípios 

estudados pela presente tese está relacionado ao fato de as prefeituras não possuírem, 

na sua estrutura administrativa, um setor específico para tratar de problemas do setor 

da habitação, ficando, desta forma, outras secretarias responsáveis pela execução das 

atividades voltadas para a política de promoção habitacional. 

Quando se trata de pequenas cidades na Amazônia, o planejamento e a gestão 

do desenvolvimento urbano é um desafio árduo, uma vez que há pouco envolvimento 

políticos dos sujeitos locais na formulação e implementação de políticas e programas 

sociais, além da baixa influência desses municípios no âmbito das políticas nacionais 

que são pouco atrativos no que se refere à reprodução do capital (Sakatauskas, 2015, 

p.169). 

Segundo Ribeiro (2014), ao formular políticas públicas Políticas habitacionais 

para os municípios amazônicos, o Governo Federal deveria levar em consideração o 

fator custo. Caberia considerar, por exemplo, que os materiais de construção utilizados 

nas obras são de outras cidades e são transportados pelos rios. A mão de obra 

especializada vem de outras cidades, e os custos praticados em outras regiões não são 

os mesmos praticados na Amazônia. Há de se ressaltar que essas localidades não 

dispõem de recursos próprios para promover políticas voltadas para o setor 

habitacional. Os recursos investidos em habitação nessas pequenas cidades deram-se 

a partir do MCMV, desde 2009, quando o programa foi criado.  

Para Sakatauskas (2015), os municípios brasileiros sempre foram tratados 
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pelas políticas federais de modo homogêneo, nunca houve cuidado por parte do 

governo federal sobre essa questão, ainda que se saiba que cada região apresenta sua 

particularidade. O Governo Federal brasileiro não se atenta a essas questões e as 

políticas em geral são aprovadas desconsiderando-se a realidade e necessidades de 

cada região, além de serem políticas inflexíveis. 

Nos relatos dos moradores, que perderam suas casas, observamos a 

solidariedade da comunidade se mostrando como esperança para essa população. 

Maricato (1997) comenta que na periferia existe a palavra solidariedade, e que ela é 

diariamente colocada em prática pelos moradores ao criar mutirões de ajuda para a 

construção de casa para os novos moradores e para aquelas famílias que perderam 

suas moradias por incêndio, enchentes ou outro qualquer tipo de tragédia. A 

solidariedade, quando existe, é uma determinante para a sobrevivência. O contato 

direto dos moradores locais, ao ajudar na construção de uma moradia, reflete o 

sentimento de união, de sentir que necessita ajudar o próximo, pois sabe que um dia 

foi ajudado, ou poderá necessitar, num outro dia, de ajuda do próximo. 

 

6 “AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO LOCAL” 

 

Toda documentação burocrática a respeito do MCMV para Afuá encontra-se 

disponível na Secretaria de Assistência Social do município. As ações investigativas que 

tinham como objetivo, identificar como aconteceu o processo de cadastramento dos 

interessados nas casas do programa, seleção e escolha dos contempladas, só foram 

possíveis de se identificar devido a flexibilidade do órgão municipal. O local tornou-se 

referência desde o início das pesquisas, e as documentações oficiais relacionadas ao 

programa, sempre foram disponibilizadas quando solicitadas.  

Os assuntos e trâmites legais relacionados a não realização das obras, assim 

como as ações promovidas na justiça pelas famílias, só foram possíveis de se 

compreender por meio das informações fornecidas pelo Secretário e seus relatos. 

Através das ações da Secretaria de Assistência Social, a empresa responsável pela 

construção das casas foi contatada, porém em nenhuma ocasião se posicionou. Foram 

realizadas tentativas de contato por meio de ligações telefônicas e e-mails, porém 
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todas sem sucesso. Objetivando obter apoio e ajuda da COHAB- PA, uma comitiva 

formada por funcionário da Prefeitura Local foram até a cidade de Belém. Ao chegar 

até o local, os funcionários explicaram toda a situação do programa para o município 

e a condição de abandono do projeto de construção das casas promovido pela 

construtora responsável 

Foi relatado ao presidente da COHAB todo o processo efetuado pelo município 

de Afuá para a construção das casas pelo MCMV, e posteriormente o quadro de 

abandono do contrato firmado pela empresa WR LTDA-EPP. Houve por parte do 

Presidente da COHAB uma sensibilização com o caso se comprometendo durante a 

reunião, notificar por meio de documentação formal todo o processo para o Ministério 

das Cidades, para que assim, o órgão pudesse ter ciência da situação e poder intervir 

na situação e encontrar uma solução imediata para o problema. 

O secretário responsável pela Secretaria de Assistência Social do município de 

Afuá (S.A.S.A) afirmou durante entrevista, que a Prefeitura está respondendo no 

Ministério Público, desde 2013, a processos e denúncias realizadas por três moradores 

contemplados pelas casas do programa. Porém, a situação continua a mesma, pois de 

acordo com o secretário, a Prefeitura não pode fazer nada nessa situação, porque o 

programa não é executado pela gestão local. 

A Prefeitura assumiu parcialmente a responsabilidade de atender às 

necessidades imediatas das famílias que derrubaram suas casas, doando madeira e 

outros materiais para a construção de casas improvisadas, do contrário nada mais, 

assim relatou o Secretario. 

Uma das causas que pode ter sido decisiva no abandono das obras pela 

empresa WR LTDA-EPP segundo o Secretário, seriam os gastos extras que ela teria 

para construir cada casa, pois Afuá possui uma geografia particular. O município foi 

estruturado em uma área de várzea, e uma das hipóteses do Secretário seria a de que 

a empresa WR LTDA-EPP não tinha ciência dessa situação, e ao se deparar com a 

condição do local, teria abandonado o contrato por conta dos valores adicionais para 

a construção das casas. Sabe-se que, com a elevação das marés, as águas dos rios 

chegam a atingir a porta de entrada das casas, uma particularidade sazonal de 

algumas cidades da Amazônia, que não foi considerada durante o planejamento e 
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elaboração do contrato de construção das casas. 

O secretário da Prefeitura de Afuá apresentou um projeto alternativo para a 

construção das casas. Basicamente as casas seriam construídas utilizando madeiras e 

alvenaria (misto). No entanto, ainda segundo relato do Secretário, a proposta foi 

rejeitada pelo Ministério das Cidades. A resposta emitida pelo Ministério das Cidades, 

foi que o órgão não contempla projetos mistos na modalidade Oferta Pública de 

Recursos.  

Cidades, como Afuá, são cercadas por rios e construídas se adaptando à 

natureza local. Ao se construir uma moradia, é preciso atentar-se ao ritmo das águas. 

O material de construção, “a madeira”, pode ser encontrada do outro lado da margem 

do rio. O mantimento que preenche os armários pode ser encontrado nos rios e a 

floresta apresenta-se como um pomar ao qual todos podem recorrer, a qualquer 

momento, quando houver necessidade de comida. Uma grande disponibilidade de 

recursos naturais, portanto, os cercam a todo instante (Ribeiro,2014, p.98).  

Há de se ter uma flexibilidade por parte da política nacional, para que os 

projetos de construção de moradias populares possam ser adaptados às condições de 

cada municipalidade (Ribeiro, 2014, p.133). 

Ressalta-se que não se identificou menções na cartilha do programa MCMV 

para a aprovação de projetos de construção de moradias populares para população de 

baixa renda, em municípios com uma geografia similar a Afuá. O documento elaborado 

desconsiderou a particularidades geográfica desse município estuarino, situação que o 

isenta da macropolítica nacional do governo federal.  

No que se refere à condição das famílias contempladas pelo MCMV, a situação 

permanece a mesma, as famílias contempladas e aquelas que derrubaram as suas 

casas continuam a morar no Bairro Capim Marinho, e desesperançadas no que se 

refere à obtenção das casas do programa.  

Foi possível reencontrar e dialogar novamente com essas famílias, que 

disseram que nada havia sido feito a seu favor e que a situação não tinha avançado 

em nada. Essas famílias tiveram que improvisar novas casas e, para que isso fosse 

possível, tiveram que contar com a generosidade de amigos e de parentes que 

somaram esforços para que pudessem construir uma nova casa, do contrário estariam 
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morando até hoje nas ruas. Ou seja, nenhum avanço ocorreu nesse caso, e as famílias 

contempladas pelas casas do programa, que um dia pensaram que o sonho da casa 

própria estava perto, depararam-se na verdade com um grande pesadelo que 

dificilmente será esquecido.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No caso de Afuá, conclui-se que os moradores contemplados pelas casas do 

programa vivem em condições de segregação socioespacial. Aquelas famílias, que 

prontamente comprometeram-se em derrubar as suas casas para que uma nova 

moradia fosse edificada, continuam a espera pelo início das obras. Enquanto isso não 

acontece, elas contam com a ajuda de parentes e amigos para sobreviver. Contam 

com a generosidade dos vizinhos e das instituições que os ajudam sempre que 

possível. 

Com relação a empresa contratada para a execução das obras, nada foi feito, 

pois nenhum contato foi realizado com a Prefeitura local e com o Ministério Público de 

Afuá. Ao consultar o registro das empresas contratadas pelo Ministério das Cidades, é 

possível observar em seu sítio eletrônico que essa mesma empresa executa obras do 

programa MCMV em outras municipalidades do Estado do Pará. Ou seja, ela continua 

atuando no programa, e executando obras do MCMV em outras cidades.  

As obras em cidades como Afuá tornaram-se, para as construtoras, projetos 

com baixa margem de lucros. Para tornar o programa mais rentável para as 

construtoras, no ano de 2015, foi submetido o projeto (PL 3093/2015), denominado 

“custo amazônico” que leva em consideração as dificuldades de deslocamento, 

transportes comunicação e logística até as áreas ribeirinhas. O projeto foi aprovado na 

Câmara dos Deputados, mas encontra-se paralisado, aguardando votação no Poder 

Legislativo. 

As políticas federais de habitação de interesse social que poderiam amortizar 

ou eliminar os problemas proporcionados pela falta de moradia, têm aprofundado o 

processo de segregação das famílias contempladas. Os investimentos habitacionais, 

que poderiam amenizar a profunda desigualdade social que existe no Brasil, têm 
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corroborado para aprofundar essas diferenças, permitindo a reprodução das históricas 

desigualdades sociais existentes, a tempos no país. 

Para o município de Afuá, o programa promoveu uma verdadeira segregação 

socioespacial na área urbana, pois as quatro famílias que foram orientadas a derrubar 

as suas moradias perderam suas identidades familiares.  

Acredita-se que as políticas habitacionais promovidas pelo programa MCMV na 

cidade de Afuá não ofereceu condições plenas para se afirmar que ele foi capaz de 

auxiliar na promoção do direito à cidade. Essa política habitacional federal favoreceu 

a reprodução de espaços de segregação socioespacial e vulnerabilidade.  

Ainda que o Estado possua mecanismos legais capazes de poder intervir com 

maior propriedade no que se refere a produção do espaço urbano das cidades, o 

mesmo assiste à produção de um espaço urbano marcado pela segregação e exclusão 

dos mais vulneráveis. Assim, entende-se que enquanto a moradia for considerada 

mercadoria perante os olhos do Estado, a segregação e a negação do direito à cidade, 

continuarão a se reproduzir nos espaços das cidades brasileiras. 
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RELAÇÃO ENTRE ESPAÇOS URBANOS E RURAIS EM 

MUNICÍPIOS COM PEQUENAS CIDADES: ENTRE O CONCRETO E 

O LEGAL NA MOBILIDADE COTIDIANA EM BARRA DO 

CHOÇA/BA 

 

LEMOS, Joscimara Nunes1 

 

RESUMO 

 

A mobilidade é uma questão premente também em municípios de pequenas cidades, 

como em Barra do Choça/BA, pois neles é engendrada, no cotidiano, uma mobilidade 

de sujeitos entre os espaços urbanos e rurais, motivada, inclusive, pela necessidade 

de acesso deles aos equipamentos e serviços concentrados na cidade. Este artigo tem 

como objetivo analisar as implicações da importância dada à questão em documentos 

oficiais, como no Plano Diretor Urbano, na realidade concreta dos sujeitos residentes 

nos espaços rurais. Para isso, foram realizadas pesquisas teóricas, documentais e a 

coleta de dados qualitativos e quantitativos. Constatou-se que essa dinâmica é 

negligenciada tanto nos documentos oficiais, que preconizam a mobilidade, como o 

Plano Diretor Urbano, quanto de forma concreta. Isso representa não só a negação 

dos sujeitos residentes nos espaços rurais, como também a negação ao acesso às 

possibilidades de realização, inclusive, de direitos fundamentais que asseguram a 

reprodução da vida. 

Palavras chave: Pequenas cidades. Mobilidade cotidiana. Plano Diretor Urbano. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Constantemente em voga, a questão da mobilidade urbana é tida como um 

tema que deveria ter uma centralidade nos planejamentos e nas ações dos gestores 

municipais, mormente das metrópoles e das cidades médias. Em 2013, foi amálgama 

que embasou as manifestações que tomaram conta das ruas de alguns dos grandes 

centros urbanos do Brasil, as Jornadas de Junho de 2013 empreendidas pelo 

Movimento Passe-livre.  

No entanto, parte-se da premissa de que a questão da mobilidade, não atrelada 

somente ao trabalho, é uma questão negligenciada, inclusive, nos municípios com 

pequenas cidades, que apresentam uma dinâmica cotidiana delineada, também, por 

sujeitos residentes em espaços rurais, cujos acessos à cidade representam ou não a 

realização de necessidades vinculadas à reprodução da vida.  

Espaços urbanos e rurais apresentam relações interdependentes que se 

expressam também nos fluxos contínuos de sujeitos que moram na cidade e que 

trabalham no campo, assim como dos que residem no campo e que mantêm com a 

cidade uma relação de dependência, sobretudo, no que concerne aos serviços 

concentrados no espaço citadino, como saúde, educação, serviços bancários, comércio 

entre outros, ausentes ou incipientes nos espaços rurais. Essa relação estreita é mais 

perceptível em municípios com pequenas cidades, como em Barra do Choça/BA, em 

que a pequena cidade, tida assim não só por questões do quantitativo populacional, 

tem como função primordial, sob os ditames das relações em redes forjadas pela 

necessidade de reprodução ampliada do capital, intermediar as relações entre os 

espaços urbanos e rurais do município. 

Entretanto, a mobilidade realizada pelos sujeitos entre espaços urbanos e rurais 

não ocorre de forma fluida, sem óbices consideráveis, pois há desigualdades atinentes 

ao quantitativo limitado de transportes que possibilitam a fluidez socioespacial entre 

esses lugares, bem como há uma limitação nos turnos e horários de operacionalização 

dos meios de transporte utilizados para tal finalidade, além das condições 

desfavoráveis das estradas. Isso afeta a reprodução da vida dos sujeitos, pois estes 

têm seus direitos restritos, também, devido às dificuldades para a concretização da 
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mobilidade cotidiana.  

Formalmente, a questão da mobilidade cotidiana entre os espaços urbanos e 

rurais é relegada em documentos oficiais. Apesar do Plano Nacional de Mobilidade, Lei 

nº 12.587, sancionado em três de janeiro de 2012, preconizar os objetivos, os 

princípios e as diretrizes para a implementação do Sistema Nacional de Mobilidade 

Urbana, inclusive nos territórios municipais com população acima de 20.000 

habitantes, a questão se restringe à mobilidade urbana e não abrange a dinâmica 

cotidiana tecida entre os espaços urbanos e rurais. Tampouco essa demanda é 

abarcada no Plano Diretor Urbano de Barra do Choça/BA de forma mais efetiva. 

Diante disso, este artigo tem como objetivo entender de que maneira a 

formalização ou não em documentos oficiais da mobilidade cotidiana, tramada entre 

os espaços urbanos e rurais, interfere em sua realização concreta e na reprodução da 

vida dos sujeitos. Para isso, foram realizadas pesquisas empíricas, teóricas e 

documentais que embasaram as discussões empreendidas. 

 Entende-se que essa condição de (i)mobilidade, produzida e mantida sob o 

respaldo legal, à margem das políticas municipais de mobilidade, representa a negação 

dos sujeitos dos espaços rurais, pois significa a negação do acesso deles aos 

equipamentos e serviços, atrelados também a direitos fundamentais, concentrados nos 

espaços citadinos. 

 

2 A RELAÇÃO IMBRICADA ENTRE CIDADE/CAMPO E URBANO/RURAL NO 

BOJO CAPITALISTA 

 

Com base em Gruner (2006), entende-se que a aparência, as formas visíveis, 

não é autoexplicativa, mas interdependente da essência, o que permite compreender 

que campo e cidade, as formas materializadas no espaço, não são autônomas, mas 

resguardam uma relação dialética com processos explicativos mais amplos, que 

ultrapassam os interesses e necessidades da escala local. Formas e processos 

permitem desvelar as relações imbricadas mantidas entre o campo e a cidade, entre 

os espaços urbanos e rurais engendradas pelo processo de amadurecimento das 

relações capitalistas, principalmente, mediante a reestruturação produtiva, 
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orquestrada pela produção de uma nova divisão social e territorial do trabalho, em 

virtude da mundialização do capitalismo nos anos de 1970. 

Entender campo e cidade perpassa pela premissa seminal de que esses espaços 

não são dicotômicos, mas sim imbricados no bojo do modo de produção hodierno, 

haja vista que cumprem funções específicas que asseguram a reprodução das 

condições objetivas e subjetivas que se entremeiam na reprodução das formas de 

sociabilidades inerentes ao capitalismo e que norteiam a reprodução da vida2.  

A compreensão de campo e cidade exige a apreensão interdependente entre 

condições objetivas e subjetivas arraigadas na relação dialética entre formas e 

processos que norteiam a (re)produção do espaço geográfico.  

“Diferentes sociedades usam e organizam o espaço de modos diferentes e os 

padrões geográficos daí resultantes ostentam o sinal evidente da sociedade que usa e 

organiza o espaço.” (SMITH, 1988, p. 122). Isso evidencia a unidade dialética entre 

sociedade e espaço que só pode ser compreendida ao levar-se em consideração a 

indissociabilidade entre condições objetivas e subjetivas que se coadunam na 

(re)produção espacial. Sobre a relação entre sociedade e espaço, Harvey (2012) afirma 

que: 

[...] uma sociedade só se torna concreta através do seu espaço, do 
espaço que ela produz e, por outro lado, o espaço só é inteligível 

através da sociedade. Não há, assim, por que falar em sociedade e 
espaço como se fossem coisas separadas. (p.29) 

 

As condições objetivas e as subjetivas não podem ser vistas de forma 

desvencilhada. Elas se inter-relacionam de modo complementar e (re)produzem as 

bases materiais e imateriais fulcrais para a reprodução de sociabilidades que 

condicionam o substrato material do espaço e a reprodução da vida dos sujeitos, 

norteada, também, pela divisão social do trabalho. Dessa maneira, Souza (2015) 

salienta que: 

 [...] o substrato condiciona as relações sociais em si mesmo por 
bloquear, facilitar e dificultar etc. através de sua materialidade 
(infraestrutura boa ou ruim, que atrai ou afasta investimentos; espaços 

bem cuidados ou não, que atraem ou repelem visitantes; espaços que 
favorecem ou desfavorecem o encontro casual, a assembleia, o debate 
entre cidadão...). Mas também condiciona por ser o “portador” de 

 
2 Não se trata da reprodução da vida somente no sentido biológico. 
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símbolos e mensagens, inscritos formal ou informalmente no mobiliário 
urbano e, mais amplamente nos objetos geográficos da paisagem que 

colaboram para o bem e para o mal, para a socialização e a 
(de)formação de hábitos, costumes e mentalidades. (p. 74) 

 

A configuração presente nos espaços, além de produto social, é detentora de 

uma potencialidade capaz de condicionar as relações sociais, assim como o domínio e 

a apropriação dos objetos materiais e imateriais pelos sujeitos, conforme as relações 

estabelecidas pelas classes sociais, tanto no âmbito material quanto no simbólico.  

Com base em Tonet (2013), mudanças nas condições objetivas da sociedade 

implicaram e implicam em transformações na forma de sociabilidade.  Isso é 

verificável, por exemplo, nas mudanças de sociabilidade acarretadas pelas 

transformações objetivas nas condições técnicas de produção capitalista, assentadas 

sob uma base científica. Esta, segundo Mészaros (2004), apresenta um caráter 

pragmático/utilitarista, pois o conhecimento deixou de ter um aspecto contemplativo 

para assumir um caráter prático/ativo. Isso reafirma a concepção de Lefebvre (2006), 

para quem o saber está a serviço do poder.  

As mudanças técnicas, fundamentadas na ciência, erigiram uma maior 

articulação entre os lugares sob os ditames da racionalidade produtiva e, inclusive, 

uma relação interdependente entre campo e cidade, subsumindo os antagonismos 

mediante a produção de uma relação dialética entre esses espaços sociais, que 

assumem uma configuração marcada por desigualdades e diferenças espaciais 

complementares. Elas não são efeitos colaterais, anomalias, tampouco exceções, mas 

a regra geral que fundamenta a reprodução das relações capitalistas. 

A configuração material da cidade e do campo, bem como a imaterialidade que 

os constituem e que é constituída por eles, não são dissociadas de processos mais 

amplos e de especificidades locais que se coadunam. As condições objetivas e 

subjetivas não são (re)produzidas de forma deliberada, mas apresentam um 

embasamento racional assentado em processos que configuram as formas de 

sociabilidade impingidas e forjadas no bojo produtivo. 

Campo e cidade, dessa maneira, são pares dialéticos no âmago das relações 

produtivas, imbuídos de contradições que se manifestam tanto na materialidade 

quanto na imaterialidade desses lugares. Porém, eles não são autoexplicativos, pois 
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estão inter-relacionados a processos mais amplos que abarcam, assim como 

ultrapassam, a escala local. A compreensão de campo e cidade perpassa pelo 

desvelamento da essência que os configurou e que os configuram, cujas relações 

societárias são permeadas de ideologias e construções simbólicas que moldam as 

formas de pensar e de agir dos sujeitos, pois se entremeiam na reprodução da vida. 

Há limites no que concerne ao conhecimento, pois nossos sentidos são 

insuficientes para abarcarem a realidade, já que o visível é apenas uma parte de um 

todo, conforme Gruner (2006). Portanto, as formas concretas não têm autonomia 

explicativa. Além disso, a razão também não é autossuficiente.  

O autor aponta que o caminho é a práxis fundamentada na relação 

conhecimento/transformação em que, de acordo com ele, somente o proletariado, tido 

como categoria analítica, é capaz de realizá-la. Sobre a práxis, Gruner (2006) diz que: 

 

Somente a atividade transformadora, em sentido muito amplo do 

termo, pode gerar o tipo de raciocínio que seja capaz de captar a 
relação de tensão ou de conflito não resolvido entre a (falsa) totalidade 
e aparente apresentada pelo capitalismo e o (invisível aos olhos) 

processo de produção do real. Somente essa atividade transformadora, 
que inclui a ‘subjetividade’ crítica, pode realizar o processo de 

totalização do real. (p. 112) 
 

A cidade e o campo, enquanto formas materializadas correspondem ao visível, 

cujos atributos explicativos não se encerram neles, mas que só podem ser abarcados 

ao se desnudar os processos subjacentes que estão inter-relacionados à configuração 

da materialidade e da imaterialidade que os constituem, à reprodução das condições 

objetivas e subjetivas que permitem desvelar as dinâmicas, símbolos e ideologias 

incrustadas nas formas visíveis e que fundamentam as formas de sociabilidade.  

Nesse sentido, cidade e campo não podem ser escrutinados sem a consideração 

também do conteúdo que os animam e que são imanentes às materialidades, o urbano 

e o rural. Segundo Bernadelli (2013), rural e urbano são conteúdos que não se 

restringem, respectivamente, ao campo e à cidade. Eles se coadunam no território e 

norteiam as práticas socais.  

Sob os ditames da reestruturação produtiva do capital, houve a generalização 

do urbano no território, o que viabilizou a constituição de uma sociedade urbana, 
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segundo Sobarzo (2013). Entretanto, isso não significou a dissolução do rural, mas 

acarretou uma relação imbricada entre urbano e rural, mediante transformações nas 

formas de sociabilidade, nos valores e na simbologia implicadas nas relações 

societárias estabelecidas no e entre campo e cidade. 

O Decreto-Lei 311 de 02 de março de 1938 dispõe sobre a divisão territorial do 

Brasil e considera como urbana a sede do município (cidade) e a do distrito (vila). Os 

demais espaços, que não se encontram no perímetro urbano, são considerados rurais. 

Com finalidades estatísticas, nas definições do IBGE, espaços urbanos e rurais são 

tidos como recortes espaciais baseados em condições concretas que envolvem critérios 

de dispersão e de aglomeração de edificações. 

 Apesar de se acreditar que o quantitativo populacional e as condições materiais 

presentes nos lugares sejam insuficientes para se abarcar as dinâmicas subjacentes, 

adotaram-se aqui, com fins metodológicos, espaços rurais e urbanos enquanto 

recortes espaciais. 

 

2.1 O PAPEL DA PEQUENA CIDADE NA DINÂMICA DA RELAÇÃO ENTRE ESPAÇOS 

RURAIS E URBANOS EM BARRA DO CHOÇA/BA 

 

 No Brasil, são consideradas pequenas cidades os núcleos urbanos com 

população de até 50 mil habitantes. O município de Barra do Choça apresenta um 

contingente populacional, estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), de 31.603 habitantes3.  

Conforme dados coletados pelo Censo 2010, a população era de 34.788 

habitantes, sendo 63% dela concentrada nas áreas urbanas do município. Em 2010, 

19.333 pessoas residiam na cidade4. Desse modo, pode-se considerar a sede de Barra 

do Choça como sendo uma pequena cidade. 

Entretanto, o parâmetro quantitativo é insuficiente para se abarcar o papel e as 

particularidades das cidades nas dinâmicas multilaterais mantidas entre elas e na 

configuração material e imaterial municipal. É preciso também abranger as 

 
3 Fonte: Cidades/IBGE, 2020. 
4 Fonte: IBGE, 2018. 
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especificidades qualitativas, que não são passíveis de mensuração: o papel que elas 

exercem nas redes urbanas e nas redes tecidas entre os espaços urbanos e rurais que 

compõem os municípios. 

Nesse sentido, parte-se do pressuposto, defendido por Maia (2010), de que as 

pequenas cidades devem ser analisadas no bojo do processo de urbanização enquanto 

particularidades singularidades, e não como uma realidade à parte. Sob essa 

perspectiva teórico-metodológica, suas formas e conteúdos assumem papéis 

preponderantes na dinâmica estabelecida entre cidades em suas diferentes escalas e 

dimensões.  

 As pequenas cidades apresentam relações mais estreitas com campo e 

intermediam a relação entre as vilas e os povoados com a cidades médias e com as 

metrópoles (SANTOS, 2010). No bojo das redes urbanas, elas se caracterizam pelo 

alto grau de dependência dos serviços disponíveis nas cidades médias, segundo Maia 

(2010), o que se reflete nos fluxos contínuos de pessoas e de bens materiais e 

imateriais entre pequenas cidades e médias. 

Na relação em redes entre as cidades, sob a perspectiva da hierarquia, há a 

ideia implícita de que os fluxos são unidirecionais, direcionados, sobretudo, aos polos. 

No entanto, os fluxos materiais e imateriais entre as cidades são também 

multidirecionais, apesar de que não se pode negar a centralidade de algumas cidades 

em relação a outras, no tocante à concentração de serviços e equipamentos.  

Os fluxos de pessoas, mercadorias e informações entre os espaços urbanos, na 

rede mantida entre cidades, são tanto sobrepostos quanto justapostos, pois as redes 

são multidimensionais e multiescalares, segundo Haesbaert (2019).  

As pequenas cidades, além de intermediarem as relações entre vilas e povoados 

com as cidades médias e as metrópoles, porque é a instância mais próxima com o 

campo, são também portadoras de uma centralidade relativa, emaranhada por 

entrelaçamentos e justaposições de relações endógenas e exógenas ao lugar que 

engendram particularidades, liame das formas de sociabilidade eivadas de simbologias 

singulares.  

Essa centralidade relativa foi e é (re)produzida também pelo movimento, pela 

dinâmica de articulação entre os espaços urbanos e rurais, proporcionada pela 
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mobilidade material, imaterial e de sujeitos e pelas condições materiais (objetivas), 

presentes no espaço  citadino, balizadoras ou não da possibilidade de uma apropriação 

simbólica e material  que ensejam a construção de uma identificação social  e que 

norteiam as formas de sociabilidade locais. 

Em relação à cidade de Barra do Choça, essa centralidade relativa é expressa 

pela concentração de serviços e de equipamentos no espaço citadino que atraem os 

moradores dos espaços rurais e configuram fluxos contínuos de sujeitos entre os 

espaços do município, decorrentes de necessidades prementes atreladas, também, à 

reprodução da vida. Essa dinâmica foi gestada por mudanças produtivas no campo do 

município, o que acarretou transformações não só nas relações sociais, como também 

na materialidade no campo e na cidade. 

 

2.2 TRANSFORMAÇÕES NA DINÂMICA ENTRE ESPAÇOS URBANOS E RURAIS NO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA/BA SOB OS DITAMES DA MODERNIZAÇÃO 

CONSERVADORA NO CAMPO 

 

Sob a cadência de mudanças produtivas advindas da modernização 

conservadora empreendidas no campo de Barra do Choça/BA, nos anos de 1970, 

capitaneadas pela reestruturação produtiva do capital, que delineou uma nova divisão 

territorial e social do trabalho, tanto nos espaços urbanos quanto nos espaços rurais 

do município, transformações nas relações e na configuração desses espaços foram 

engendradas, além de terem sido produzidas novas formas de sociabilidades entre os 

espaços urbanos e rurais. 

O município de Barra do Choça/BA, localizado no Território de Identidade 

Sudoeste Baiano (ver figura 1), destaca-se pela atividade cafeeira, implantada no 

município em 1972, como parte do Plano de Renovação e Revigoramento dos Cafezais 

do Brasil, instituído pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC), com subsídios financeiros e 

técnicos ofertados pelo Estado (MACEDO, 2009).  

O setor primário detém em Barra do Choça a maior fatia nas atividades 

econômicas em Barra do Choça. Em 2014, 46,1% do PIB do município era proveniente 
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do setor primário e 41,1 % terciário, enquanto que a indústria correspondia a apenas 

12,8%5.  

 

Figura 1: Localização do município de Barra do Choça/BA 

 

 

Consoante Macedo (2009), o processo de implantação da cafeicultura foi 

caracterizado pela modernização conservadora, mediante a expropriação do 

campesinato e a sua metamorfose em trabalhador rural, em que os pequenos 

proprietários foram destituídos de suas condições objetivas de trabalho. Eles não 

tiveram acesso aos aparatos técnicos de ordem físico-mecânicos, biológicos e químicos 

necessários para desenvolverem a atividade cafeeira (MACEDO, 2009). 

 A implantação cafeicultura no município foi acompanhada de transformações 

nas relações trabalhistas, do processo de migração e, por conseguinte, do aumento 

populacional e da expansão da malha urbana (SANTOS, 1987). Além disso, houve 

 
5 Dados do IBGE compilados pela SEI, 2016.   
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também uma reestruturação do urbano e da cidade (MACHADO, 2009) e 

transformações na configuração material e imaterial nos espaços rurais. 

 Doravante, as transformações produtivas não ficaram restritas ao campo 

barrachocense, tampouco às formas materializadas nos espaços. Uma nova dinâmica 

social e mudanças na configuração material da cidade e do campo, assim como nas 

formas de sociabilidade e nos conteúdos urbanos e rurais, foram produzidas. Houve 

um aumento populacional expressivo na cidade e em outros recantos do município, 

cujos migrantes foram atraídos pela possibilidade de trabalho nas lavouras. Ademais, 

ocorreu a dotação de equipamentos e de serviços, sobremaneira na cidade, em virtude 

da atividade cafeeira. 

Conforme Macedo (2009), as relações trabalhistas na cafeicultura são precárias, 

pois os trabalhadores são volantes e, em sua grande maioria, recebem por 

produtividade e não dispõem de equipamentos adequados para realizarem suas 

atividades laborais. Os alojamentos, para aqueles que permanecem no local de 

trabalho, são precários, segundo a autora. 

Entretanto, uma parcela expressiva de trabalhadores rurais da cafeicultura 

retorna para casa ao final do dia. Estes correspondem a 87,5% do total dos 

trabalhadores volantes (MACEDO, 2009). Dessa maneira, no período da colheita do 

café, é tecida uma dinâmica de fluxos diários entre os espaços urbanos e rurais do 

município, impulsionados pelo trabalho.  

Tanto os espaços rurais quanto espaços urbanos de Barra do Choça são locais 

de residência de trabalhadores rurais. Assim como há moradores da cidade que 

desenvolvem outras atividades de cunho trabalhista nos espaços rurais, como os 

servidores municipais da saúde e da educação. 

Entretanto, os fluxos entre os espaços urbanos e rurais não se limita à questão 

da mobilidade do trabalho. Nos municípios com pequenas cidades há uma dinâmica 

de mobilidade entre os sujeitos que residem nos espaços rurais e a cidade, 

caracterizada pela circularidade, seja diária, semanal ou mensal, atrelada não só ao 

trabalho e aos estudos, mas também a outras necessidades, como compras, atividades 

religiosas e acesso à saúde e ao lazer (COUTINHO, 2013).  
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No que se refere ao município de Barra Choça, ela é motivada pela necessidade 

de acesso aos bens e serviços não disponíveis nos espaços rurais do município, como 

serviços bancários, feira livre, comércios, serviços educacionais (acesso ao ensino 

médio), serviços odontológicos e médicos específicos, não disponíveis nos postos de 

saúde, como a internação hospitalar6.  

 

3 MOBILIDADE COTIDIANA E POLÍTICAS MUNICIPAIS DE MOBILIDADE 

EM BARRA DO CHOÇA/BA 

 

A mobilidade cotidiana não é meramente deslocamento, percorrer espaços 

urbanos e rurais, interconectando os nós por meio de fluxos mediatizados por sistemas 

técnicos, desenhando-se redes. Ela é imbuída de significados imanentes não só ao 

acesso, mas também à apropriação ou não do/no espaço, construídos pelas formas de 

sociabilidade embasadas sob um conteúdo material e imaterial ressignificados. 

Gomes (2015), ao analisar a mobilidade socioespacial mediante os 

deslocamentos entre o campo e uma cidade pequena, assevera que essa dinâmica 

viabiliza uma interação espacial que abrange a existência, a reprodução e a 

transformação social. Ela, ainda de acordo com o autor, possibilita trocas de diferentes 

intensidades entre os espaços, que são articulados por meio de condições técnicas. 

Sobre isso, Gomes (2015) salienta que: 

 

[...] cada vez mais, torna-se superada uma visão que distingue e coloca 

em extremos o campo e a cidade, visto que hoje tais espaços se tornam 
progressivamente mais articulados devido à melhoria das estradas, ao 

acesso aos diversos meios de transporte e de comunicação, bem como 
pela mobilidade da população que tende a atenuar os comportamentos 
diferentes e dificultar a observação direta das diferenças entre os dois 

tipos de espaços.” (p.1) 
 

Os modais de transporte, dessa maneira, possibilitaram o rompimento com as 

barreiras naturais, ainda que de forma desigual, além de terem viabilizado a ampliação 

da escala de ação dos sujeitos, subsumindo as dualidades espaciais, mormente entre 

campo e cidade, espaços rurais e urbanos. Essa interação proporciona ainda uma 

 
6 Fonte: Pesquisa em campo, 2018-2019. 
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ressignificação dos conteúdos que embasam as relações sociais. De acordo com 

Coutinho (2014): 

 

O consumo modificaria as relações entre significantes e significados e 
criaria uma imagem dos rurais sobre a sociedade urbana, mas também, 

sobre eles mesmos. Até mesmo os espaços mais isolados recebem 
serviços comerciais e culturais por meio das escolas, imprensa, 

mercado de trabalho, turismo, e também por meio dos pendulares do 
campo que estão, cada vez mais, marcados pela interação com o 
ambiente citadino. (p.30) 

 

Formas de sociabilidade são modificadas e ou produzidas, sem necessariamente 

o desaparecimento completo das precedentes, viabilizadas pelas relações multilaterais 

entre o campo e a cidade, entre os espaços urbanos e rurais. O rural e o urbano são 

constantemente ressignificados. 

Haesbaert (2019), ao discutir o território sob uma perspectiva integrada, que 

coaduna estabilidade, fixidez e movimento, frisa sobre o papel dos transportes e dos 

sistemas de comunicação na transformação das experiências vivenciadas pelos 

sujeitos, que proporcionam a construção da multiterritorialidade, ainda que limitada e 

desigual conforme as geometrias de poder. 

Dessa maneira, mais do que transitar entre territórios, percorrer espaços no 

sentido euclidiano, de distâncias físicas, há também a questão intrínseca relativa ao 

domínio e à apropriação territorial na construção de nossa multiterritorialidade. Para 

Haesbaert (2019), ela não é condicionada somente por questões econômicas, mas 

também por questões culturais, identitárias e sociais, moldadas, muitas vezes, por 

interesses alheios aos nossos, impingidos por agentes e/ou sujeitos sociais que detêm 

o controle e o domínio sobre o território. 

No que tange à mobilidade cotidiana entre espaços urbanos e rurais, os limites 

de realizá-la estão relacionados não só às condições das estradas ou à capacidade 

financeira individual, mas também à falta de uma política municipal de mobilidade 

ampla que abranja tanto a mobilidade urbana quanto essa dinâmica. 

No dia 3 de janeiro de 2012 foi sancionada a Lei nº 12.587 que instituiu as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana para a implantação do Sistema 

Nacional de Mobilidade Urbana, inclusive, nos territórios municipais com população 
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acima de 20.000 habitantes, que tinham que elaborar até o ano de 2015 o plano 

municipal de mobilidade urbana, integrado e compatível com o plano diretor urbano7. 

Apesar de prever a elaboração do plano de mobilidade em âmbito municipal, 

essa lei não abarca a dinâmica de mobilidade realizada entre os espaços urbanos e 

rurais. Ela não abrange a produção de condições de infraestruturas e de modais de 

transporte que atendam as demandas das áreas rurais dos municípios. Apesar disso, 

o município de Barra do Choça ainda não dispõe do Plano Municipal de Mobilidade 

Urbana. 

No que se refere ao Plano Diretor Urbano de Barra do Choça, ele foi elaborado 

no ano de 2006, na gestão  do então prefeito Gesiel Ribeiro, conforme prazo estipulado 

pela Lei nº 10.257/2001. Apesar de ser anterior ao Plano Nacional de Mobilidade 

Urbana, que norteará o planejamento da mobilidade no âmbito municipal, o plano 

diretor abrange alguns aspectos referentes à mobilidade cotidiana, porém de forma 

pontual: melhorias das condições das estradas das áreas rurais8. Essas demandas 

foram elencadas em consulta junto à população no momento de elaboração do 

documento. 

Algumas reivindicações foram cumpridas, como a pavimentação da estrada que 

interliga a cidade com o distrito de Barra Nova, ocorrida no ano de 2010. Em relação 

às áreas rurais, como os povoados do município, as mesmas demandas são 

constantemente reivindicadas. 

A ausência dessa questão nas ações e nos planejamentos de forma mais ampla, 

mormente municipal, representa o controle territorial e corpóreo impingido àqueles 

socialmente desprivilegiados, alijando-os da possibilidade de acesso às condições 

objetivas de reprodução da vida. 

Pouco tratadas em documentos legais ou mesmo ausentes em tais 

instrumentos, as dificuldades de realização da mobilidade cotidiana entre os espaços 

urbanos e rurais nos municípios com pequenas cidades são legitimadas e reproduzidas, 

de forma concreta, sob o respaldo da relegação formal, porquanto as devidas ações e 

planejamentos que deveriam atender essa dinâmica são ausentes ou insuficientes. 

 
7 Fonte: Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. 
8 Fonte: Barra do Choça, 2006. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
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A insatisfação com as condições objetivas para a realização da mobilidade 

cotidiana já resultou em ações coletivas dos próprios populares de espaços rurais do 

município para prover os meios necessários para realizá-la, como pode ser constatado 

na manchete da figura 2, cuja matéria foi divulgada no dia 27 de maio de 2020 por 

um blog de notícias local. 

 

Figura 2: Ação dos moradores de uma localidade rural de Barra do Choça/BA para a 
desobstrução de estradas, 2020 

 

Fonte: Blog do Jorge Amorim, 2020. 
 
 

É válido ressaltar que essa demanda não é recente, mas perpassou por 

diferentes governos e é alvo de reclamações recorrentes, feitas pelos moradores de 

diferentes espaços rurais do município de Barra do Choça, inclusive, em sessões da 

Câmara realizadas de forma itinerante, como pode ser observado na tabela 1. 
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Tabela 1: Principiais reivindicações em reuniões e em sessões da Câmara municipal de Barra 
do Choça/BA, entre 2011 e 2018 

Data Local de sessão Reivindicações 

25.03.2011 Povoado Cafezal 

Melhorias nas estradas e segurança na 

estrada do Cangussu 

22.05.2013 
Reunião no povoado 
Cafezal Melhorias nas estradas da localidade 

29.05.2013 Povoado Boa Vista Melhorias nas estradas da localidade 

29.09.2014 Povoado Cafezal Pavimentação da estrada Cafezal 

29.04.2017 Povoado Cafezal 
Patrolamento das estradas de localidades 
próximas 

27.05.2017 Povoado Boa Vista 
Reclamação sobre as condições das estradas: 
buracos e matagal 

17.04.2018 Câmara de vereadores 
Carro da saúde quebrado e condições ruins 
das estradas do Sossego 

 

Fonte: Blog do Jorge Amorim. Coleta realizada em 22.06.2018. Elaboração: Joscimara Nunes 
Lemos, 2018. 

 

Consoante o secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, Enilson Gomes, os sujeitos das localidades rurais enviam ofícios e ligam para 

a secretaria a fim de cobrar melhorias nas localidades, sobremodo após o período de 

intensas chuvas que modificam as condições das estradas9. 

As ações do poder público municipal, no entanto, são esporádicas e paliativas. 

Elas se resumem ao patrolamento e ao cascalhamento das estradas rurais. Conforme 

informações prestadas pelo secretário, somente os transportes alternativos escolares 

são regulamentados pelo município. Não há nenhuma normatização ou ações de 

fiscalização dos transportes coletivos que possibilitam a mobilidade cotidiana entre os 

espaços urbanos e rurais10. 

As intervenções nas vias são consideradas pelo representante do poder público 

municipal como sendo insuficientes, em função dos poucos recursos financeiros e da 

condição de obsolescência dos equipamentos utilizados na manutenção delas. Ele 

asseverou que a falta de equipamentos mais sofisticados interfere diretamente na 

 
9 Fonte: Pesquisa de campo. Entrevista concedida pelo representante do poder público municipal, 2018. 
10 Fonte: Pesquisa de campo. Entrevista concedida pelo representante do poder público municipal, 2018. 
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durabilidade das ações de restauração das estradas rurais, que necessitam também 

de máquinas que possibilitem a realização de drenagem11. 

Além das condições desfavoráveis das vias e da ausência de normatização dos 

transportes coletivos, os sujeitos dos espaços rurais têm dificuldades quanto aos 

horários de operação dos modais de transporte. Os horários das vans, principal 

transporte coletivo utilizado, são insuficientes para abarcar todas as demandas dos 

sujeitos realizadas na cidade. Em algumas localidades, os dias e os horários de 

operacionalização das vans, às vezes, são irregulares. Ademais, esses transportes só 

saem quando lotam ou têm horários de operacionalização limitados a um turno12. 

A reprodução da vida dos moradores fica condicionada às limitações técnicas 

impingidas pelas condições dos modais de transporte disponíveis. Aqueles que 

dispõem de transporte particular, por sua vez, apresentam melhores condições de 

realização da mobilidade cotidiana entre os espaços urbanos e rurais e, por 

conseguinte, maior possibilidade de acesso e de apropriação da/na cidade13. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pequenas cidades não só intermediam a relação entre os espaços urbanos e 

rurais, como também são o locus de uma centralidade relativa, produzida por relações 

exógenas e endógenas ao lugar e pela dinâmica de relações multidirecionais expressas 

pelos fluxos materiais, imateriais e de pessoas entre os espaços urbanos e rurais, 

viabilizados, também, pelos transportes coletivos.  

Esses espaços urbanos apresentam, ainda que de forma insuficiente, as 

condições objetivas que asseguram a reprodução da vida dos sujeitos que residem nos 

espaços urbanos e rurais. Entretanto, os sujeitos dos espaços rurais não são atendidos 

de forma eficaz em suas demandas atreladas à necessidade de realização da 

mobilidade cotidiana, escopo fundamental de reivindicações realizadas pelos 

moradores dessas localidades. 

 
11 Fonte: Pesquisa de campo. Entrevista concedida pelo representante do poder público municipal, 
2018. 
12 Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
13 Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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A formalização da questão da mobilidade cotidiana em documentos oficiais, 

oriundos de debates com a sociedade civil e que resultem em ações que atendam 

efetivamente as necessidades prementes dos sujeitos residentes, sobremaneira, nos 

espaços rurais, não encerra em si a capacidade de resolução da questão, mas é 

seminal para se dê visibilidade àqueles cujas existências e demandas são 

frequentemente negadas de forma concreta ou atendidas de forma superficial. 

Pensar na questão, debatê-la com a sociedade civil e formalizá-la poderá 

nortear ações pautadas em objetivos que não visem somente procedimentos paliativos 

esporádicos, que não resolvem a questão de forma permanente.  Os sujeitos que 

residem nos espaços rurais dos municípios necessitam de condições objetivas 

favoráveis que permitam a eles não só o acesso, mas também a apropriação material 

e simbólica da cidade, dos equipamentos e dos serviços nela presentes.  

A mobilidade cotidiana, não tida como mero deslocamento, mas que abrange a 

possibilidade de construção da multiterritorialidade, mediante uma apropriação 

simbólica e material do espaço, intermediada pelo uso de transportes, quando negada 

ou deficitária em suas condições objetivas de realização, pode significar a mutilação 

dos sujeitos em seus direitos, inclusive os fundamentais.  

As ações do poder público municipal do município de Barra do Choça têm sido, 

ao longo dos anos, insuficientes para a resolução da questão. Elas se restringem a 

ações paliativas e que não têm certa regularidade, como o patrolamento e o 

cascalhamento de estradas rurais. 

Nem todas as demandas dos sujeitos residentes em espaços rurais podem ser 

satisfeitas na localidade onde se encontram a residência deles, como serviços médicos 

e odontológicos específicos, acesso ao ensino médio, serviços bancários entre outros.  

Quando esses sujeitos não conseguem ter acesso à cidade em decorrência das 

condições das estradas e/ou ausência de transporte coletivo com horários mais 

amplos, eles são socialmente negados e excluídos, tornando-se sujeitos restritos e 

mutilados. Restritos territorialmente porque a ausência ou a insuficiência de condições 

objetivas que permitam realizar a mobilidade cotidiana tornam-se barreiras, não mais 

naturais como em períodos precedentes, mas técnicas, para a realização da vida de 

forma plena; e mutilados porquanto eles são alijados dos seus direitos que perpassam 
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pelo acesso e pela apropriação da/na pequena cidade, possibilitados ou não pela 

mobilidade cotidiana. 

. 
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RESUMO 

A violência está entre os maiores problemas enfrentados pelas sociedades 

contemporâneas e permeia o cotidiano da população nas cidades brasileiras. O 

objetivo desta pesquisa consistiu em analisar os crimes ocorridos em Ubiratã-PR no 

primeiro semestre do 2018, considerando a natureza, a distribuição espacial e o dia 

da semana das ocorrências. A estatística dos crimes foi obtida na 50 ª Delegacia 

Regional De Polícia Civil De Ubiratã, após foram organizados em planilha eletrônica 

separando por dia do ato criminoso, local do crime e a natureza criminosa da infração. 

Para o período pesquisado, no município foram registradas 125 ocorrências, em 28 

diferentes modalidades, com destaque: 23 ameaças; 18 casos de lesão corporal e; 17 

conduções de veículos sobre influência do álcool. O dia da semana de maior ocorrência 

foi o domingo e o centro da cidade é a localidade de maior destaque (44% dos atos 

criminosos). 

 

Palavras chave: Violência urbana. Estatística do Crime. Problemas contemporâneos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No século XXI a violência urbana tem se consolidado como um dos problemas 

de difícil solução pelas sociedades pós-modernas e afeta diretamente o cotidiano da 

população. Iniciando-se a partir das duas últimas décadas do século passado, a 

violência urbana vem ganhando cada vez mais destaque nos noticiários e na vida 

cotidiana de cada um, ficando evidente o seu crescimento, Hughes (2004) lembra que 

tal fenômeno leva a uma redefinição desse problema como uma das principais 

questões sociais urbanas, do final do século XX.  

Há um crescimento da delinquência urbana, principalmente observando a 

quantidade de crimes contra o patrimônio e contra a vida praticados no interior dos 

estados brasileiros conforme mostra o Mapa da Violência 2011 (WAISELFISZ, 2011). 

Santos (2009, p. 238) assinala que “[...] a violência vem sendo foco da atenção dos 

moradores das grandes, médias e pequenas cidades. Não importa o tamanho destas 

para que delitos, de variados tipos, ocorram, o que deixa os moradores apreensivos 

em relação às causas de tanta violência”. 

Apesar de uma maior intensidade nas áreas urbanas com maior densidade 

populacional, ou grandes centros urbanos, há uma nova dinâmica da criminalidade, a 

qual Lima (2005) denomina como o fenômeno da interiorização da violência, ou seja, 

entre outros fatores, juntamente como a chegada do tráfico de drogas em municípios 

cada vez menores, a violência urbana vem adentrando cidades cada vez mais pacatas.  

Para Adorno e Cardia (2002) a violência urbana sempre segue a rota da 

riqueza, ou seja, com a chegada de empresas de grande porte que começaram a sair 

da capital e se instalaram no interior. Outras atividades como o agronegócio e a difusão 

do comercio e serviços também proporcionam restruturações nas escalas Inter e 

intraurbanas, influenciando também no aumento da violência urbana no interior do 

país. 

Ao observar a distribuição dos crimes dentro das cidades interioranas a 

geógrafa Felix (2002) chama a atenção para um binômio criminal/espacial, sendo que 

na sua maioria os crimes contra a pessoa se estendem nas partes menos favorecidas 

da cidade e os crimes contra o patrimônio estão espacializados nas áreas mais 
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endinheiradas da cidade e também em áreas residenciais adjacentes ao centro 

comercial. 

Sendo assim, a geografia do crime é de suma importância, pois, por meio de 

analises espaciais dos dados juntamente com o mapeamento dos crimes praticados 

pode-se tecer argumentações que expliquem as várias desigualdades espaciais da 

violência e seus determinantes (FELIX, 2002). Ressalta-se ainda que, a analise espacial 

da violência urbana desloca a abordagem da pessoa do criminoso, para o olhar nos 

delitos propriamente ditos, explorando padrões espaciais e temporais relacionados 

com os tipos de crimes específicos (BEATO, 1998).  

Diante do exposto, objetivou-se nesta pesquisa analisar os crimes ocorridos 

em Ubiratã-PR no primeiro semestre do 2018, considerando a natureza, a distribuição 

espacial e o dia da semana das ocorrências. Destaca-se que esta é uma cidade de 

pequeno porte localizada no interior do estado do Paraná, situada na Mesorregião 

Centro Ocidental Paranaense. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

A Abordagem metodológica teve como base o método quali-quantitativo, 

buscando correlacionar o número de ocorrências de crimes na cidade de Ubiratã/PR, 

com a tipificação e o dia da semana em que foram cometidos. Destaca-se ainda a 

importância da componente espacial para a compreensão da distribuição espacial 

desses para a cidade estudada. 

A estatística dos crimes foi obtida por meio de coleta de dados na 50ª 

Delegacia Regional De Polícia Civil De Ubiratã. Os mesmos foram disponibilizados, na 

forma de uma listagem em pdf e para o uso nesta pesquisa foram organizados em 

planilha eletrônica do Excel, com as seguintes classificações: dia da semana que 

ocorreu do ato criminoso; localidade do crime (rua, estrada ou bairro, pois a forma de 

registro é diversificada) e; a natureza criminosa da infração. Os resultados foram 

organizados em gráficos. 

A partir da separação dos atos criminosos por dia da semana, buscou-se 
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identificar em qual dia da semana é maior o número de registros e se existe alguma 

correlação entre o tipo de crime com o dia da semana. A etapa de espacialização dos 

crimes teve como foco compreender a concentração e/ou dispersão desse pelo espaço 

urbano, bem como identificar quais tipos de crime são recorrentes em quais 

localidades. 

Já com relação a natureza do ato criminoso, após uma leitura preliminar das 

estatísticas, as ocorrências foram classificadas de acordo com a sua tipologia com base 

no Código Penal Brasileiro e outros códigos provenientes de legislações esparsas.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base nos dados obtidos para a presente pesquisa, nos seis meses 

pesquisados (primeiro semestre de 2018) houveram 125 registros de crimes no 

município de Ubiratã/PR. Para melhor compreender a dinâmica da violência no espaço 

urbano e também a natureza dos atos criminosos, buscou-se apresenta-los de forma 

correlacionada nos parágrafos que se seguem. 

Primeiramente, buscando compreender a tipologia dos crimes (síntese na 

Tabela 1), estes foram subdivididos em 12 categorias: crimes contra a pessoa (crimes 

contra a vida, lesões corporais, periclitacao da vida e da saúde e crimes contra a 

honra); crimes contra o patrimônio (furto, roubo, dano, apropriação indébita, 

estelionato e receptação); crimes contra a dignidade sexual (Crimes contra a liberdade 

sexual, crimes sexuais contra vulneráveis, ultraje público ao pudor); crimes contra a 

família (Crime contra assistência familiar); crimes de incolumidade pública (Crimes 

contra a saúde pública); crimes contra a administração pública (crimes praticados por 

particular contra administração pública em geral, crimes contra a administração da 

justiça); e outros crimes em legislações esparsas como crimes de transito; crimes de 

tóxicos; crimes contra o desarmamento; crimes contra a criança e ao adolescente; 

crime ambiental e outras contravenções penais. 
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Tabela 1 – Quantidade de crimes por categoria 

Categorias de crimes N ocorrências % 

Crimes contra a pessoa 47 37,6 

Crimes contra o patrimônio 23 18,4 

Crimes contra a dignidade sexual 3 2,4 

Crimes contra a família 1 0,8 

Crimes contra a incolumidade publica 1 0,8 

Crimes contra a administração publica 5 4,0 

Crimes de Trânsito 18 14,4 

Crimes de Tóxicos 14 11,2 

Crimes contra o desarmamento 5 4,0 

Crimes contra criança e adolescente 1 0,8 

Crime ambiental 1 0,8 

Contravenções Penais 6 4,8 

Total 125 100 

 

O que se pode visualizar é a quantidade de ocorrências relacionadas aos 

crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, juntos as duas categorias de crimes 

somam 56% das ocorrências registradas em Ubiratã, no período indicado. Crimes de 

trânsito e crimes relacionados a lei de tóxicos também, perfazem juntos, a uma fatia 

de 25,6% do total de ocorrências. 

Outro fato a se analisar seria os 4,8% de crimes que são categorizados como 

contravenções penais, ou seja, crimes de baixa gravidade que suas penas variam de 

multa até prisão simples. Destaca-se que tais crimes não apresentam uma ameaça 

relevante a sociedade. Quanto a quantidade de cada crime ocorrido na cidade de 

Ubiratã temos alguns dados a serem levados em consideração que são de grande valia 

(seguindo a tabela 2).  

Adentrando na tipologia dos crimes ocorridos, nota-se que o tipo penal de 

ameaça foi o mais corriqueiro durante o período com 23 vezes seguido de lesão 

corporal com 18 vezes, ambos, crimes contra a pessoa. Nota-se também que 25,6% 

dos crimes ocorridos foram praticados 1 ou 2 vezes durante o período recortado. O 

que demonstra uma diversificação quanto aos tipos penais praticados na cidade de 

Ubiratã. 
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Tabela 2 – Quantidade de crimes por tipo penal 

Tipos Penais N ocorrências % 

Ameaça 23 18,4 

Lesão corporal 18 14,4 

Conduzir veículo sobre influência de álcool 17 13,6 

Furto 11 8,8 

Tráfico de drogas 9 7,2 

Perturbação de sossego 6 4,8 

Porte de drogas para consumo 5 4,0 

Posse ou porte ilegal de arma de fogo 4 3,2 

Outros (Mais 20 outros tipos penais incluindo 

Estupro, estelionato, homicídio) 
32 25,6 

Total 125 100,0 

 

Outro fator a se observar é que em uma análise conjunta das duas tabelas 

temos que todos os crimes de perturbação de sossego, na Tabela 2, representam 

todas as contravenções penais registradas na Tabela 1, ou seja, todos os crimes de 

baixa gravidade, categorizados como contravenções penais, foram de perturbação de 

sossego, durante o período recortado. 

Por outro lado, devemos aprofundar um pouco mais para entender a dinâmica 

dos crimes na cidade de Ubiratã. Sendo assim, os crimes de maior reincidência foram 

relacionados com os bairros que apresentam os maiores índices de criminalidade, como 

demostrado na figura 1. 

Figura1: Relação crimes por localidade 
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O centro da cidade é o local onde mais acontecem os crimes, das 125 

ocorrências durante o período, 53 delas foram realizadas no centro da cidade, destaca-

se que 18% das ocorrências registradas no centro da cidade são relativos a crimes 

contra o patrimônio, sendo em especifico, o crime de furto. Temos também 18% do 

crime de trânsito relativo à condução de veículo automotor sobre influência de álcool. 

O posto da Policia Rodoviária Federal na saída norte da cidade, consegue 

registrar a segunda maior taxa de criminalidade da cidade com 19 ocorrências, pois 

abrange toda a região da BR-369 que passa as margens da cidade. Nota-se o alto grau 

de ocorrências do crime de trânsito também relacionado a condução de veículo 

automotor sobre influência de álcool obtendo 36,84% das ocorrências lá registradas. 

Ademais como a BR-369 liga o Oeste com a região norte do estado, que 

consequentemente faz a fronteira do Paraná com São Paulo, fica evidente a rota para 

o tráfico de armas, com 10,52% dos registros, e de drogas com 5,26% para estas 

regiões.  

Ao adentrar nos bairros, o que fica bem evidente é a quantidade de crimes 

contra a pessoa registrados. No Jardim São Vicente, 50% dos crimes ocorridos foram 

de ameaça e 25% são de lesão corporal, e o crime de tráfico de drogas também 

começa a aparecer, com 12,5%. A Vila São Joaquim aparece com 33% de ameaça e 

os mesmos 33% com lesão corporal, mas o que chama atenção é que 16,66% é o de 

posse ou porte ilegal de arma de fogo. Ademais o Bairro tropical registrou 66,66% dos 

crimes como ameaça e o Bairro do Parque dos Ipês registrou 100% dos crimes como 

lesão corporal. 

Em relação a quantidade de registros de ocorrências por dia da semana temos 

a sintetização na figura 2.  

O dia da semana com um maior número de ocorrências é no domingo, 

registrando 24 crimes, seguido por segunda-feira e quarta feira, ambos com 19 

ocorrências, após vem sexta-feira com 17 crimes sendo praticados, sábado com 16 

crimes e enfim, terça-feira e quinta-feira com 15 ocorrências sendo os dias mais em 

que há o menor registro de crimes. 
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Figura 2: Relação da quantidade de crimes por dia da semana 

 

 

Outro cruzamento de dados que pode ser obtido foi o de ocorrências por dias 

da semana, onde pode-se entender a dinâmica diária de cada crime, como demonstra 

figura 3. 

Figura 3: Relação de crimes por dia da semana

 
 

Quanto a análise da relação de crimes por dia da semana temos algumas 

situações a se considerar, primeiramente deve-se observar que não há uma certa 

predominância de crimes relacionado a um dia especifico, pode-se então, observar 
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que, de certa forma, que todos os tidos de ocorrências acontecem todos os dias da 

semana, tendo uma ampla variedade nos tipos penais registrados. 

Adentrando mais atentamente aos dados podemos observar que os crimes de 

ameaça e lesão corporal aparecem em todos os dias, com exceção de sábado onde 

obtemos somente o crime de lesão corporal. Observa-se que somente na quarta feira 

há uma elevada taxa de crimes de ameaça, alcançando cerca de 40% das ocorrências, 

causando assim um indicativo de que o esse dia seja mais propicio a esse tipo penal.  

Outro dia a se analisar é o sábado, pois 25% das ocorrências são de lesão 

corporal, atingindo o seu pico durante a semana, fato que também se aplica ao crime 

de perturbação de sossego que conta com 18,75% dos registros de ocorrências, 

atingindo seu pico. 

No domingo, os registros de ocorrência de condução de veículo automotor 

sobre influência de álcool atingem o seu máximo com 33,33% das ocorrências, fato 

que também demonstra uma maior predisposição a esse tipo penal em discussão.  

 

 

4 CONSIDERAÇÃO FINAIS 

 

Pode-se observar que há maior número de ocorrências no centro da cidade, 

local este vigiado por câmeras de segurança. Nota-se também que há um predomínio 

de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio praticados em Ubiratã, demonstrando 

quais bens tutelados juridicamente são mais visados dentro da criminalidade urbana. 

Também se deve notar que há um alto índice de criminalidade fora da área 

urbana, que foram registradas no posto da Polícia Rodoviária Federal de que a cidade 

dispõe, sendo os crimes de condução de veículo automotor sobre influência de álcool 

ganhando destaque, e crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo ou 

munição, isto devido ao fato da BR-369 ser uma das principais vias de acesso do ao 

estado de São Paulo, principais consumidores destes itens, portanto tais crimes 

atendidos por eles são repassados a delegacia e a Polícia Civil Estadual. 

Outro fator que deve ser lado em consideração é que assim como foi 

observado por Felix (2002) a maioria os crimes contra a pessoa se estendem nas partes 
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menos favorecidas da cidade, onde os crimes de ameaça e de lesão corporal 

predominam, e que crimes contra o patrimônio estão espacializados no centro da 

cidade, onde evidencia-se o crime de furto. 

Em relação a quantidade de dias da semana nota-se um predomínio no 

domingo, dia este que o crime de perturbação de sossego atinge o seu pico, temos 

também que quarta-feira é onde a ameaça e a lesão corporal se intensificam. 

Ubiratã é uma cidade pequena, mas tem um número considerável de 

ocorrências, mesmo com sistema de monitoramento na região central da cidade, há 

um maior número de ocorrências nesta região, com ênfase nos crimes contra o 

patrimônio. Ademais deve-se atentar o trabalho conjunto entre a Policia Rodoviária 

Federal que faz um policiamento ostensivo na rodovia e adjacências e a Policia Civil 

Estadual que faz o policiamento investigativo, apoiando o judiciário no combate à 

criminalidade.  
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A EXPANSÃO URBANA DE CALIFÓRNIA (PR) E OS DILEMAS DO 

ZONEAMENTO E DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

SILVA, José Rafael Vilela da1 

 

 

RESUMO 

Localizado na mesorregião Norte Central do estado do Paraná, o município de 

Califórnia com seus 65 anos de idade e cerca de 8.000 habitantes, sofreu diversas 

mudanças quanto à seu espaço urbano. Neste sentido, este trabalho busca refletir 

brevemente sobre as dinâmicas de expansão urbana do município e questões 

envolvendo o zoneamento e o uso e ocupação do solo urbano. Para tal, amparamo-

nos teórico-conceitualmente na interpretação de documentos e leis municipais sobre 

as temáticas destacadas, e de forma empírica nas experiências vivenciadas pelo 

pesquisador enquanto morador do município. Os resultados alcançados revelam a 

dinamicidade da produção do espaço urbano mesmo em pequenos municípios, e 

algumas problemáticas envolvendo o zoneamento e uso e ocupação do solo urbano, 

que precisam ser consideradas no planejamento e gestão urbanos para se evitar a 

acentuação de conflitos e desigualdades socioespaciais evidentes na cidade.  

 

Palavras chave: Dinâmica urbana. Zoneamento. Perímetro urbano.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao compreender a importância dos estudos e reflexões teóricas, sobretudo na 

ciência geográfica, sobre as dinâmicas de produção, transformação, uso e ocupação 

dos espaços urbanos para fins de planejamento e gestão urbanos, o seguinte trabalho 

busca realizar uma breve investigação teórica e empírica acerca das dinâmicas de 

expansão do espaço urbano do município de Califórnia, ao longo de sua trajetória 

histórica, e desta forma, não poderíamos deixar de abordar e discutir algumas 

questões e problemáticas envolvendo o zoneamento e o uso e ocupação do solo 

urbano, evidentes na realidade socioespacial da cidade. 

Neste sentido, para alcançar tal objetivo lançado detalharemos aqui os 

procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa: Primeiramente, destacamos 

que o seguinte trabalho apresenta seus resultados subdivididos em duas seções, sendo 

assim na construção da primeira seção intitulada ‘Dinâmicas de expansão urbana da 

cidade de Califórnia (PR)’  foi realizada uma revisão e investigação bibliográfica, em 

textos e artigos relacionados às temáticas trabalhadas, e também foram analisadas 

leis e documentos municipais disponíveis, que versavam sobre a extensão do perímetro 

urbano e as diretrizes de zoneamento e uso e ocupação do solo urbano municipal.  

Feito esta seleção e interpretação de documentos elaboramos um mapa 

síntese temático, no qual verifica-se a dinâmica de expansão do perímetro urbano do 

município de Califórnia (PR) desde a década de 1940 até o ano de 2020, e neste mapa 

ainda se encontra o limite atualizado da zona de expansão urbana que foi definida pela 

Prefeitura Municipal. Destacamos que a análise da expansão do perímetro urbano 

municipal foi realizada tendo não somente por base o mapa criado, mas também a 

correlação de aspectos histórico-espaciais relativos à própria constituição do município 

ao longo dos anos e sua dinâmica socioeconômica. 

Na segunda seção deste trabalho, intitulada ‘O zoneamento e o uso e ocupação 

do solo urbano de Califórnia (PR): tensionamentos entre a teoria e a realidade’ os 

resultados foram alcançados a partir da análise e interpretação de leis e documentos 

oficiais do município, que versavam sobre as diretrizes do zoneamento e de uso e 

ocupação do solo urbano. A partir destes documentos e de informações e dados 
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coletados, foram elaborados dois mapas que apresentam a configuração espacial do 

zoneamento urbano do município em 2008 e 2015, e a partir destes mapas foram 

destacadas e discutidas questões e problemáticas envolvendo estes zoneamentos e o 

uso e ocupação do solo no perímetro urbano, bem como apresentados alguns conflitos 

entre a teoria e prática, no que se refere ao planejamento e gestão urbanos do 

município. Destaca-se que além destes procedimentos, nesta seção as análises e 

discussões estiveram amparadas em experiências empíricas do autor sobre as 

problemáticas evidentes na cidade de Califórnia (PR), que contribuíram assim com um 

olhar ‘de dentro’ sobre a realidade urbana em questão. 

Encerramos esta introdução trazendo algumas discussões que se sobressaíram 

nos resultados deste trabalho. Verificamos que a dinâmica de expansão e 

transformação dos espaços urbanos vincula-se diretamente à interferência de 

processos e dinâmicas histórico-espaciais e socioeconômicas em escala local e 

supralocal, e que esta interferência também apresenta-se na realidade das cidades 

pequenas, que são diversas e “[...] Tal característica pode ser entendida a partir do 

contexto regional em que estão inseridas, pelos processos promotores de sua gênese, 

bem como no conjunto de sua formação espacial.” (SOARES; MELO, 2009, p.36). 

Apontamos também que contradições e conflitos entre a teoria e prática 

envolvendo o planejamento e gestão urbanos são evidentes na realidade urbana de 

Califórnia (PR), sobretudo ao analisarmos o planejamento relativo ao zoneamento 

urbano e a realidade do uso e ocupação do solo. Neste sentido, reforçamos a 

importância deste trabalho, ao buscar conciliar aspectos teóricos e empíricos na análise 

da realidade urbana, conciliação esta que entendemos que precisa ser buscada para a 

construção de leituras e interpretações coerentes com a realidade vivida e que 

fomentem a constante articulação entre planejamento e gestão urbanos, para a 

amenização das desigualdades socioespaciais visíveis e materializadas no espaço 

urbano, desde as grandes metrópoles até as pequenas cidades. 

 

2 DINÂMICAS DE EXPANSÃO URBANA DA CIDADE DE CALIFÓRNIA (PR) 

  

O município de Califórnia assim como pode-se observar pela figura 1, localiza-
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se na porção norte do estado do Paraná, e de acordo com as regionalizações propostas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1990), este encontra-se 

situado na mesorregião geográfica Norte Central Paranaense e na microrregião 

geográfica de Apucarana. Além disto, este situa-se acerca de 70-80 quilômetros de 

distância das cidades de Londrina e Maringá, dois dos principais centros urbanos da 

região, e encontra-se à mais de 300 quilômetros de distância de Curitiba, capital do 

estado (SILVA, 2020). 

 
Figura 1: Localização do município de Califórnia – PR. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Organização: Jeani Delgado Paschoal Moura, 2020 

 

Brevemente, podemos sintetizar que o histórico de formação do município 

remonta ao início da década de 1940, mais especificamente ao ano de 1942, quando 

de forma mais evidente tem-se início a construção das primeiras moradias do povoado 

e subdivisão e comercialização dos lotes de terra que neste período ainda se dava pela 

Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), que teve papel preponderante na 

colonização de grande parte desta porção do estado.  

Assim, de acordo com Portelinha (2008) após a instalação da comarca de 

Londrina e no bojo do processo de colonização desta região, gradativamente foram 
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surgindo outras cidades, sobretudo na eixo Londrina-Maringá.  

Desta forma, tem-se que “A comarca de Apucarana foi projetada em 1934 pela 

Companhia de Terras Norte do Paraná para ser patrimônio da cidade de Londrina. 

Depois, Apucarana veio a se tornar município em 1943” (PORTELINHA, 2008, p.65). 

Nesta esteira de constituição de novos municípios e núcleos urbanos, no ano de 1951 

foi criado o município de Araruva, (posteriormente denominado de Marilândia do Sul), 

que desmembrou-se de Apucarana. Sendo que Califórnia, primeiro apresenta-se 

enquanto povoado (1942), e depois como distrito de Araruva (1949). E neste contexto 

tem-se à chegada de diversos grupos de migrantes provenientes sobretudo dos 

estados de São Paulo e Minas Gerais, movidos pela expansão da economia cafeeira na 

porção norte do estado do Paraná.  

Neste sentido, conforme verificou-se um crescimento da população do distrito 

de Califórnia e das infraestruturas disponíveis, este foi elevado oficialmente em 17 de 

dezembro de 1955 à categoria de município pela lei n° 253, desmembrando-se assim 

do município de Araruva (atual Marilândia do Sul). Desta forma, como destaca 

Portelinha (2008, p.65) “Califórnia e Marilândia do Sul são exemplos da multiplicação 

geométrica de município, a partir da década de 30 no norte paranaense” 

Para tratarmos da dinâmica de expansão urbana da cidade de Califórnia (PR) 

julgamos ser necessária uma rápida contextualização sobre algumas das dinâmicas 

envolvendo sua população, no que se refere a sua constituição e transformação. Desta 

maneira, destaca-se que entre os anos de 1940 e 1970 de acordo com Portelinha 

(2008, p.104) Califórnia presenciou um rápido crescimento de sua população 

sobretudo na zona rural “devido ao bom desempenho da agricultura cafeeira”, ao 

passo que na década de 1970 o município atingiu seu auge populacional, registrando 

o total de 11.562 habitantes, período no qual ainda a maioria da população 

encontrava-se na zona rural. 

Contudo, ao longo das décadas torna-se nítida a mudança no perfil 

populacional do município, assim como pode-se observar pelo gráfico da figura 2 que 

apresenta as transformações no total da população que habita as zonas rural e urbana 

do município. 
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Figura 2: Evolução da população urbana e rural do município de Califórnia (PR). 
 

Dados: IBGE (2010); IPARDES (2020). Organização: SILVA (2020) 
 

 

Este gráfico nos permite observar que a partir de 1970 a população rural veio 

decaindo enquanto a população urbana estava em movimento crescente, sendo que 

entre 1980 e 1990 o perfil populacional inverteu-se e passa a ser predominantemente 

urbano, mantendo-se em crescimento enquanto a população rural mantém-se em 

queda. Simultaneamente a estes processos notamos que a partir de 1980 o grau de 

urbanização (%) do município cresceu rapidamente, como observa-se pela figura 3. 

 
Figura 3: Grau de urbanização do município de Califórnia (PR). 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dados: IPARDES (2020). Organização: O autor (2020) 

 

Ao correlacionar estes dois gráficos interpretamos que o êxodo rural ocorrido 
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mais fortemente entre a década de 1970 e 1980, teve relações com o gradual declínio 

da economia cafeeira na região norte do estado que vinha se apresentando desde o 

fim da década de 1960, e que se acentua rapidamente após a forte geada de 1975. 

Neste contexto, uma grande massa de moradores da zona rural abandonam o campo 

e dirigem-se à cidade, dando bases assim para explicar o aumento de 19,57% no grau 

de urbanização do município entre 1980 e 1990, que advém da chegada destas 

pessoas à cidade e do atendimento às necessidades destas de habitação e outras 

infraestruturas urbanas. 

Entretanto, a partir da interpretação dos dados é possível inferir que nem toda 

a população rural que saiu do campo foi absorvida pela cidade de Califórnia, devido a 

sua própria falta de infraestruturas à época, e também devido à falta de empregos na 

cidade (SILVA, 2020). Assim, o que se teve foi a saída de um contingente considerável 

de pessoas do município, que vão para outros centros urbanos maiores da região e 

até mesmo para outros estados em busca de melhores condições de vida e de trabalho. 

Assim como destaca Portelinha (2008, p.104). 

 

O declínio da cafeicultura com a geada de 1974, a agricultura 

mecanizada, o regime militar, o processo de industrialização e atração 
por cidades polo como Londrina, São Paulo entre outras, registrou nas 
décadas, de 70, 80 e 90 uma evasão da população total do município, 

marcando o segundo momento da dinâmica demográfica. 

 

Para ilustrarmos toda a contextualização histórica das dinâmicas envolvendo a 

expansão urbana de Califórnia, desde seu surgimento até os dias atuais, organizamos 

uma linha do tempo com fotografias e alguns dados e informações que ilustram um 

pouco da história da cidade a partir das mudanças verificadas ao longo do tempo em 

suas paisagens, como a melhoria das infraestruturas disponíveis, o aumento do grau 

de urbanização e o crescimento da população municipal residente na zona urbana. Na 

figura 4 a seguir encontra-se esta linha do tempo da cidade de Califórnia (PR) 

construída a partir da coleta de fotografias publicadas pela página da rede social 

Facebook ‘Fotos Antigas e Atuais de Califórnia – Paraná’. 
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Figura 4: Linha do tempo com fotografias da cidade de Califórnia (PR). 

 

Fonte: Fotos Antigas e Atuais de Califórnia - PR (2020). Elaboração: O autor (2020) 
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Feita esta contextualização histórico-espacial da dinâmica populacional do 

município, destaca-se que atualmente este apresenta um perfil populacional 

predominantemente urbano, no qual certa de 74,7% da população vive na cidade. 

Sendo assim, considerando que aproximadamente 7 de cada 10 moradores do 

município moram na cidade de Califórnia, entendemos enquanto essencial refletir 

sobre as dinâmicas relacionadas a constituição e transformação deste espaço urbano, 

a partir de uma interpretação da expansão de seu perímetro urbano, correlacionando 

este processo à própria dinâmica populacional no contexto espacial municipal. 

Desta forma, na figura 5 apresentamos um mapa temático da expansão do 

perímetro urbano de Califórnia e a localização de sua zona de expansão urbana. 

 

Figura 5: Expansão do perímetro urbano de Califórnia (PR) e localização da Zona de 
Expansão Urbana. 

Dados: PREFEITURA DE CALIFÓRNIA (2008/2015) 
Elaboração: O autor (2020) 

 

O que podemos observar e interpretar a partir da leitura deste mapa associada 

ao histórico de formação do município, é que a sede do povoado que se constituiu a 

partir de 1942, localizado na mapa na cor verde escuro, configura-se atualmente 
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enquanto o núcleo central urbano, no qual encontra-se a avenida principal da cidade, 

e grande parte dos estabelecimentos comerciais (supermercados, padarias, lojas), 

além de bancos, lotéricas e agência de correios. Assim, esta porção da cidade que foi 

uma das primeiras a ser ocupada, é a que também concentra atualmente grande parte 

dos serviços da área urbana. Em 1950, observa-se que houve uma pequena expansão 

do perímetro urbano, margeando o traçado da BR-376, até então, que neste período 

ainda apresentava-se como um estrada de terra que cortava o povoado e recebia a 

denominação de Avenida Ponta Grossa, em seu trecho urbano. 

Na década de 1960 nota-se que o perímetro urbano da cidade, visível no mapa 

na cor amarela, teve um crescimento considerável, expandindo-se ao redor do núcleo 

central e às margens da BR-376, cabe ressaltar que essa via era o principal caminho 

existente para se chegar ao recém-criado município, assim, compreende-se o motivo 

da ocupação deste local pela população. Mas como já observado no gráfico da figura 

2, em 1960 população urbana ainda não era tão expressiva, apenas 1.416 habitantes, 

porém em 10 anos já em 1970 a população urbana chega à 2.999 habitantes, ou seja, 

neste período a população urbana mais que dobrou. 

Com este rápido crescimento populacional, em 1970 o município contava com 

11.562 habitantes, seu maior total de habitantes, sendo que destes quase 3.000 

residiam na cidade. Já quanto ao perímetro urbano nesta década, observamos que 

este expande-se apenas em duas áreas ao redor do perímetro urbano do ano de 1960, 

e a hipótese adotada para explicar tal fato, é a de que a área do perímetro urbano 

datada de 1960 não havia sido totalmente ocupada, e isto teria ocorrido de forma 

gradual, de modo que não houve a necessidade de expansão de muitas áreas além 

das que já estavam incorporadas ao perímetro urbano. 

Por outro lado, o perímetro urbano de 1980 e 1990, respectivamente nas cores 

vermelho e rosa no mapa, evidenciam a incorporação de várias áreas mais distantes 

do núcleo central. Fato que pode ser explicado pelo aumento do total de habitantes 

residindido na zona urbana do município, que se torna a maioria da população entre 

os anos de 1980 e 1991, quando também o grau de urbanização do município salta de 

42,2% em 1980 para 61,74% em 1991. 
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Nos anos 2000 a expansão do perímetro urbano municipal (visível na cor roxa) 

caracteriza-se por concentrar-se em áreas mais periféricas, e distantes da área central. 

Neste período verifica-se que o perímetro urbano se expadiu sobre uma área de fundo 

de vale, às margens de uma zona de proteção ambiental (ZPA),  o chamado Bosque 

Municipal, onde há uma nascente, que dá origem à córregos que servem ao 

abastecimento público. Neste sentido, esta expansão da ocupação urbana gerou 

diversos impactos a este fundo de vale, como o descarte de resíduos sólidos e esgoto 

doméstico, bem como a contaminação por resíduos combustíveis oriundos do pátio de 

máquinas municipal instalado no terreno logo acima da nascente deste córrego.  

Também nos anos 2000 o perímetro urbano de Califórnia já tinha se expandido 

às margens da rodovia BR-376, sendo que nesta porção foram gradualmente 

instalando-se barracões indústriais e fábricas, que compõem atualmente uma das 

Zonas Industriais (ZI) do município. Neste sentido, a localização adotada por estas 

indústrias é estratégica pois estas estão nas proximidade de uma importante via de 

circulação de mercadorias e produtos. 

O perímetro urbano de 2015 (visível na cor azul claro), definido pela Prefeitura 

Municipal de Califórnia por meio da lei n° 1562/2015, revela significativas áreas de 

expansão urbana em praticamente todas as extremidades da cidade (norte, sul, leste 

e oeste). Nestas áreas mais periféricas, foram abertos grandes loteamentos 

residenciais, os quais alguns ainda estão em processo de ocupação. Nestas áreas 

também foram abertos loteamentos para a construção de residências populares com 

o apoio de programas de âmbito nacional, como o ‘Minha Casa, Minha Vida’. È 

interessante notar que nestas áreas convivem famílias com diferentes poderes 

aquisitivos e níveis de renda, pois há tanto famílias mais carentes e com menor renda, 

como famílias de maior renda econômica. Estas áreas, ainda encontram-se em 

processo de ocupação, e algumas das infraestruturas básicas também estão sendo 

implantadas, como a pavimentação das ruas, implantação de saneamento básico, 

iluminação pública, etc. 

O limite do perímetro urbano de 2020, foi definido pelo próprio pesquisador 

por meio de trabalhos de campo e com a utilização do software Google Earth Pro e a 

análise de imagens de satélite. Realizamos este mapeamento pois percebemos que 
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algumas áreas nas quais predominam atividades urbanas não estavam inseridas no 

perímetro urbano de 2015. Assim criamos um perímetro urbano atualizado de acordo 

com a realidade municipal. Desta forma, notamos que a cidade de Califórnia (PR) 

permanence com uma tendência de expansão horizontal de sua área urbana. Neste 

sentido, compreendemos que esta expansão periférica tende a tornar mais difícil os 

deslocamentos à pé pela cidade, sem contar a necessidade de investimentos cada vez 

maiores para levar novas infraestrutras à estes locais. Assim, consideramos que seria 

oportuno a reflexão por parte da gestão pública acerca de um processo de urbanização 

que envolva uma melhor ocupação do espaço urbano, e não somente a expansão do 

perímetro urbano horizontalmente. 

Acerca desta consideração, encerramos esta seção apresentando uma  

interpretação sobre a Zona de Expansão do Perímetro Urbano, apresentada no mapa 

da figura 3, como o polígono hachurado, este que foi definido pela lei municipal n° 

1794 de 2019, segundo a qual “Fica instituida a Zona de Expansão do Perímetro 

Urbano do Municipio de Califórnia, localizada no entorno do perímetro urbano, 

destinada para fins urbanos específicos.” (PREFEITURA DE CALIFÓRNIA, 2019, p.1), 

sendo que entre estes fins poderão ser implantados projetos envolvendo o uso e 

ocupação do solo compatíveis com a modalide de: “I – Lotes Residenciais; II – Lotes 

industriais; III – outros projetos compatíveis com as características da Zona de 

Expansão Urbana.” (PREFEITURA DE CALIFÓRNIA, 2019, p.1). Já entre os objetivos 

definidos para esta zona estão 

 

Art. 4º - […] promover a ocupação da área situada no entorno do 
perímetro urbano, mediante a utilização de ferramentas que 

promovam o uso racional do solo e evitem as formas irregulares de 
ocupação, estabelecendo uma zona de transição entre a área urbana 

e a área rural.  
Art. 5º - […] promoção de projetos de habitação, da sadia qualidade 
de vida, do desenvolvimento econômico e social, a geração de 

emprego e renda. (PREFEITURA DE CALIFÓRNIA, 2019, p.2). 
 
 

Não negamos a importância dos objetivos destacados quanto à criação de uma 

zona de expansão urbana para o município. Contudo, o que se questiona é a sua 

extensão e os critérios que foram levados em consideração para a demarcação de sua 
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área, que não estão dispostos na lei municipal, o que nos deixa apreensivos sobre o 

quanto esta zona adequa-se a realidade espacial municipal. Afinal, muitas das áreas 

abrangidas por esta zona de expansão urbana, são em sua maioria áreas 

esencialmente agrícolas e que não desenvolvem atividades de caráter urbano. Sem 

contar que a delimitação desta zona, corta áreas de fundo de vale e áreas de 

preservação permanente, que devem ter sua ocupação restringida para a própria 

conservação das matas às margens dos cursos d’água e da qualidade dos mesmos. 

Desta forma, compreendemos que a definição desta zona de expansão urbana 

da maneira como está apresentada, não fundamenta-se em critérios condizentes com 

a realidade espacial e com o próprio processo de expansão urbana municipal. Neste 

sentido, acreditamos que seja coerente e necessária uma revisão da área abarcada 

por esta Zona de Expansão Urbana (ZEU) para que esta fosse definida abarcando 

espaços estratégicos das proximidades do perímetro urbano, nos quais de fato 

poderiam instalar-se futuramente atividades urbanas, como as apresentadas pela lei 

mencionada, que condizam com a realidade e dinâmica da cidade. Pois desta forma, 

esta zona poderia servir para a expansão racional das atividades e dos usos urbanos 

do solo, respeitando  as diretrizes de uso e ocupação do solo no município estipuladas 

pelo Plano Diretor, e as leis nacionais e estaduais relativas à proteção ambiental.  

 

 

3 O ZONEAMENTO E O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DE CALIFÓRNIA 

(PR): TENSIONAMENTOS ENTRE A TEORIA E A REALIDADE 

 

Nesta seção buscamos realizar uma interpretação acerca do zoneamento 

urbano de Califórnia (PR), para isto, realizamos a transposição de definições e dados 

sobre o zoneamento dispostas em leis municipais e em mapas disponibilizados pela 

prefeitura, para o Google Earth Pro e posteriormente para o software QGIS, para que 

pudéssemos realizar o mapeamento das distintas zonas definidas para o perímetro 

urbano da cidade nos anos de 2008 e 2015, como se observa nas figuras 6 e 7 

respectivamente. Além disto, correlacionamos os resultados dos mapeamento com 

uma leitura pessoal do pesquisador, no intuito de evidenciar um olhar sobre a cidade 

a partir da perspectiva ‘de dentro’, de um sujeito que a habita cotidianamente. 
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Figura 6: Zoneamento urbano de Califórnia (PR) segundo Plano Diretor de 2008. 
 

Dados e informações: PREFEITURA DE CALIFÓRNIA (2008); Elaboração: O autor (2020) 

 

Figura 7: Zoneamento urbano de Califórnia (PR) no ano de 2015. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dados e informações: PREFEITURA DE CALIFÓRNIA (2015); Elaboração: O autor (2020) 
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Ao realizarmos o mapeamento do zoneamento urbano de Califórnia (PR) 

inserimos um polígono representando o perímetro urbano de 2020, criado por nós, 

para fins de comparação entre a área ocupada pela cidade atualmente e a área 

incorporada ao zoneamento urbano em 2008 e 2015. 

A figura 6 apresenta o zoneamento da cidade de Califórnia (PR) no ano de 

2008, sendo este definido pela lei municipal n°1238/2008 enquanto a “divisão da área 

do perímetro urbano e da área rural do município, seguindo sua destinação de uso e 

ocupação do solo” PREFEITURA DE CALIFÓRNIA (2008, p.1), e que segue os 

parâmetros apresentados pelo plano diretor municipal deste mesmo ano. Logo 

notamos, o quanto este zoneamento está desatualizado com relação à área urbana 

atual do município, pois várias áreas da cidade não encontram-se zoneadas. 

Destacamos que este zoneamento subdivide o espaço urbano em 7 classes: Zona 

Residencial (ZR); Zona Residencial, Comercial e de Serviços (ZRCS); Zona Industrial 

(ZI); Zona de Expansão Urbana (ZEU); Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); Zona 

de Preservação Ambiental (ZPA) e Zona de Preservação Permanente (ZPP). 

Observamos que a Zona Residencial, Comercial e de Serviços (ZRCS) localiza-

se sobretudo na porção central da cidade, na qual encontram-se os principais serviços 

públicos e estabelecimentos comerciais, e esta zona concilia tanto o uso residencial 

como comercial do espaço. Já a Zona Residencial que corresponde à uma significativa 

porção da área urbana situa-se sobretudo ao redor desta ZRCS. 

Neste mapeamento de 2008 destaca-se também a presença de duas Zonas 

Especiais de Interesse Social, sendo estas definidas segundo a lei municipal 

n°1238/2008, (PREFEITURA DE CALIFÓRNIA, 2008, p.6) enquanto uma  

 

[...] área com grande interesse social que necessita de parâmetros 

especiais. Pode ser uma área destinada a uma readequação por possuir 
ocupações irregulares e/ou loteamentos para população de baixa 
renda, de caráter predominantemente horizontal, assim como as 

atividades compatíveis com este uso. 
 

Com relação à estas zonas no caso da realidade do município, destaca-se que 

estas apresentam-se enquanto áreas de ocupações irregulares e com infraestruturas 

precárias, sendo que em uma destas áreas, observamos que as ocupações encontram-
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se em uma área de fundo de vale, que não poderia ter sido ocupada por esta população 

de baixa renda, tanto para garantir sua segurança quanto à eventuais acidentes, como 

para evitar a degradação ambiental deste fundo de vale. Neste sentido, ressalta-se a 

importância da existência destas ZEIS, pois assim, estas áreas adquirem prioridade 

quanto à readequação da forma de sua ocupação, a partir da dotação destes espaços 

de infraestruturas que garantam a qualidade de vida da população, minimizem os 

riscos à população e amenizem a degradação ambiental nestes locais. 

Sobre este zoneamento de 2008 ainda destacamos a presença de duas Zonas 

Industriais (ZI) ambas situadas nas proximidades da rodovia BR-376, sendo que a 

localização destas zonas no local não é mero acaso, pois a proximidade com esta 

importante via de circulação, serve para facilitar o transporte de cargas e produtos e 

a circulação de pessoas e veículos.  

Neste zoneamento observamos ainda a presença de duas Zonas de Expansão 

Residencial (ZER), identificadas na cor azul, que são áreas destinadas à expansão da 

ocupação residencial e também a presença de uma Zona de Proteção Ambiental (ZPA), 

destinada à conservação ambiental de uma área sob a responsabilidade do poder 

público municipal, correspondendo ao chamado Bosque Municipal, um fragmento 

florestal próximo à área urbana, e por fim as Zonas de Preservação Permanente (ZPP), 

destinadas à conservação das áreas de fundo de vale nas margens dos cursos d’água.  

Feita a leitura e interpretação do mapa de zoneamento urbano de 2008 e de 

suas características principais partimos agora para uma leitura das principais mudanças 

ocorridas entre o mapa de zoneamento urbano de 2008 e de 2015. De início 

destacamos que o mapa de zoneamento urbano de 2015 apresenta 6 classes principais 

de uso e ocupação do solo urbano, sendo elas: Zona de Preservação Permanente 

(ZPP); Zona de Preservação Ambiental (ZPA); Zona Comercial e de Serviços (ZCS); 

Zona Residencial (ZR); Zona de Expansão Urbana (ZEU) e Zona Industrial (ZI). 

Neste mapa de 2015 (figura 7) percebe-se a significativa ampliação da Zona 

Comercial e de Serviços sobre áreas que antes eram apenas Zonas Residenciais, isto 

evidencia uma maior dispersão das atividades comerciais e de serviços entre outras 

áreas da cidade, pois é comum que novas atividades comerciais surjam e espalhem-

se por outras áreas da cidade, como pequenos comércios, lojas de roupas, padarias, 
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mercearias, mercadinhos, quitandas, sorveterias, etc,  para atenderem as 

necessidades da população que reside em áreas mais distantes do centro da cidade.  

Contudo, ressaltamos a necessidade de adoção de critérios mais claros para a 

disposição espacial desta zona, pois notamos que algumas das áreas da cidade 

definidas enquanto ZCS não possuem caráter predominantemente comercial, e não 

possuem estabelecimentos comerciais instalados, enquanto há áreas que atualmente 

já possuem estes estabelecimentos mas não estão inseridas nesta zona. Assim, 

ressalta-se a necessidade de atualização do zoneamento para que este de fato se 

apresente mais condizente com a realidade espacial da cidade. 

Sobre as Zonas Residenciais (ZR), visíveis na cor amarela, notamos que estas 

expandiram-se com relação à 2008, devido a própria dinâmica de expansão do 

perímetro urbano entre um período e o outro. E a partir da comparação entre estas 

zonas residenciais e o perímetro urbano de 2020, percebemos que ainda algumas 

áreas da cidade não estão incorporadas a esta zona.  

Quanto à Zona de Expansão Urbana (ZEU) tecemos algumas considerações e 

reflexões sobre a disposição destas no espaço urbano. Pela figura 7 notamos que 

quase todas as zonas definidas para expansão urbana, tem seus limites próximos à 

áreas de fundos de vale definidas enquanto Zonas de Preservação Permanente (ZPP). 

Desta forma, consideramos que os limites de algumas destas ZEU apresentadas 

deveriam ser reconsiderados quanto a sua proximidade com as áreas de fundo de vale, 

pois não seria responsável incentivar a expansão da cidade em áreas próximas aos 

fundos de vale, quando se é possível promover esta expansão em outras áreas mais 

distantes destes. Pois, entende-se que seja importante evitar o comprometimento da 

qualidade ambiental destes fundos de vale, pela poluição e descarte de resíduos, que 

infelizmente já vem ocorrendo de forma mais branda.  

Além disto, considerando que a maior parte do município ainda não conta com 

sistema de tratamento de esgoto doméstico, o avanço da ocupação urbana sobre estes 

espaços mais frágeis do ponto de vista ecológico, poderia intensificar o seu processo 

de deterioração, inclusive pela contaminação por esgoto e resíduos. Ainda se levarmos 

em conta que algumas das nascentes localizadas nestes fundos de vale constituem 

cursos d’água que são utilizados para o abastecimento municipal, assim considera-se 
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a importância de garantir a qualidade e conservação destes espaços para 

consequentemente garantir a qualidade das águas que abastecem a cidade. 

Outro ponto a ser destacado sobre o mapa de zoneamento de 2015 refere-se 

a ausência das Zonas Especiais de Interesse Social, diferente do mapa de 2008. Isto 

consideramos que é uma perda significativa do ponto de vista do planejamento e da 

gestão urbanos na cidade, pois a delimitação das ZEIS, definem áreas que devem ser 

priorizadas no planejamento e na gestão justamente por estas serem ocupadas por 

populações em condições de baixa renda, que residem em habitações com pouca 

infraestrutura e estão submetidas à riscos, tendo em vista uma das ZEIS definida em 

2008 referia-se à ocupações e loteamentos irregulares localizados em uma área de 

fundo de vale e de preservação ambiental, necessitando assim receber infraestrutura 

e condições de adequação e regularização, para a diminuir os riscos à população, 

melhorar sua qualidade de vida e amenizar os impactos ao ambiente. 

Tendo em vista também a existência de populações carentes no município, 

novas ZEIS poderiam ser definidas para serem priorizadas pela gestão pública no que 

refere-se promoção de programas de moradia e habitações populares. Pois, 

percebemos que estes programas vem sendo desenvolvidos no município, mas em 

áreas que não constam no zoneamento enquanto ZEIS, e localizadas em áreas mais 

afastadas da cidade, sendo que há outras áreas mais propícias para a instalação destas 

habitações populares, mas que não foram selecionadas, talvez justamente pelo fato 

de não se ter dado a prioridade para a definição destas Zonas Especiais de Interesse 

Social neste mapa de zoneamento urbano municipal de 2015. 

Para sintetizar as interpretações sobre o zoneamento urbano no município de 

Califórnia (PR) ressaltamos aqui algumas questões que precisam ser observadas e 

refletidas pelos diversos agentes envolvidos direta e indiretamente com o 

planejamento e gestão urbanos. O zoneamento urbano para atingir o objetivo de 

garantir um uso e ocupação racionais do espaço precisa estar atualizado e aproximar-

se ao máximo da realidade espacial e das dinâmicas de uso e ocupação do solo urbano. 

Este precisa ser pensado considerando as principais demandas da sociedade e 

constituir-se a partir do diálogo entre esta e o corpo técnico envolvido com o 

planejamento e a gestão, prezando por um caráter democrático de participação. 
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 O zoneamento urbano precisa evitar a acentuação de conflitos sociais e 

ambientais no que se refere ao uso e ocupação do solo, adotando critérios válidos e 

fundamentados para a delimitação espacial de suas zonas. E por fim, este não deve 

tratar o território e o espaço de maneira funcionalista e excludente, fragmentando 

assim a cidade segundo classes definidas, pois a cidade apresenta-se enquanto um 

ambiente complexo de múltiplas e diversas interações humanas, e assim o zoneamento 

nunca abarcará por completo esta complexidade, mas deve estar sempre buscando 

incorporá-la da melhor forma possível e de forma includente (SOUZA, 2004). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concordamos com Souza (2004, p.250) que o zoneamento urbano 

apresenta-se “como o instrumento de planejamento urbano por excelência”, não 

podemos deixar de ressaltar a importância deste ao planejamento e a gestão dos 

espaços urbanos também nas pequenas cidades. E é neste sentido que procuramos 

evidenciá-lo neste trabalho, de forma a verificar como este instrumento se apresenta 

na realidade urbana de Califórnia (PR) e os pontos necessários a serem revistos em 

sua forma de organização e aplicação.  

Neste sentido, ao considerarmos a importância da escala local à uma 

participação popular efetiva (SOUZA, 2004) entendemos que este trabalho ao se 

debruçar sobre a realidade da cidade de Califórnia, poderá contribuir à população no 

sentido de fornecer um embasamento teórico e de discussão à todos àqueles 

envolvidos com as esferas de gestão e planejamento urbanos no município, buscando 

sempre garantir um efetivo caráter democrático a estes processos.  

Destacamos também a importância que as ferramentas de geoprocessamento 

à este trabalho, ao possibilitarem à espacialização dos dados e informações referentes 

à dinâmica de expansão do perímetro urbano de Califórnia (PR) e a visualização e 

interpretação das contradições e tensionamentos no que se refere ao zoneamento 

urbano apresentado na teoria a partir das leis municipais e a realidade do uso e 

ocupação do solo verificado na prática a partir das experiências cotidianas.  
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PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL: 

O CASO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SANTO 

ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ 

 

 

SOUZA, Julio César Mascoto de1 

 

 

RESUMO 

Pensar as cidades pequenas e o seu patrimônio cultural leva a análise do território do 

município e as políticas urbanas voltadas para com sua preservação e valorização no 

espaço urbano como meio para o desenvolvimento sustentável.  Dessa maneira, tem-

se como objetivo geral fazer uma análise da política de preservação e valorização do 

patrimônio municipal do município de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, por 

meio da revisão do Plano Diretor Participativo de 2018. Para tanto, o presente artigo 

procede-se à metodologia de cunho descritivo-qualitativo através da literatura 

específica, leis municipais e o Plano Diretor Participativo de 2018. Por fim, percebeu-

se que há uma preservação e valorização dos patrimônios representadas por meio de 

prédios oficiais. Portanto, torna-se inerente aborda a preservação e valorização do 

patrimônio municipal que atenda a demanda da criação de Conselhos Municipais e de 

uma educação patrimonial que atinja o ensino forma e informal.  

 

Palavras chave: Patrimônio cultural. Política urbana. Santo Antônio de Pádua. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As políticas de preservação e valorização do patrimônio foram impulsionadas 

por meio dos conflitos que culminaram na Revolução Francesa em 1789. O principal 

interesse da preservação e valorização do patrimônio estava associada diretamente 

com o surgimento dos Estados Nacionais e a identidade da nação (FUNARI; 

PELEGRINI, 2006). Já no início do século XX, aumentaram as preocupações acerca da 

temática da preservação dos patrimônios na Europa, principalmente devido aos 

conflitos da Primeira Guerra Mundial que levaram a destruição de conjuntos 

arquitetônico de grande valor simbólico e cultural para a identidade do povo, dentre 

outros (LIRA; CABRAL, 2012). Em virtude das consequências resultante da Primeira 

Guerra Mundial notou-se a necessidade de restaurar e recuperar seu patrimônio no 

que culminou na Carta de Atenas em 1931. 

Segundo Lira e Cabral (2012), a Carta de Atenas (1931) é um documento 

internacional que trata das políticas de preservação do patrimônio e estabelece normas 

para com sua proteção, preservação e valorização. A Carta de Atenas contribuiu para 

com a chamada restauração científica2, e propôs parâmetros referentes as estratégias 

metodológicas para a salvaguarda do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Posteriormente, no Brasil, com a insurgência do Estado Novo de Getúlio Vargas 

foi instaurado a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) por 

meio da Decreto-Lei nº. 25/1937. O principal objetivo do SPHAN foi a salvaguarda de 

conjuntos arquitetônicos que traduzem os símbolos da identidade nacional por meio 

do tombamento, principalmente o patrimônio histórico e artístico nacional em “pedra 

e cal” (FONSECA, 2005). Nesse contexto, o tombamento é visto como “[...] um atributo 

que se dá ao bem cultural escolhido e separado das demais para que, nele, fique 

assegurada a garantia da percepção da memória” (LEMOS, 2017, p. 29), isto é, tombar 

o bem cultural pelo seu valor simbólico e cultural.  

 
2 Carta de Atenas (1931). 
www.portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf Acesso em: 

31 mar. 2020.  
 

http://www.portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf
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Com a aprovação da Constituição Brasileira de 1988, pensar o patrimônio 

cultural na escala municipal se tornou cada vez mais possível mediane o seu diálogo 

com as pequenas cidades por meio da inserção de leis orgânicas. Sobretudo, os 

municipais com mais de 20.000 habitantes tinham como objetivo que elaborassem e 

aprovassem o Plano Diretor que ordenasse o território municipal, no entanto, não era 

obrigatoriedade. Com isso, as cidades pequenas ficaram à mercê das políticas urbanas 

municipais com pouco auxílio dos poderes estaduais e federais atrelados a uma política 

neoliberal (OLIVEIRA, 2011). Todavia, Villaça (2005) salienta que a maioria das 

cidades brasileiras com mais de 20.000 habitantes continuam sem o Plano Diretor ou 

estão com os planos diretores feitos, porém engavetado nas prefeituras. 

Um caminho a ser percorrido para com a preservação e valorização do 

patrimônio cultural local e regional é, sobretudo a política urbana acerca da elaboração 

do Plano Diretor Municipal. Segundo o Estatuto da Cidade (2001), os pequenos 

municípios com mais de 20.000 habitantes por meio da Lei 10.257 de 10 de julho de 

20013 deve planejar o território municipal e as especificidades de cada zona 

correspondente ao território municipal. O Estatuto da Cidade engloba as diretrizes 

orçamentária da política urbana e o ordenamento e gestão solidária do território do 

município e compreendê-lo enquanto totalidade.  

As diretrizes gerais da política urbana referente ao planejamento e gestão do 

município, segundo o artigo 2: “tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana” (ESTATUTO DA CIDADE, 2001, p. 

15). Por seguinte, está atrelada a dezesseis objetivos específicos que podem conduzir 

a um planejamento e gestão que atenda ao desenvolvimento social e econômico do 

município por meio de planos, programas e projetos que consolidem o planejamento 

do espaço conduzindo a uma gestão sustentável e democrática, dentre outros. 

Ademais, os municípios passam a ser identificadas pela dimensão da sustentabilidade, 

de modo a compreender o direito à terra e a cidade, assim como a conservação da 

natureza, o saneamento, o transporte público de qualidade, infraestrutura, serviço e 

comércio local e regional.  

 
3 Cf: BRASIL. Estatuto da Cidade, 2001. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm Acesso em: 20 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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Visando a proteção, preservação e recuperação dos patrimônios culturais nos 

municípios brasileiros, o Estatuto da Cidade (2001) abriu caminho para com a 

discussão acerca das políticas urbanas junto ao patrimônio cultural das cidades locais. 

Pensar a cidade e seu patrimônio cultural por meio das políticas urbanas atreladas ao 

planejamento e gestão do território do município. A proteção, preservação e 

recuperação recaí sob o parâmetro da recuperação do meio ambiente natural e 

construído, ou seja, há um novo olhar sobre a cidade de modo a não negar a relação 

da sociedade-natureza reconhecendo o patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico (ESTATUTO DA CIDADE, 2001).  

Nessa perspectiva, pensar o planejamento e gestão do território municipal é 

fundamental para o reconhecimento do espaço geográfico e das suas especificidades, 

além de apontar potencialidades em diferentes quesitos, como, por exemplo, a 

preservação e valorização do patrimônio cultural; zoneamento das áreas ambientais e 

urbanizadas; zonas específicas de interesse; plano plurianual, orçamentos e gestão 

participativa. Portanto, elencar o Plano Diretor como instrumento a política urbana é 

fundamental para se ter conhecimento do território municipal e reconhecer as possíveis 

potencialidades que possa levar a um desenvolvimento sustentável e democrático. 

Outro fator importante para com a preservação e valorização do patrimônio 

cultural dentro da política urbana se remete ao estudo prévio de impacto de vizinhança 

(EIV).  

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades 
privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração 

de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças 
ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo 
do Poder Público municipal. 

 
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos 
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 

qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, 
incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

 
I – adensamento populacional; 
II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 
IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 
VI – ventilação e iluminação; 
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VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural (ESTATUTO 
DA CIDADE, p. 26, 2001, grifo nosso) 

 

É fundamental pensar a população que habita o território, assim como, as 

relações sócio-espaciais e a produção e reprodução do espaço urbano. O espaço 

urbano é palco das relações sócio-espaciais, político e social considerado como o lugar 

que habita e concentra o capital. A cidade é composta pelos seus serviços e comércios, 

concentração de pessoas e capital, fixos e fluxos de pessoas, objetos, informações 

inerentes ao espaço geográfico compreendido enquanto cenário da expressão e 

materialização dessa relações sócio-espaciais impressas na paisagem urbana.  

Nesse sentido, a política urbana estabelecida pelo Estatuto da Cidade (2001) 

visa, sobretudo a compreensão sociedade-natureza ao se pensar o território e o bem-

estar da sociedade.  

 

Art. 11. A política de meio ambiente e valorização do patrimônio 
cultural do Município, visa a proteção, recuperação e conservação da 

memória construída, as paisagens e seus recursos naturais, com 
objetivo de melhorar a qualidade de vida nos meios urbanos e rurais 

bem como a revitalização e manutenção de culturas tradicionais, em 
benefício das gerações atuais e futuras (BRASIL, 2004, p. ).4 

 

Portanto, poder-se-ia dizer que a política de preservação e valorização do 

patrimônio cultural municipal anda de “mãos dadas” com a política do meio ambiente, 

atrelado ao discurso do desenvolvimento sustentável. Todavia, “recomenda-se a 

elaboração deste a fim de orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada 

na construção dos espaços urbano e rural, na oferta dos serviços públicos essenciais, 

e etc.” (SÖRENSEN, 2013, p. 113). 

  
O plano diretor, particularmente, é uma oportunidade fundamental 

para o município detalhar o princípio da preservação, - muitas vezes já 
contido na lei orgânica municipal, porém, de maneira muito genérica - 
uma vez que um conteúdo mínimo que os planos diretores devem 

contemplar são diretrizes para proteger o meio ambiente, os 
mananciais, as áreas verdes e o patrimônio histórico local (SÖRENSEN, 

2013, p. 113). 

 

4 BRASIL. Ministério das Cidades. Plano Diretor Participativo: Guia para a elaboração pelos 
municípios e cidadãos. 2004.  
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Nessa perspectiva, o Estatuto da Cidade (2001) tem uma visão ultrajante em 

se pensar no planejamento e gestão do território municipal por meio do patrimônio 

cultural ateando a dimensão da identidade local e memória das cidades junto ao 

melhoramento da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2004). Conduzido a este pensamento, Maricato (2017, p. 47) salienta 

que “o Plano Diretor (PD) tornou-se obrigatório para a parcela mais urbanizada dos 

municípios brasileiros” e, por ventura, não venha a ser comprido, poder-se-á sofrer 

com penalidades e processos administrativos. 

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo geral refletir sobre a 

preservação e valorização do patrimônio cultural e o patrimônio natural de Santo 

Antônio de Pádua/RJ por meio da política urbana, tendo o Plano Diretor Participativo 

como instrumento fundamental para ordenamento e gestão do território do município 

e o espaço urbano. Mas, porque preservar e valorizar o patrimônio municipal? Visto 

que os patrimônios culturais e naturais são herança e fazem parte da história 

sociocultural (PAES, 2009), são representações sociais construídas para serem forma 

e terem funções exercidas pelas práticas sociais mantidas nas relações sócioespaciais 

a identidade local e memória da cidade (ABREU, 1998). 

O município de Santo Antônio de Pádua, localizado na mesorregião noroeste 

fluminense, vem perdendo cada vez mais seus patrimônios culturais e naturais devido, 

principalmente ao mercado imobiliário e a escassez de leis específicas que contribuam 

para com a gestão do patrimônio municipal. Portanto, não equivale apenas planejar o 

território municipal, mas, sobretudo o Plano Diretor Participativo deve englobar as 

especificidades a respeito da gestão do patrimônio municipal de modo a conduzi-lo a 

uma gestão sustentável e democrática por meio da participação popular. Portanto, as 

diretrizes expressas no Plano Diretor Municipal “[...] devem se transformar em ações, 

caso contrário, continuaremos no mesmo lugar” (SÖRENSEN, 2013, p. 113). 

Portanto, torna-se importante tratar com atenção a preservação e a valorização 

dos patrimônios sendo fundamental a criação de mecanismos que permitam o 

reconhecimento e o tombamento do bem patrimonializado, assim como, visa, 

sobretudo a “efetiva participação dos agentes envolvidos no processo, em todos os 
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momentos, isto é, desde a identificação deste patrimônio até as discussões sobre a 

melhor maneira de preservá-lo” (SÖRENSEN, 2013, p. 113-114).  

Um caminho a ser percorrido é a criação de mecanismos que atenda, 

principalmente a população local e o ponto de vista dos atores que atribui finalidade 

ao uso do patrimônio cultural associado aos saberes e fazeres, produção do espaço e 

trabalho da vida humana. Ademais, torna-se imprescindível a visão do técnico acerca 

da temática da preservação e valorização do patrimônio cultural no planejamento e 

gestão do espaço urbano, de modo que ocorra um debate democrático do tema em 

questão entre poder público, privado e a população local. 

Em vista disso, a criação de Conselhos Municipais visa a reflexão e discussões 

acerca da temática da preservação e valorização do patrimônio cultural municipal 

tendo como a obrigatoriedade a participação democrática da sociedade. O Conselho 

Municipal do Desenvolvimento Urbano de Santo Antônio de Pádua fora criado mediante 

ao Plano Diretor Participativo e tem como objetivo em assegurar a participação 

popular. No entanto, é necessário que haja um Conselho específico, de modo que 

aborde as exigências necessárias para alcançar a gestão do espaço urbano junto a 

preservação e valorização do patrimônio cultural municipal. Nessa perspectiva, é 

necessário a criação de leis específicas que atenda a realidade do município e do 

espaço urbano. 

 

2 PENSAR A CIDADE E SEU PATRIMÔNIO: PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

2.1 O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

 

O município de Santo Antônio de Pádua está localizado na mesorregião Noroeste 

Fluminense a 257 km da capital do Estado do Rio de Janeiro (Figura 1).  

O município é composto por 8 distritos, a saber: Distrito Sede, Baltazar, 

Campelo, Ibitiguaçu, Marangatu, Monte Alegre, Santa Cruz e São Pedro de Alcântara. 

O município está inserido dentro do domínio morfoclimático mares de morros e sua 

formação territorial iniciou às margens do Rio Pomba (ou Rio da Pomba como era 

conhecido) por meio da catequização e, posteriormente, ao batismo e ao aldeamento 

levando a construção de uma capela dedicada ao santo padroeiro (PICCININI, 2005). 
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Segundo o IBGE, o último Censo Demográfico constou que a população de 

Santo Antônio de Pádua é composta por 40.589, com estimativa de 42.594 em 2020 

(IBGE, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 POLÍTICA URBANA EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA: PRESERVAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL  

 

Segundo Oliveira (2011), no início da década de 1990 as administrações 

públicas do Brasil se pautaram, principalmente na agente neoliberal e seguiu por este 

caminho até o início do século XXI. Com a criação do Estatuto da Cidade (2001), a 

política urbana impulsionou pensar a cidade de forma mais crítica, visto que na década 

de 1990 eram demasiados fracos as penalidades cometidas pela sociedade levando a 

um desordenamento aos territórios municipais (OLIVEIRA, 2011).  

Figura 1 – Localização do município de Santo Antônio de Pádua/RJ. 

Fonte: IBGE (2018). 
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Mediante ao Estatuto da Cidade (2001) fora possível pensar o planejamento e 

gestão dos territórios dos municípios brasileiros de modo a apreendê-lo de forma 

totalizadora. Em vista, caso os municípios não cumpram, a prefeitura poderá sofrer 

penalidades administrativas (MARICATO, 2001). Nesse contexto, segundo o Censo 

Demográfico de 2000, a população do município de Santo Antônio de Pádua era de 

38.692 habitantes, tornou-se necessária a implantação da política urbana para com a 

elaboração do Plano Diretor e de leis específicas sobre o uso do território municipal.  

 

 

Tabela 1 - Tombamento de bens culturais e naturais do município de Santo Antônio de 

Pádua/RJ. 
 

Ano Lei Evento Objetivo 

Ação 
(tombamento dos 

bens culturais e 
naturais) 

2001 
Nº 2.745 
de 13 de 

dezembro 

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 

Integrado de Sto. A. 

de Pádua 

Conservação do 
patrimônio 

ambiental do 
Município através da 

proteção ecológica, 
paisagística e 

cultural; 

Não há tombamento 
do bem cultural 

2002 
Nº 2.788 
de 15 de 

agosto 

Aprova pesquisa 

histórica que define 
os nomes do 
fundador e do 

consolidador da 
fundação da cidade 

de Sto. A. de Pádua 

Implantação do 
monumento 

dedicado ao 
fundador da cidade 

Primeiro bem 
cultural 

patrimonializado do 
município. 

2007 
Nº 3.147 
de 09 de 

agosto 

Plano Diretor 
Participativo de Sto. 

A. de Pádua 

A proteção, 
recuperação e 
valorização do 

Patrimônio 
Ambiental e Cultural 
de Sto. A. de Pádua 

Tombamento de 21 
bens culturais e 15 

bens naturais 

2018 

Nº 3.922 

07 de 
novembro 

Revisão do Plano 

Diretor Participativo 
de Sto. A. de Pádua 

 

A proteção, 
recuperação e 
valorização do 

Patrimônio 
Ambiental e Cultural 

de Sto. A. de Pádua 
 

Tombamento de 21 

bens culturais e 21 
bens naturais 

Fonte: Leis municipais de Santo Antônio de Pádua/RJ. Elaborado pelo autor, 2020. 
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Na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento integrado de 2001, sob a 

Lei nº 2.745 de 13 de dezembro, a temática acerca da discussão do patrimônio cultural 

municipal não ganhou notoriedade levando a ignorar a proteção e valorização do 

patrimônio cultural do município. Seu objetivo está associado a conservação do 

patrimônio ambiental do município através da proteção ecológica, paisagística e 

cultura. Ademais, não ocorreu nenhum reconhecimento ou tombamento de bens 

culturais, no entanto, foi ponderada a importância com sua conservação como parte 

da política urbana.   

No ano seguinte, em 2002 por meio da Lei nº 2.788 de 15 de agosto foi aprova 

a pesquisa histórica que define os nomes do fundador e do consolidador da fundação 

da cidade de Santo Antônio de Pádua, seu objetivo consolidou a materialização do 

monumento dedicado ao fundador da cidade, sendo considerado o primeiro bem 

cultural patrimonializado do município. Independentemente de o Plano Diretor de 

desenvolvimento integrado não ter reconhecido ou tombado nenhum bem cultural ou 

bem natural, a política urbana visou o reconhecimento de possíveis bens que poderiam 

vir a ser construídos e os já construídos tombados.  

Em 2007, ocorreu a elaboração do primeiro Plano Diretor participativo do 

município de Santo Antônio de Pádua. Por meio da Lei n º 3.147 de 09 de agosto de 

2007, foi elaborado o Plano Diretor e contou com a participação democrática com a 

população local, poder público e privado.  

 

Um município com pequena população não deve prescindir de criar no 

seu Plano Diretor, um referencial para cuidar de seu território e orientar 
seu desenvolvimento. É preciso definir, dentre outros pontos, quais 

áreas podem crescer, onde estão as áreas de risco, onde poderão ser 
instaladas futuras indústrias, quais espaços devem ser 
preservados, como valorizar e preservar o patrimônio cultural 

e onde alocar zonas de especial interesse social (ZEIS) para moradias 
de pessoas de baixa renda (STEPHAN; REIS; MARIA, 2016, p. 543, 
grifo nosso).  

 

Referente ao patrimônio cultural do município, a política urbana orientou para 

com o reconhecimento à proteção, recuperação e valorização do Patrimônio Ambiental 

e Cultural de Santo Antônio de Pádua. Ainda assim, pela primeira fez ocorreu o 
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tombamento de 21 bens culturais e 15 bens naturais reconhecidos enquanto herança 

da identidade local e memória da cidade.  

Dessa maneira, de que maneira os bens culturais patrimonializados por meio do 

tombamento são eleitos? Os patrimônios culturais foram eleitos de forma democrática, 

por meio de reuniões durante a elaboração do Plano Diretor Participativo em 2007 com 

a presença da população local, entretanto, não foi realizado um estudo prévio para 

com o tombamento do bem cultural e o bem natural. Ou seja, os patrimônios culturais 

de Santo Antônio de Pádua foram eleitos enquanto herança simbólica e cultural 

apreendidos enquanto formas da identidade local e memória da cidade, porém, não 

desse se restringir somente a eleição democrática. Portanto, é necessário um estudo 

técnico prévio para o tombamento do bem cultural e do bem natural fundamentais 

para a gestão do território municipal, do espaço urbano e do patrimônio cultural e do 

patrimônio cultural, de modo a contribuir para com uma gestão democrática e efetiva.  

Os patrimônios culturais eleitos se recaíram, sobretudo no reconhecimento dos 

bens culturais oficiais, público e privado, pertencente aos grupos hegemônicos, isto é, 

aos edifícios pertencentes a elite local. Isto é, os patrimônios culturais tombados por 

meio da política urbana são representações sociais de prédios do poder público 

municipal não tomando como referência os bens culturais vernaculares5 e tombando 

somente: estação de trem, ponte, igrejas, hotel, prédios privados, como, por exemplo, 

o clube social e o edifício Caribé da Rocha. 

Como previsto no Estatuto da Cidade (2001), a cada dez anos o Plano Diretor 

deve ser revisto e reelaborado. Portanto, em 2018 o Plano Diretor Participativo de 

Santo Antônio de Pádua foi revisto e reelaborado de forma democrática, no entanto, 

pouquíssimas mudanças ocorreram na sua revisão.  Segundo o artigo 11 do Plano 

Diretor Participativo “a política de preservação e valorização do patrimônio natural e 

cultural terá como objetivo principal assegurar sua disponibilidade e qualidade à atual 

e às futuras gerações” (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, 2018, p. 3). 

 

Art 12. Considera-se patrimônio natural os recursos naturais de Santo 
Antônio de Pádua, aí incluídos a flora, a fauna, a qualidade do ar, os 
recursos do solo e do subsolo e os recursos hídricos, em especial o Rio 

 
5 Cf: LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O que é patrimônio histórico. Coleção Primeiros Passos. 1 
ed. eBook. São Paulo: Hedra LTDA, 2017. 
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Pomba e suas margens, e o conjunto de bens – formações físicas, 
biológicas e geológicas – de especial interesse para preservação. 

 
Art 13. Considera-se patrimônio cultural o conjunto de bens materiais 

ou imateriais existentes no Município de Santo Antônio de Pádua, 
tomados isoladamente ou em conjunto, e cuja conservação seja de 
interesse histórico, paisagístico, estético, científico, arqueológico, 

artístico, bibliográfico ou etnográfico, ou ainda por serem 
representativos das tradições e da identidade cultural local. 

 

O patrimônio de Santo Antônio de Pádua, seja ele natural ou cultural, é herança 

e, portanto, deve ser preservado e valorizado às gerações presentes e futuras. 

Referente ao patrimônio cultural o tombamento dos bens culturais permaneceu em 

21, não havendo o reconhecimento de novos bens culturais patrimonializados. E, 

houve a inserção de 5 novos bens naturais reconhecidos (em vermelho) e 

patrimonializados, agora, somando um total de 21 bens naturais equivalente aos bens 

culturais tombados do município (Tabela 2). 

Poder-se-ia dizer que a política urbana de preservação e valorização do 

patrimônio cultural reconheceu os bens culturais e bens naturais enquanto herança 

das relações sócio-espaciais resultado da produção e reprodução do espaço e memória 

da cidade. Segundo Abreu (1998), a cidade é formada por diferentes grupos sociais e, 

portanto, não deve ser apreendida enquanto objeto homogêneo. Ou seja, a cidade é 

formada e vivenciada por diferentes sujeitos, e suas memórias individuais coexistem 

num determinado lugar (a cidade) fomentando inúmeras memórias coletivas. 

Diante do desafio, como se pensar em planejamento e gestão do espaço urbano 

mediante à preservação e a valorização do patrimônio cultural e o patrimônio natural 

como simulacros da identidade local e memória da cidade? Nesse contexto, o 

patrimônio cultural deve ser preservado e valorizado as gerações presentes e futuras, 

visto que faz parte da população local e das suas memórias individuais e coletivas. 

Portanto, poder-se-ia dizer que o patrimônio cultural é um “fato social” (PAES, 2009, 

p. 163). O patrimônio cultural é reconhecido enquanto fato social, pois as relações 

sócio-espaciais são expressas por meio da comunicação dessas relações, internas ou 

externas, e a identidade de grupos e classes sociais se exprime por meio das práticas 

simbólicas e discursivas, herança “histórica do ‘próprio’ [do soi, do self] e do ‘outro’”, 

como aponta Le Bossé (2004, p. 163). 
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Tabela 2 - Patrimônios tombados pela revisão do Plano Diretor Participativo de 2018 

do município de Santo Antônio de Pádua/RJ 

Patrimônio 
Cultural 

Localização 
Patrimônio 

Natural 
Localização 

AABB 
Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 

Água da Biquinha 

 

Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 

Ambiência da 
Estação Ferroviária 

Baltazar 
Água da Chácara 

 
Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 

Ambiência do 

núcleo urbano 
 

Paraoquena 

Água da Cidade 

Nova 
 

Paraoquena 

Ambiência do 

núcleo urbano 
Campelo Água do Campinho 

Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 

Ambiência em 
torno da Igreja 

Monte Alegre Água Farol 
Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 

Ambiências ao 
longo da linha do 

trem 

Santo Antônio de 

Pádua / Campelo/ 
Paraoquena e 

Baltazar 

Água Ferreira 
Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 

Câmara Municipal 
Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 
Água Iodetada 

Santo Antônio de 
Pádua (Sede) 

Capela de Nossa 

Sra. do Carmo 

Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 
Água Pagé 

Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 

Capela mortuária 
do cemitério 

Santo Antônio de 
Pádua (Sede) 

Água Solu Ibitiguaçu 

Capelinha de São 
Sebastião 

Santo Antônio de 
Pádua (Sede) 

Cachoeira de 
Monte Alegre 

Monte Alegre 

Clube Social de 
Pádua 

Santo Antônio de 
Pádua (Sede) 

Cachoeira dos 
Macacos 

Baltazar 

Colégio Barão de 

Tefé 

Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 
Fonte do Belo 

Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 

Colégio Caribé da 
Rocha 

Santo Antônio de 
Pádua (Sede) 

Prainha Paraoquena 

Estação Ferroviária 
Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 
Rio Pomba 

 

Paraoquena / 

Santo Antônio de 
Pádua / 

Ibitiguaçu / 

Baltazar 

Fórum Municipal 

(atual Prefeitura) 

Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 

Serra das 

Frecheiras6 

Ibitiguaçu / Monte 

Alegre 

Hotel das Águas 
Santo Antônio de 

Pádua (Sede) 
Pedra Bonita7 

Chalé (São Pedro 
de Alcântara) 

Igreja Matriz de 
Santo Antônio de 

Pádua 

Santo Antônio de 
Pádua (Sede) 

Serra da Prata8 
Boa Nova 

(Marangatu) 

Ponte Dr. Raul de 
Moraes Veiga  

Santo Antônio de 
Pádua (Sede) 

Jequitibá Rosa9 Monte Alegre 
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Desse modo, pode-se dizer que a identidade local de Santo Antônio de Pádua 

esta inerente com a construção das suas formas como herança da população local 

formada por distintos grupos e classes sociais e suas memórias individuais e coletivas. 

De que maneira preservar e valorizar o patrimônio cultural a fim de resgatar a memória 

coletiva da população local sobre as formas da cidade? Sobre o resgate a memória 

urbana, ou seja, a memória da cidade está diretamente associada a identidade local, 

parte do processo de produção do espaço urbano. Portanto, 

 

[...] A memória das cidades está sendo produzida a cada dia. 
Por isso, temos também que estar atentos ao presente e nos 
preocuparmos sempre em registrar as memórias coletivas que 

ainda estão vivas no cotidiano atual da cidade. Não há como 
impedir que muitas dessas memórias desapareçam. Muitas outras 

podem, entretanto, ser salvas, bastando para isso que estejamos 
atentos ao seu valor futuro, que consigamos deixar de pensar 
exclusivamente no aqui e agora (ABREU, 1998, p. 95, grifo nosso). 

 

 
6 ANTERIORMENTE fora instituído enquanto Monumento Natural Municipal da Serra das Frecheiras, 
instituído pelo Decreto municipal nº119/2013, em 30 de setembro de 2013. Cf. PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ. Estudo Técnico para criação do Monumento Natural 

Municipal Serras das Frecheiras. Disponível em: 
http://www.santoantoniodepadua.rj.gov.br/area_restrita/modulos/transparencia/arquivos/ba7549EST
UDOTACNICO_SERRA_DE_FRECHEIRAS.pdf Acesso em: 02 jul. 2020. 
7 ANTERIORMENTE fora instituído enquanto Monumento Natural Municipal da Pedra Bonita, criado pelo 
Decreto n° 90 de 24 ago. 2018;  
8 ANTERIORMENTE fora instituído enquanto Monumento Natural Municipal da Serra Prata, criado pelo 

Decreto n° 91 de 24 ago. 2018;  
9 ESPÉCIE nativa do bioma Mata Atlântica tombado enquanto Patrimônio Ecológico Municipal em 5 de 
outubro de 2016 sob a Lei Nº. 3.761. Disponível em:  

https://www.santoantoniodepadua.rj.gov.br/transparencia/download.php?param=4335. Acesso em: 
28 jun. 2020. 
10 PLANO Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Santo Antônio de Pádua. 

Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Santo-Ant%C3%B4nio-de-
P%C3%A1dua.pdf Acesso em: 24 jun. 2020. 

Ponto das Três 
Cruzes 

Paraoquena  Rio Pirapetinga 
São Pedro de 

Alcântara e Santa 
Cruz 

Primeira Igreja 
Batista de Pádua 

Antônio de Pádua 
(Sede) 

Rio Paraíba do Sul  Marangatu 

Residência da 
Família Perlingeiro 

Santo Antônio de 
Pádua (Sede) 

Monte Líbano 
(RPPN)10 

Santo Antônio de 
Pádua (Sede) 

Fonte: Plano Diretor Participativo de Santo Antônio de Pádua/RJ de 2018.  

 

http://www.santoantoniodepadua.rj.gov.br/area_restrita/modulos/transparencia/arquivos/ba7549ESTUDOTACNICO_SERRA_DE_FRECHEIRAS.pdf
http://www.santoantoniodepadua.rj.gov.br/area_restrita/modulos/transparencia/arquivos/ba7549ESTUDOTACNICO_SERRA_DE_FRECHEIRAS.pdf
https://www.santoantoniodepadua.rj.gov.br/transparencia/download.php?param=4335
http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Santo-Ant%C3%B4nio-de-P%C3%A1dua.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Santo-Ant%C3%B4nio-de-P%C3%A1dua.pdf
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Desse modo, a memória das cidades deve estar atrelada a identidade e as 

memórias coletivas localizadas no espaço geográfico e materializado na paisagem 

urbana como herança, isto é, registro das transformações resultantes das relações 

sócio-espaciais e da produção e reprodução do espaço urbano inseridas no contexto 

do cotidiano, do dia a dia da população local e deve ser preservada e valorizada por 

meio do Plano Diretor Participativo e gestão associada entre público, privado e a 

população local.   

Visto a revisão do Plano Diretor Participativo de Santo Antônio de Pádua, os 

patrimônios culturais municipais devem atender não somente ao planejamento, mas, 

sobretudo, ter uma gestão eficiente e democrática que envolva a sociedade nas 

decisões do município. Portanto, desse modo, se torna imprescindível a criação do 

Conselho inerente a temática da gestão do patrimônio cultural para lidar com as 

especificidades acerca da sua preservação e valorização. Além do mais, é necessário 

promover a articulação entre os órgãos responsáveis na escala municipal, estadual e 

federal para com o reconhecimento do patrimônio para além do território do município. 

O caminho a ser percorrido na gestão do patrimônio cultural mediante o Plano 

Diretor Participativo remete a macrozonas que dividem o território do município pelas 

suas especificidades e potencialidades, compreendendo de forma totalizadora. 

Seguindo o zoneamento urbano, é formado por oito zonas, a saber: Zona de Proteção 

do Rio Pomba – ZPROPOMBA; Zona de Proteção do Rio Pirapetinga e Paraíba do Sul – 

ZPROPP; Zona de Preservação e Valorização do Ambiente Urbano 1 e 2 – ZPVAU; Zona 

de Ocupação Urbana Prioritária – ZOUP; Zonas de Consolidação e Expansão Urbana 

Domiciliar– ZCEUD; Zona de Renovação Urbana – ZRU; Zona de Consolidação e 

Expansão Urbana Serviços e Domicílios – ZCEUSD; e, Zonas Industriais. Entretanto, 

nos interessa a Zona de Preservação e Valorização do Ambiente Urbano 1 e 2 (ZPVAU) 

que trata das áreas de maior potencialidade para com os patrimônios culturais nas 

áreas urbanizadas do município, principalmente o distrito sede.   

 

Art. 65. São definidas como ZPVAU as seguintes áreas:  
I. Conjunto em torno das Praças Visconde Figueira e Pereira Lima, na 

área urbana da sede – ZPVAU1;  
II. O local junto ao prédio da estação ferroviária da área urbana da 
sede – ZPVAU1;  
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III. Núcleos urbanos dos distritos de Campelo, Paraoquena e Baltazar 
– ZPVAU2.  

 

As ZPVAUs são divididas em duas categorias: ZPVAU 1 e ZPVAU 2. Sua distinção 

se remete as diferenças estabelecidas pelas relações sócio-espaciais que foram 

fundamentais para a compreensão da ocupação do solo de cada área urbanizada no 

município. Para tanto, essa diferenciação vem acompanhada das especificidades e 

potencialidades da qual cada zona pode deter para a gestão do patrimônio municipal 

guiados em prol da sua preservação e valorização junto a população local, poder 

público e privado. 

Nessa perspectiva, o Plano Diretor Participativo sanciona as ditas Zonas de 

Especial Interesse (ZEIs), que segundo o art. 78 “compreendem as áreas do território 

que exigem tratamento diferenciado em relação aos parâmetros reguladores de uso e 

ocupação do solo urbano definidos nas zonas urbanas” (PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO, 2018, p. 25). 

 

Art. 79. As Zonas de Especial Interesse classificam-se em:  

I. Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS;  
II. Zonas de Especial Interesse Urbanístico e Econômico – ZEIUE;  

III. Zonas de Especial Interesse Turístico e Ambiental – ZEITA;  
IV. Zonas de Especial Interesse Cultural – ZEIC;  
V. Zonas de Especial Interesse Institucional – ZEINST (PLANO 

DIRETOR PARTICIPATIVO, 2018, p. 25, grifo nosso).  

 

As ZEIs estão inseridas no contexto político do espaço urbano de Santo Antônio 

de Pádua. Sendo a Zona de Especial Interesse Cultural (ZEIC), a delimitação de 

determinada área do zoneamento urbano passível de reconhecer novos e antigos 

edifícios, monumentos, lugares, práticas sociais etc. em áreas públicas e privadas, com 

potencialidade de promover sua preservação e valorização na gestão do patrimônio 

cultural. Sobretudo, é necessário abordar a temática do patrimônio cultural no sentido 

totalizador, iminentemente da sua relação indissociável com o território municipal. 

Conseguinte, o Plano Diretor Participativo visa as questões referentes as áreas públicas 

e privadas, assim como, à promoção da habitação de interesse social (Quadro 1). 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

 

No entanto, a responsabilidade para com gestão do patrimônio cultural 

municipal uma hora deverá ser enfrentada pelo órgão municipal. O reconhecimento 

do bem cultural e o bem natural patrimonializado por meio do tombamento inserido 

no Plano Diretor Participativo é entendido enquanto documento histórico-geográfico a 

ser lido (LE GOFF, 2003), portanto, conclui-se, que o município tem patrimônios 

culturais relevantes e, por isso, deve ser entendido, interpretado e sistematizado a fim 

de corroborar com a sua preservação e valorização às gerações presentes e futuras e 

contribuir firmemente ao desenvolvimento local e regional.  

Ademais, o patrimônio cultural municipal não deve se restringir tão somente às 

políticas urbanas e políticas de preservação e valorização do patrimônio cultural 

municipal, mas, ser explanado, sobretudo para o Instituto Estadual do Patrimônio 

Cultural do Rio de Janeiro (INEPAC) como forma de participar do mosaico da 

identidade e memória fluminense.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Infere-se que a política urbana e a preservação e valorização do patrimônio 

municipal de Santo Antônio de Pádua deve abranger não somente os patrimônios 

oficiais, mas, sobretudo reconhecer os patrimônios vernaculares, ou seja, os bens 

culturais e naturais que venham a representar a identidade e memória local. Portanto, 

deve haver, de certo modo, um estudo técnico-científico mais aprofundado na temática 

em questão no espaço urbano de Santo Antônio de Pádua.  

ZEIS A – áreas públicas ou particulares já ocupadas por população de baixa renda, 
apresentando irregularidades urbanísticas e precariedade de infraestrutura e de 
equipamentos públicos, para as quais o Poder Público deverá promover a 

regularização urbanística e fundiária, com implantação de equipamentos públicos e 
sociais, incluindo espaços para recreação e lazer;  
 
ZEIS B – áreas destinadas à promoção da Habitação de Interesse Social, 

prioritariamente para população reassentada das áreas de preservação ou inseridas 
em programas municipais, estaduais ou federais que visem à ocupação de imóveis 
vazios ou subutilizados.  
 

Fonte: PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, 2018, p. 25. 

Quadro 1 – As especificidades das Zonas de Espacial Interesse (ZEIs) 
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É necessário a construção do Conselho Municipal para com a preservação e a 

valorização dos patrimônios de Santo Antônio de Pádua. Portanto, as questões 

voltadas para o patrimônio municipal devem abranger não somente os patrimônios 

localizados no distrito sede, mas, sobretudo reconhecer os patrimônios no contexto do 

território do município.  

Para além, é necessário criar leis específicas que atenda a demanda da 

educação patrimonial que possa levar o conhecimento dos patrimônios tombados a 

serem trabalhados no ensino formal e informal como herança da identidade local e 

memória da cidade. Ainda assim, faz se necessária que a política de preservação e 

valorização do patrimônio municipal não se recaia somente na política municipal, mas 

que haja uma interconexão com o órgão estadual e federal. 
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A (FALTA DE) MOBILIDADE EM PEQUENOS MUNICÍPIOS: O 

DIREITO DE IR E VIR INDEPENDENTE DE HIERARQUIA URBANA 
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KRENSKI, Karoline2 

CEOLIN, Giovana Brondani3 

 

RESUMO 

Desde a promulgação da Constituição Federal (1988), as políticas urbanas brasileiras 

avançaram significativamente, ante as mobilizações e pressões que buscavam 

transformar os rumos de crescimento e acesso às cidades. Após a regulamentação 

do Estatuto da Cidade (2001), o Plano Diretor foi reforçado como elemento básico na 

orientação dos demais instrumentos urbanísticos, dentre eles, o Plano de Mobilidade 

Urbana (2012), que visa priorizar os deslocamentos coletivos, não motorizados e 

acessíveis. No entanto, sua obrigatoriedade, restrita aos municípios com contingente 

populacional acima de vinte mil habitantes, mantém os pequenos municípios à 

margem das políticas públicas de desenvolvimento sustentável, inclusivo e 

democrático. Utilizando-se do método dedutivo, a partir de revisão bibliográfica e 

documental, esta pesquisa tenciona problematizar as diretrizes da nova ordem legal 

urbana, demonstrando que os pequenos municípios seguem em descontinuidade 

com as garantias constitucionais de pessoas com mobilidade reduzida, condicionando 

seus direitos ao porte do espaço urbano em que habitam. 

 

Palavras chave: Isonomia. Macroacessibilidade. Políticas públicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Atlas do Censo Demográfico 2010, último realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possuía uma taxa de urbanização 

de 84,4% (IBGE, 2010), reforçando, de acordo com Sudário (2017, p. 17), que “é na 

cidade que a maioria da população brasileira se encontra, independente de sua 

proporção”, evidenciando, assim, a necessidade de se implementar mecanismos de 

gestão pública urbana para nortear e mediar os interesses dos diferentes atores 

inseridos neste espaço, minimizando conflitos e potencializando a qualidade de vida 

da população, fortemente prejudicada pelas condições indevidas da urbe, conforme 

apresentado pelo arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl: 

 

Uma característica comum de quase todas as cidades – 
independentemente da localização, economia e grau de 
desenvolvimento – é que as pessoas que ainda utilizam o espaço da 

cidade em grande número são cada vez mais maltratadas. Espaço 
limitado, obstáculos, ruído, poluição, risco de acidentes e condições 

geralmente vergonhosas são comuns para os habitantes, na maioria 
das cidades do mundo. (GEHL, 2013, p. 3). 

 

No entanto, apesar do advento de novas legislações urbanas, voltadas à uma 

produção mais sustentável, inclusiva e democrática do espaço urbano, por meio da 

promulgação da Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1998) e, posteriormente, 

com maior regulamentação, através da Lei n. 10.257/01, popularmente conhecida 

como Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), ainda há dúvidas quanto à abrangência 

isonômica destas políticas públicas, uma vez que os instrumentos previstos são 

direcionados, em sua maioria, apenas para médias e grandes cidades. 

O Plano Diretor, instrumento legal que orienta a ocupação do solo urbano e 

estrutura o desenvolvimento municipal, é considerado o elemento básico na 

condução dos demais instrumentos urbanísticos, dentre eles Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU), instituída através da Lei n. 12.587/12 (BRASIL, 2012), 

que por sua vez, visa a elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana – a curto, 

médio e longo prazo – para priorizar os deslocamentos coletivos, não motorizados e 

acessíveis, melhorando as condições urbanas de acessibilidade e mobilidade da 
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população. No entanto, apesar da indiscutível importância destas ferramentas, a 

obrigatoriedade de suas elaborações é direcionada apenas aos municípios com faixa 

populacional acima de 20.000 habitantes, o que isenta cerca de 67,90% dos núcleos 

classificados como cidades no Brasil, conforme podemos verificar na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de 

referência em 1º de julho de 2020 

Nº de habitantes Quantidade % 

Acima de 1 milhão 17 0,31 

500 mil a 1 milhão 32 0,57 

100 a 500 mil 277 4,98 

50 mil a 100 mil 351 6,30 

20 mil a 50 mil 1.111 19,94 

1.500 a 20 mil 3.752 67,36 

1.000 a 1.500 26 0,47 

Até 1.000 4 0,07 

Total 5.570 100 
 

Fonte: Estimativas da população (IBGE, 2020) 

 

Deste modo, apesar da significativa representatividade nacional e da garantia 

de direitos da população não ser condicionada à proporção do espaço urbano em 

que habitam, os pequenos municípios ainda estão à margem das políticas urbanas, 

sendo, ainda, indevidamente considerados lugares bucólicos, sem violência, poluição 

ou grandes problemas urbanos a serem resolvidos, como aponta Bacelar (2009, p. 

5), apesar da diferença das adversidades residirem, tão somente, na escala de 

grandeza e não de relevância. 

 

2 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE: CONCEITOS COMPLEMENTARES 

 

Apesar da apresentação de forma conjunta – gerando até uma sensação de 

sinonimidade – e da importância de uma tratativa integrada, a acessibilidade e a 

mobilidade urbana são conceitos distintos, inseridos de forma complementar como 

elementos estruturadores em um espaço urbano dinâmico e multiforme. Enquanto a 

acessibilidade possui uma abordagem principalmente relacionada às questões fixas 
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do território, a mobilidade apresenta também vieses estruturais e sociais à respeito 

das pessoas e seus fluxos, através de fenômenos “mais duradouros e mais 

profundos, no espaço e no tempo”, conforme apresentado por Silveira e Castro 

(2014). 

De acordo com Vasconcellos (2001, p. 91), a acessibilidade pode ser 

ordenada em duas escalas: a macro e a micro. A macroacessibilidade seria a 

“facilidade relativa de atravessar o espaço e atingir as construções e equipamentos 

urbanos desejados”, considerando o deslocamento na escala urbana. Já a 

microacessibilidade, se refere à “facilidade relativa de ter acesso direto aos veículos 

ou destinos desejados”, ao acesso imediato, na escala local. 

As regulamentações relativas à microacessibilidade constam, principalmente, 

na NBR 9050 (ABNT, 2015), que estabelece critérios e parâmetros técnicos de 

acessibilidade às edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, com 

aplicabilidade fiscalizada através dos documentos de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) - emitidos pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia 

(CREA) -, bem como os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), emitidos pelos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e, ainda, os órgãos municipais de 

licenciamento para obras. 

O conceito de acessibilidade trazido pela Lei n. 13.146/2015, também 

conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 3º, inciso I, 

engloba tanto a macro, quanto a microacessibilidade: 

 

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 

urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 

instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso 
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida; (BRASIL, 2015). 

 

A mobilidade urbana, por sua vez, pode ser definida, de acordo com a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (BRASIL, 2012), como a “condição em que se 

realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”. Anteriormente, o 

entendimento do conceito, à nível das políticas governamentais, ainda estava muito 
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atrelado à circulação de veículos, hoje, o foco foi alterado para uma maior 

humanização da organização territorial. Vasconcellos (2001, p. 40) reforça que, além 

das condições físicas, a mobilidade urbana está também vinculada às condições 

econômicas dos indivíduos, considerando que os deslocamentos dependem do 

acesso, público ou privado, aos diferentes meios de transporte – não motorizados, 

como andar a pé ou de bicicleta; ou motorizados, através de automóvel, motocicleta 

e ônibus, por exemplo. 

Ainda de acordo com o autor, as pessoas desempenham papéis diferentes ao 

longo dia (são moradores, estudantes, trabalhadores, praticantes de esportes, entre 

outros), e o desempenho dessas tarefas diárias exige mobilidade, que, por sua vez, é 

reflexo direto da renda e do gênero. Assim, conclui que os pedestres, ciclistas e 

usuários de transporte público são, mormente, pessoas de menor renda, enquanto 

os papéis de motoristas e/ou passageiros de veículos particulares se enquadram nos 

privilégios da classe dominante. Deste modo, uma política de mobilidade puramente 

técnica e restrita à circulação e valorização de automóveis atua como barreira4 no 

processo de inclusão social, “condição fundamental para o desenvolvimento nacional 

e pleno exercício da cidadania” (ONU, 2013, p. 2). 

No que tange à mobilidade de pessoas com deficiência – e acrescentamos as 

pessoas com mobilidade reduzida5 –, em que pese Vasconcellos (2001, p. 131) não 

as mencione – o autor ensina que “a raiz do problema está tanto nos limites físicos e 

mentais dessas pessoas, quanto nos limites políticos, referentes a não ter suas 

necessidades reconhecidas pela sociedade”. Todavia, não obstante o autor possuir 

uma importante contribuição nas discussões sobre mobilidade urbana, discordamos 

respeitosamente sobre a utilização do termo “limites mentais”, em virtude da 

conotação diminutiva nele arraigada, sem, contudo, menosprezar os possíveis abalos 

à saúde mental dessas pessoas, dada a invisibilização de suas necessidades. 
 

4 “qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social 

da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 
segurança, entre outros”, de acordo com o inciso II do art. 2º da Lei n. 10.098/00, com redação dada 

pela Lei n. 13.146/15 (BRASIL, 2000). 
5 “aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, 
gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, 

incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso”, de acordo com o inciso IV 
do art. 2º da Lei n. 10.098/00, com redação dada pela Lei n. 13.146/15 (BRASIL, 2000). 
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3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEGISLAÇÕES CORRELATAS E O ESTATUTO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Previsto no artigo 5º, inciso XV da Constituição Federal de 1988, o direito de 

ir e vir ainda não é assegurado de forma plena e igualitária a todos os cidadãos, em 

especial às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, para as quais o 

texto constitucional reserva disposições específicas, a teor dos artigos 24, inciso XIV, 

244 e 227, §1º, inciso II. Já definida no tópico anterior, a acessibilidade depende 

também da salvaguarda da mobilidade para atender suas premissas. 

A legislação infraconstitucional tratou pela primeira vez do tema com a 

edição da Lei n. 7.853/1989, prevendo algumas medidas de apoio e “integração”6 

social das pessoas com deficiência (BRASIL, 1989). Após, nos anos 2000, foi 

publicada a Lei n. 10.098/2000 (BRASIL, 2000), responsável por estabelecer normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência, incluindo também aquelas com mobilidade reduzida. 

Em 2009, como considerável mudança paradigmática, a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada 

pelo Decreto n. 6.949 (BRASIL, 2009), se afigurou como o primeiro tratado 

internacional aprovado com status de emenda constitucional no Brasil. Foi ela 

responsável pela adoção do termo “pessoa com deficiência” que, conforme elucida 

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca (2013, p. 14), consubstanciou uma importante 

“evolução político-social, eis que as Constituições anteriores utilizavam as expressões 

‘inválidos’, ‘incapazes’ ou ‘deficientes’”. A própria Constituição Federal de 1988 

emprega – apesar de não mais viger em razão da ratificação do tratado – o vocábulo 

“pessoa portadora de deficiência”. Os termos anteriormente adotados estavam 

arraigados com a ideia de que as pessoas com deficiência eram incapazes de exercer 

atos “normais” da vida, o que acarretava em um tratamento discriminatório, razão 

pela qual a mudança terminológica foi tida como um avanço. 

 
6 Apesar de a referida lei utilizar o vocábulo “integração” – o que refletia a visão da época – é mais 
adequado se falar em “inclusão”, conforme exposto no item 5 deste artigo. 
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Antes da internalização da CDPD, o Estado limitava-se a estimular as 

organizações não governamentais a prestarem um papel que, na verdade, lhe 

incumbia: promover educação, trabalho, lazer, cultura e esporte às pessoas com 

deficiência (FONSECA, 2013, p. 14). Foi a partir da referida Convenção que o Brasil, 

na condição de Estado signatário, ficou obrigado a tomar medidas para promover a 

igualdade e eliminar a discriminação fundada na deficiência. Neste cenário, no ano 

de 2012, foram instituídas as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

tendo o inciso VIII do artigo 5º da Lei n. 12.587/2012 previsto como princípio a 

equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros (BRASIL, 2012).  

Mais recentemente, como uma das consequências da internalização da 

Convenção da Pessoa com Deficiência, foi aprovada a Lei n. 13.146/2015 (BRASIL, 

2015), conhecida como “Lei Brasileira de Inclusão” (LBI) ou “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (EPD). Conquanto seja um relevante marco legislativo, o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência foi criticado de forma contundente pela superintendente do 

Instituto Brasileiro das Pessoas com Deficiência: “Nossa posição sempre foi de que 

um estatuto não resolve nada, o que resolve são políticas públicas efetivas que 

façam com que as leis já existentes sejam respeitadas” (D’AMARAL, 2015). 

A irresignação tem fundamento, considerando que a criação de instrumentos 

para formar uma cidade com direitos e oportunidades igualitárias é dever do Estado 

(VASCONCELOS, 2016, p. 48). Apesar de existirem no ordenamento jurídico 

brasileiro inúmeras tratativas para que sejam adotadas medidas inclusivas, há uma 

carência de políticas públicas efetivas, especialmente em pequenos municípios. 

 

4 POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA: INSTRUMENTO DE 

DIREITO DA CIDADE PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À CIDADE 

 

Definir o direito à cidade é uma missão difícil, dada a história conceitual,  

suas variadas interpretações e a ausência de dispositivos jurídicos que discorram 

sobre o assunto de maneira específica. A criação da expressão se atribui ao filósofo e 

sociólogo francês Henri Lefebvre, no ano de 1968, apresentada na obra Le Droit à la 

ville. Lefebvre o define como o direito “à vida urbana, condição de um humanismo e 
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de uma democracia renovados” (Lefebvre, 2011, p. 07) e que “significa o direito dos 

cidadãos-citadinos e dos grupos que eles constituem (sobre a base das relações 

sociais) de figurar sobre todas as redes e circuitos de comunicação, de informação, 

de trocas”. 

O referido autor ainda aduz que “o direito à cidade se afirma como um apelo, 

como uma exigência”, que “não pode ser concebido como um simples direito de 

visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à 

vida urbana, transformada, renovada.” (Lefebvre, 2011, p. 117-118). Trata-se de 

uma conceituação carregada de crítica social, no qual, de acordo com Lefebvre 

(2016), o direito à cidade renega a organização discriminatória e segregatória da 

sociedade, que expulsa para os espaços periféricos os desprovidos de privilégios 

políticos. A cidade deve ser apta a proporcionar o direito de encontro, 

correspondendo às necessidades da população, de maneira isonômica. 

David Harvey (2008), geógrafo britânico que se inspira em Henri Lefebvre no 

que tange à associação da urbanização ao capitalismo, afirma que: 

 

O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual de ter 

acesso aos recursos urbanos: é um direito de mudar a nós mesmos, 
mudando a cidade. [...] A liberdade de fazer e refazer as nossas 
cidades, e a nós mesmos, é, a meu ver, um dos nossos direitos 

humanos mais preciosos e ao mesmo tempo mais negligenciados. 
(HARVEY, 2008). 

 

De forma simplista, o direito à cidade se associa a todos os demais direitos 

que envolvem o “existir” nesse ambiente. O direito a realizar uma passeata, ir e vir 

pelos ambientes públicos, utilizar transporte público de qualidade, exercer os direitos 

políticos para eleger prefeitos e vereadores, entre outros exemplos. Percebe-se, 

portanto, que apesar de não estar restrito a eles, o exercício do direito à cidade está 

intrinsecamente ligado aos direitos que envolvem a mobilidade. 

Como visto no tópico anterior, em 2012 foram estabelecidas as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, definida pelo artigo 1º da Lei n. 12.587/2012 

(BRASIL, 2012) como um “instrumento da política de desenvolvimento urbano [...] 

objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da 
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acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município”. Seu 

objetivo é contribuir para o acesso universal à cidade por meio do planejamento e da 

gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana – “conjunto 

organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas 

que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município” 

(BRASIL, 2012, art. 3º).  

Conquanto, o Plano de Mobilidade Urbana, instrumento para a efetivação da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, apenas é obrigatório para cidades: a) com 

mais de vinte mil habitantes; b) integrantes de regiões metropolitanas, regiões 

integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas com população 

total superior a 1.000.000 (um milhão) de habitantes; ou c) integrantes de áreas de 

interesse turístico (BRASIL, 2020, art. 1º). 

Desta feita, tem-se que o direito da cidade – arcabouço legal urbanístico –, 

ao facultar aos pequenos municípios a implementação de medidas de efetivação do 

direito à cidade, menospreza, de certo modo, a necessidade de elaboração de 

políticas públicas de mobilidade e acessibilidade que independem da escala urbana 

em que se vive, conforme apresentado por Nádia Cristina dos Santos Sudário: 

 

"(...) nos pequenos municípios existem pessoas, as quais possuem 

demandas iguais ou maiores se comparadas aos habitantes das 
médias e grandes cidades. (...) Além disso, o direito de ir e vir deve 

ser garantido a qualquer ser humano, independente da escala em 
que se vive." (SUDÁRIO, 2017, p. 17). 

 

Cumpre esclarecer que o direito à cidade não trata exclusivamente de uma 

demanda por melhor infraestrutura, meramente física, compreendendo também a 

busca por um ambiente menos segregador, que enxergue as necessidades da 

sociedade como um todo, incluindo as parcelas invisibilizadas, como as pessoas 

deficientes ou com mobilidade reduzida. 

Ao tratar de mobilidade e segregação, levanta-se a questão da desigualdade 

espacial dos indivíduos, já que a mobilidade e a acessibilidade são os fatores que 

determinam onde os sujeitos podem ir, morar, trabalhar, viver, enfim, exercer seus 

direitos à liberdade e à dignidade. Portanto, discutir questões relativas à mobilidade 
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urbana demonstra-se fundamental para a criação de mecanismos efetivos que 

garantam de maneira isonômica o direito à cidade. 

 

5 CIDADES PARA PESSOAS: A BUSCA PELA INCLUSÃO SOCIAL 

 

Os últimos dados divulgados pelo IBGE apontam que, em 2010, havia 45,6 

milhões de pessoas com deficiência no Brasil (BRASIL, 2019, p. 6), o que 

correspondia a cerca de 23,9% da população. No entanto, a partir de sugestões do 

Grupo de Washington (GW) de Estatísticas sobre Deficiência, de modo a alinhar com 

parâmetros internacionais e permitir a comparabilidade, os índices foram revistos, 

com agrupamento apenas das pessoas que têm “muita dificuldade” ou “não 

conseguem de modo algum”, reduzindo a taxa para 12,7 milhões, ou 6,7% da 

população (BRASIL, 2019, p. 7). 

Assim, verifica-se que as demais pessoas com deficiência, cujas dificuldades 

são mais leves, foram invisibilizadas, ainda mais considerando que cerca de 32,7% 

dos moradores em domicílios particulares permanentes do Brasil informaram não 

contarem com calçadas adequadas no entorno e 95,2% informaram não existir 

rampas de acesso (IBGE, 2010). Tais carências potencializam as dificuldades, ainda 

que mínimas, das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em seus 

deslocamentos. Ainda, o debate e a atualização de indicadores sobre mobilidade 

urbana costuma se concentrar em grandes centros urbanos, o que pode trazer a 

falsa ideia de que não existem pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em 

pequenos municípios.  

Eduardo Alcântara de Vasconcellos (2019) verifica a necessidade de serem 

adotadas medidas de planejamento urbano que criem um espaço ambientalmente 

saudável e com acessibilidade distribuída equitativamente, afirmando que nos dois 

casos “o caminho é a reordenação do crescimento urbano”. Mais fácil do que a 

referida reordenação é a própria ordenação da expansão urbana, o que em 

municípios pequenos tenderia a ocorrer de forma mais descomplicada, visto que a 

densidade urbana é, via de regra, menor do que a de grandes cidades. 
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A luta por uma cidade inclusiva, “que busca solucionar não apenas a 

igualdade econômica, mas também a igualdade social, política e cultural em todos os 

segmentos da cidade” (SAMPATH, 2010), precisa ser intrínseca ao planejamento 

urbano de todas as cidades brasileiras, desde a criação ou emancipação de novos 

municípios até grandes centros urbanos já consolidados e em expansão. 

A adoção do termo inclusão no lugar de integração é proposital. Apesar 

desta diferenciação de vocábulos ser mais comum na área da educação, o cuidado 

terminológico também se demonstra adequado ao se tratar de macroacessibilidade. 

Enquanto a integração depende da capacidade de adaptação de cada um, sendo 

àquele que não se adaptar destinado um espaço diferenciado e, consequentemente, 

segregador, “o ideal de inclusão é dirigido a todos, independentemente das 

diferenças e desigualdades que possuam” (BORGES; PEREIRA; AQUINO, 2012, p. 6). 

A figura abaixo elucida a questão graficamente: 

 

Figura 1: Diferenciação entre os conceitos de exclusão, segregação, integração e 
inclusão 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2020 

 

A inclusão espacial perpassa pela garantia da acessibilidade, que abarca a 

possibilidade e condição de alcance para utilização “de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações” 

(BRASIL, 2015, art. 3). 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Importante órgão de fomento e implementação de tais medidas, o Ministério 

das Cidades foi extinto com a edição da Lei n. 13.844/2019. Sua missão declarada, 

segundo o Portal Brasileiro de Dados Abertos (BRASIL, 2019), era a de “melhorar as 

cidades, tornando-as mais humanas, social e economicamente justas e 

ambientalmente sustentáveis” a partir da “gestão democrática e integração das 

políticas públicas de planejamento urbano, habitação, saneamento, mobilidade 

urbana, acessibilidade e trânsito de forma articulada com os entes federados e a 

sociedade”. 

Embora em seu lugar tenha sido criado o Ministério do Desenvolvimento 

Regional – uma espécie de junção do antigo Ministério das Cidades e Ministério da 

Integração Nacional –, “sem o mesmo orçamento e aparato técnico de antes, não 

deve conseguir continuar cumprindo com todos os objetivos de sua criação” 

(CORRÊA; VASCONCELLOS SOBRINHO, 2020, p. 249), o que evidencia um certo 

descompasso ao progresso legislativo apontado no tópico 3, uma vez que 

instrumentos já alinhados à Nova Agenda Urbana, aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e demais discussões da área, que careciam de maiores 

investimentos e aperfeiçoamentos, têm sido sucateados, de forma antagônica aos 

pactos globais. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no que foi apresentado, ao retomar as principais diretrizes da nova 

ordem legal urbana, é possível refletir sobre a descontinuidade teórico-prática nas 

premissas constitucionais e demais direitos conquistados pelas pessoas com 

deficiência nos últimos anos, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana, 

acessibilidade, inclusão social e, consequentemente, ao pleno exercício da cidadania.  

A garantia do direito à cidade exige a presença atuante e efetiva da 

municipalidade, o qual, justamente devido ao histórico de não-inclusão em políticas 

públicas, já perpassa por grandes obstáculos estruturais como a incapacidade 

técnica, o clientelismo e falta de repasse de recursos. Se tamanha parcela dos 

espaços urbanos brasileiros não possuir a obrigatoriedade de planejar e discutir a 
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estruturação do uso e ocupação do solo urbano de forma progressista – efetivando a 

participação popular prevista nos instrumentos urbanísticos – e de priorizar a 

acessibilidade e mobilidade das pessoas, o cenário urbano brasileiro se manterá 

deficitário. Isto porque a ocupação do solo urbano muito provavelmente ocorrerá 

sem planejamento e de forma desordenada, a repetir a história mal-sucedida de 

tantas metrópoles que atualmente necessitam readequar emergencialmente 

situações já consolidadas. 

O respeito à diversidade de necessidades, interesses e escolhas no espaço 

urbano, através de uma gestão democrática e inclusiva, é premissa basilar na 

aplicabilidade dos direitos constitucionais de nosso país, inclusive para o correto 

funcionamento das demais instituições. O direito de ir e vir com segurança, o direito 

à cidade e o direito à cidadania, não podem ser facultados à benevolência de uma 

gestão municipal específica ou condicionados a partir da escala urbana em que se 

habita, em uma tendência simplista de hierarquização entre cidades baseada apenas 

em volume populacional que perpetua o hiato entre teoria e realidade. 
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Eixo 5 - Produção do espaço, dinâmicas urbanas e regionais 

Pretende-se debater as dinâmicas urbanas e regionais no contexto da produção do 

espaço, contemplando estudos que focam sobre esta relação e suas repercussões na 

cidade e na região, haja vista que a constante atuação dos diferentes agentes sociais 

na produção da cidade, a partir de interesses e lógicas variadas, gera uma conjuntura 

de transformações tanto na escala da cidade quanto em âmbito regional. 
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ANÁLISES SOBRE CIDADES PEQUENAS MINEIRAS 

 

ROCHA, Renata1 
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RESUMO 

O presente trabalho reúne observações e análises realizadas para o relatório de campo 

do trabalho final da disciplina de Geografia Humana do Brasil do curso de Geografia 

da Universidade Federal de Minas Gerais. Na ocasião, as autoras visitaram cidades 

pequenas no estado de Minas Gerais com o objetivo de verificar os aspectos de sua 

regionalização e aferir o cotidiano nas cidades pequenas. Os municípios visitados, entre 

os dias 9 e 10 de novembro de 2019, são compreendidos pelas microrregiões de 

Curvelo e de Diamantina. A metodologia consiste em uma breve revisão bibliográfica, 

visita a campo, entrevistas com moradores e servidores públicos e uma sistematização 

dos dados coletados. Ao final do trabalho é apresentado de que forma os municípios 

estabelecem-se como região e quais as relações de dependência são verificadas entre 

os mesmos, além de ser possível observar a importância de trabalhos desse cunho 

para a formação do geógrafo. 

 

Palavras-chave: Pequenas cidades; regionalização; dependência.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Censo de 2010, 95% dos municípios brasileiros são caracterizados 

como cidades pequenas. O estudo dessas cidades é essencial para a compreensão dos 

problemas da gestão municipal no Brasil, segundo Nogueira (2016). A definição de 

pequenas cidades não se atém, exclusivamente, ao patamar demográfico, sendo 

considerado, também, o grau de desenvolvimento tendo em vista que a presença do 

segundo e terceiro setor caracteriza mais o urbano do que a simples aglomeração de 

pessoas. Contudo, Corrêa (2011) destaca um limite do patamar demográfico para uma 

pequena cidade entre 20 e 30 mil habitantes. 

Ainda segundo Nogueira, cidades pequenas não têm autonomia financeira e a 

infraestrutura baixa impacta negativamente o desenvolvimento, sobretudo quando a 

maioria da população dos pequenos municípios vivem nas zonas rurais, como aponta 

Wanderley (2001). De tal modo, a população acaba sendo responsável por suprir suas 

próprias demandas, ao invés de ter o Estado construindo a infraestrutura e suprindo 

as necessidades populacionais. Nessas cidades, a vida e os hábitos aproximam-se da 

ruralidade (ainda que em todas haja oferta de algum serviço ou produto, destacando 

a presença do terceiro setor). Nogueira (2013) aponta que as cidades pequenas, 

portanto, constituem um nó entre o rural e o urbano. 

Nas cidades pequenas, a população divide-se, na maioria das vezes, entre o 

terceiro setor e atividades agrárias, além de receberem aposentadoria e outros auxílios 

advindos de programas sociais da prefeitura, do estado ou da união. A previdência 

social brasileira é uma política social que visa a proteção dos indivíduos e é a partir 

disso que se justifica a importância da aposentadoria e do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM). 

Os benefícios previdenciários são essenciais para a movimentação das 

economias locais nas cidades pequenas, mas não são o suficiente para impulsionar o 

desenvolvimento nesses espaços. Contudo, ainda assim, a previdência social cumpre 

a função de redistribuir, em certa medida, a renda, no território brasileiro. Como o 

FPM é a fonte de renda de muitos municípios mineiros, esse recurso pode ser 

destinado, ou não, a programas sociais. A verba desse fundo advém do Imposto de 
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Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que são recolhidos em 

pequenas quantidades nos municípios que seriam as cidades pequenas. 

As cidades pequenas são muito distintas entre si, ainda que tenham a 

característica comum supracitada. Há, portanto, a presença de cinco tipos ideais de 

cidades pequenas no Brasil, segundo Nogueira, 2016, a serem utilizados para a 

compreensão das cidades pequenas mineiras, são eles: 1)Prósperos lugares centrais; 

2) Pequenos centros funcionalmente especializados; 3) Subúrbios-dormitório; 4) 

Reservatórios de força de trabalho e 5) Núcleos dependentes de recursos externos. 

Os prósperos lugares centrais e os centros funcionalmente especializados se 

encontram, em sua maioria, conectados à malha das principais rodovias do país, o que 

promove a garantia de maiores fluxos. Os demais tipos ideais de cidade serão 

explorados ao longo do trabalho que se seguirá. 

A maioria dos municípios mineiros é palco de precariedade e das mais diversas 

mazelas sociais. Durante os dias 9 e 11 de novembro de 2019, foi realizado um trabalho 

de campo para a disciplina de Geografia Humana do Brasil, do curso de Geografia na 

Universidade Federal de Minas Gerais, incursionando as turmas a sete cidades 

pequenas no território mineiro. Afortunadamente, o trabalho foi realizado menos de 

uma semana após a proposição de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC 

188/2019) que extinguirá, se aprovada, os municípios brasileiros com menos de 5 mil 

habitantes e com arrecadação própria menor de que 10% da receita, que representam 

quase um quarto dos municípios do território. Além disso, a proposta restringiria a 

emancipação de novas cidades. 

Foram visitados sete municípios mineiros (Datas, Felício dos Santos, Gouveia, 

Inimutaba, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Senador Modestino 

Gonçalves), dos quais, três seriam extintos caso a população se mantivesse de acordo 

com o Censo de 2010 e a PEC supracitada fosse aprovada. Nesses municípios, foram 

realizadas entrevistas com moradores e atores do terceiro setor, com o objetivo de 

tornar inteligível, questões abordadas em sala de aula, através da investigação das 

relações que se estabelecem no interior dos municípios (entre os munícipes) e entre 

os próprios municípios. Ademais, o escopo do trabalho conta com a observação da 

paisagem do sítio urbano dos municípios visitados.  
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O Estado de Minas Gerais foi dividido, pelo IBGE, em 1989, em 12 

mesorregiões e 66 microrregiões, compreendendo os municípios do estado. Em 2017, 

surge uma nova nomenclatura, com as classificações de região geográfica 

intermediária e imediata, respectivamente. Neste trabalho será utilizada a 

nomenclatura vigente até 2017. A seguir serão apresentadas as cidades visitadas. Na 

figura 1, há um mapa com os municípios visitados. 

 

Figura 1: Municípios visitados nas microrregiões de Curvelo e Diamantina.  

 
Elaborado por Renata Rocha. 

 

2 MICRORREGIÃO DE CURVELO 

 

 Localizada na mesorregião Central Mineira, a microrregião de Curvelo 

compreende 11 municípios. No dia 9 de novembro de 2019, visitamos dois destes, os 

municípios de Inimutaba e Presidente Juscelino. 

 

2.1 INIMUTABA 

 

 Inimutaba é um município mineiro, fundado antes da Constituição de 1988, que 

fica na microrregião de Curvelo, fazendo limite com este e com Presidente Juscelino. 

Nasce, em 1877, no entorno de uma indústria têxtil, um povoado que se chamava 

inicialmente Arraial da Cachoeira, composto por uma capela e pelas casas da vila de 
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operários. Devido à importância econômica da Companhia de Fiação e Tecelagem 

Cedro e Cachoeira na consolidação da cidade, em 1942, ainda como distrito de Curvelo, 

o lugar passa a se chamar Inimutaba, que significa “Aldeia de Tecelões”, de origem 

tupi. Em 1960 conseguiu sua emancipação.  

 A Companhia Cedro e Cachoeira é hoje uma das maiores indústrias têxteis do 

país, mas deixou o município a cerca de 20 anos. Atualmente, outra empresa do ramo 

de tecelagem, que está instalada na cidade, no entanto, não cumpre a mesma 

importância na vida econômica e na geração de emprego. 

 Segundo dados do IBGE, no último censo (2010) a população era de 6.724 

pessoas e estima-se que em 2019 já somam 7.515, em uma área territorial de 

527,060km² (2018) e com 46,2% (em 2010) do esgotamento sanitário adequado. Sua 

zona urbana está dividida em 03 bairros: Nossa Senhora das Graças, Jardim São 

Geraldo e Conjunto Habitacional Santo Antônio. Já a zona rural é formada pelos 

seguintes povoados: Landim, Gentil de Matos, Jaboticabas, Araçás, Porteiras, Barra 

Santo Antônio, Barra do Picão, Córrego do Retiro, Ipiranga e Açudes. As principais 

rodovias que servem ao município são a BR-040, BR-135 e está distante de Belo 

Horizonte 185 quilômetros.  

 Quanto aos aspectos naturais, Inimutaba pertence à bacia do Rio São Francisco, 

sendo cortada, ainda, pelos ribeirões Picão, Santo Antônio e Maquiné, todos afluentes 

do Rio das Velhas. A vegetação natural do município é o cerrado e o clima é 

considerado tropical, com variação de temperatura entre 18° e 30°, com verões 

quentes e úmidos e invernos secos. O período seco tem duração de 5 a 6 meses, 

coincidindo com os frios. As chuvas ocorrem entre outubro e março. 

 Através da incursão a campo, verificou-se a presença de um núcleo do Instituto 

Estadual de Florestas (IEF), uma lotérica, a agência dos Correios na cidade e uma 

igreja católica na praça central (figura 2). Identificamos, ainda, a presença de uma 

loja da Maçonaria e uma igreja protestante. Na ocasião, tivemos a oportunidade de 

entrevistar um dono de loja e um morador da cidade para esclarecer alguns aspectos 

relevantes sobre o município.  
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Figura 2. (A): Paróquia Santo Antônio; (B): Fachada da empresa de tecelagem; (C): Caixa 
eletrônico do Bradesco e; (D): Correios. 

 
 Acervo pessoal. 

 

 Em entrevista, A. (27 anos, masculino) dono de uma loja de roupas, informou 

que 80% de seus clientes são de outros municípios e alega ter um público democrático. 

Ele disse, também, que os pedidos dos produtos são feitos por serviço de aplicativo 

de mensagem “online” e que chegam pelos Correios em três dias a partir da postagem, 

além disso, a compra de eletrônicos também é feita virtualmente. Por fim, A. informou 

que existe a possibilidade de comprar carros em Curvelo, mas que algumas pessoas 

preferem efetivar a compra em Belo Horizonte, por encontrar preços mais acessíveis. 

 Outro entrevistado foi J. (60 anos, masculino), nascido em Curvelo, trabalhou 

desde os 13 anos e cursou até a antiga 4° série, hoje com 60 anos é  mecânico 

aposentado da Cedro e Cachoeira. No relato, informou que uma parcela significativa 

da população da cidade trabalha, faz as compras e acessa os demais serviços na cidade 

de Curvelo, inclusive sacar a aposentadoria.   

 Quanto a assistência médica no município, os entrevistados relatam ser muito 

boa, entretanto, quando se trata de especialidades médicas é preciso se deslocar até 

Curvelo ou Sete Lagoas. Da mesma forma se dá quando necessitam adquirir 

automóveis e acessar mecânicos. A cidade conta com abastecimento da Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG) e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA) e a prefeitura provém dentistas, posto de saúde,  escolas até o ensino 

médio, inclusive na zona rural. 

 O município se consolida economicamente a partir da Indústria Têxtil e da 
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mineração de cristais, mas com a saída da indústria e a redução do mercado de cristais, 

a maior fonte de renda está diretamente ligada a Prefeitura e o benefício da 

aposentadoria. 

 

2.2 PRESIDENTE JUSCELINO 

 

 O município faz parte da microrregião de Curvelo e emancipou-se, também, na 

década de 1960. Inicialmente, o lugar era chamado de Cachoeira do Axixá até tornar-

se distrito de Curvelo e ser denominado São Sebastião do Paraúna. O povoamento 

dessa região inicia-se às margens do Rio Paraúna, afluente da bacia do Rio das Velhas, 

com o desenvolvimento da lavoura de subsistência. No ano de 1964 é criado o 

município de Presidente Juscelino, em homenagem ao estadista Juscelino Kubitschek.  

 De acordo com o Censo demográfico de 2010, a população era de 3.908 e a 

estimativa é que em 2019 sejam 3.641 pessoas. A área territorial (2018) é de 

695,882km² com 40,6% de esgotamento sanitário adequado e está localizada entre o 

Rio das Velhas e o Rio Cipó, que termina na foz do Rio Paraúna (Mapa 1). O bioma 

presente é o Cerrado e o acesso é realizado pela BR 259, estando distante 211 km de 

Belo Horizonte.  

 Na parte central da cidade está a Paróquia São Sebastião, uma construção de 

1872 e patrimônio histórico municipal. No entorno, verificamos a presença de COPASA, 

CEMIG, lotérica e ainda uma unidade da EMATER. Observamos também a existência 

de agências dos Correios, bancos privados, como o Bradesco, Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal (que é onde o saque da aposentadoria é feito). Aparentemente, 

muitos moradores dependem da aposentadoria e outros repasses da prefeitura, pois 

a economia local não é muito aquecida. Entretanto, como informa os moradores, a 

cidade depende, além desses recursos, do setor primário com o cultivo de cereais e 

da mineração. Outra fonte de renda da zona rural é a produção de leite. 

 Há, no município, escolas de ensino fundamental e médio, mas para continuar 

os estudos, é preciso se deslocar até Curvelo ou mais distante. A prefeitura 

disponibiliza transporte interno atendendo a zona rural e transporte para que os 

estudantes acessem o ensino superior.  
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 Chegamos à cidade no meio da tarde de sábado, o sol estava bastante quente 

e encontramos poucas pessoas na rua. Entrevistamos Z. (48 anos, feminino), 

proprietária de um bar e C. (não informado, masculino). Os entrevistados  relataram 

que Curvelo é a cidade referência quanto a compra de eletrodomésticos, automóveis, 

atendimento médico especializado e consumo em geral. Segundo C., há postos de 

saúde com atendimento primário, mas a prefeitura disponibiliza carros para as 

consultas e tratamentos médicos em Curvelo, Sete Lagoas e, em casos mais graves, 

na cidade de Belo Horizonte. No passado, os nascimentos eram realizados em casa, 

mas hoje em dia nascem em hospitais desses municípios.  

 Para Z., a maioria dos seus clientes são do próprio município, mas durante o 

tradicional forró, que ocorre todos os anos no mês de julho, e devido a frequente 

utilização do Rio Cipó (figura 3) por moradores da região, recebe muitos clientes 

externos. Além disso, relata que compra suas mercadorias em Curvelo e Belo Horizonte 

por encontrar melhores preços. 

 

Figura 3. Rio Cipó em Presidente Juscelino-MG.  

 
Acervo pessoal 

 

  

 Na história de Presidente Juscelino, os Rios Cipó e Paraúna, além de definirem 

o traçado do território, foram um dos principais fatores para o crescimento 

demográfico e desenvolvimento, a partir da navegação fluvial, possibilitando a 

expansão do comércio. Hoje, ao que parece, a cidade ainda apresenta forte relação 

com o rio, mas seu uso foi transformado em hábito de lazer e ponto de encontro.  

 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

3 MICRORREGIÃO DE DIAMANTINA 

 

 Na mesorregião do Vale do Jequitinhonha, a microrregião de Diamantina 

compreende 8 municípios mineiros. Durante os dias 10 e 11 de novembro de 2019 

visitamos cinco destes, sendo Gouveia, Senador Modestino, Felício dos Santos, 

Presidente Kubitschek e Datas. 

 O processo de formação dos municípios visitados remonta ao período colonial 

em que nessa região se desenvolveu a atividade de exploração de ouro e diamantes, 

outrora denominada de “Demarcação Diamantina” pela Coroa Portuguesa. No século 

XVII são oficializadas as trilhas de transporte do ouro e diamantes de Minas Gerais até 

os portos do Rio de Janeiro, sendo denominada Estrada Real.  

 No entorno dessas trilhas amplamente utilizadas pelos tropeiros, vão se 

formando povoados voltados para o abastecimento e dormitório, além daquelas que 

da própria exploração mineral. A partir da agricultura e do pequeno comércio existente, 

esses povoados vão se desenvolvendo e assumindo caráter de vila, posteriormente 

distrito de Diamantina, até a década de 1960, quando ocorre a emancipação dos 

municípios visitados.  

 

3.1 GOUVEIA 

 

 Dentre todos os municípios visitados, é o que tem a maior população e é 

considerado um pequeno centro funcionalmente especializado, com um terceiro setor, 

aparentemente, mais desenvolvido. Segundo dados do IBGE, o município conta com 

866,601km² de extensão territorial, 73,3% de esgotamento sanitário adequado e sua 

população, em 2010, somava 11.681 e em 2019 estima-se um crescimento para 11 

825 pessoas.  

 Em campo, entrevistamos V. (32 anos, masculino) e A. (50 anos, masculino), 

trabalhadores do posto de gasolina na área central da cidade. De acordo com os 

moradores entrevistados, Gouveia mais se assemelha a um “bairro” de Diamantina, 

devido à proximidade e à utilização de serviços e recursos pelos gouveanos. O 

município é considerado um pequeno centro funcionalmente especializado e conta com 
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agências do banco Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, Hospital 

e Maternidade, oito escolas municipais e duas estaduais, óticas, entre outros, além de 

quatro postos de gasolina na cidade. Há também, uma Feira Livre do Produtor Rural, 

que a prefeitura organiza, para que seja realizado o comércio do que é produzido na 

área rural do município. 

 Segundo relato dos entrevistados, a economia ainda é fortemente movida pela 

agropecuária, garimpo de cristais (apesar de estar em declínio), além da própria 

prefeitura e aposentados. Contudo, existe uma empresa de estamparia (Estamparia 

SA.) que emprega mais de 200 funcionários, sendo apontada como uma importante 

fonte de renda para os habitantes de Gouveia. 

 Outra importante atividade econômica do município é o turismo. Além de 

construções históricas do período colonial, como a Capela De Nossa Senhora Das Dores 

e a Matriz De Santo Antônio, existem diversas trilhas, cachoeiras, montanhas, como 

exemplificado na figura 4, que fazem parte dos vários atrativos naturais de Gouveia e 

que proporcionam, além de lazer, uma fonte de renda para a cidade. 

 

Figura 4. Arquitetura popular e vista da Serra De Santo Antônio.

 
 Acervo pessoal 

 

3.2 SENADOR MODESTINO GONÇALVES 

 

 Considerado um centro dependente de recursos externos, apresenta, segundo 

dados do IBGE, extensão territorial de 952,055km², 47,3% de esgotamento sanitário 
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adequado e população de 4.574 em 2010, estimando-se decréscimo em 2019, para 

4.156 pessoas. Compõe a região da Serra do Espinhaço, no Alto Jequitinhonha, entre 

os biomas do Cerrado e Mata Atlântica e pode ser acessado pela BR 367 ou estrada 

estadual, a MG-214.   

 Ao chegarmos na cidade, na manhã de domingo, encontramos poucas pessoas 

na praça principal (figura 5) e na rua, além de pouco comércio aberto. Realizamos 

duas entrevistas, uma com M. (72 anos, feminino), que nos recebeu em sua casa L. 

(masculino), comerciante da cidade. 

 

Figura 5: (A) Praça central; (B) Escola municipal; (C) Paróquia Nossa Senhora das Mercês.  

 
Acervo pessoal 

 

  

 M. nasceu na zona rural, não teve a oportunidade de estudar e quando jovem 

se mudou para a sede de Senador Modestino, onde morou a vida toda. Hoje, vive da 

aposentadoria, assim como grande parte dos moradores da cidade e nos contou que 

não existe muita opção de trabalho no município, a maioria da população está na zona 

rural e vive da agricultura e produção de leite. Nas feiras que ocorrem todos os 

sábados, além dos vegetais e verduras, é muito comum a comercialização de queijo e 

requeijão.  

 Quanto aos serviços públicos, verificamos a existência de Correios, CEMIG, 

COPASA e Caixa eletrônico do Bradesco. Existe uma única Unidade Básica de Saúde, 

oito escolas de ensino fundamental e uma de ensino médio. Para continuar os estudos, 
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os jovens precisam se deslocar até Diamantina. Os entrevistados também informaram 

que, anualmente ocorre as festas tradicionais de Nossa Senhora das Mercês e Nossa 

Senhora do Rosário, popularmente conhecida como Forró Modestinense. Essas festas 

e a Marujada3 são consideradas patrimônio histórico municipal. 

 Um morador, dono de uma loja local de roupas, afirmou que compra seus 

produtos em Belo Horizonte ou São Paulo, fazendo pedidos por telefone e recebendo 

pelo correio ou transportadora. Os clientes da loja vem de diversos lugares. Já um 

dono de bar afirmou que compra suas cervejas em Capelinha ou Montes Claros. 

 Nas entrevistas, verificamos que as pessoas não têm muitas oportunidades de 

emprego, o que colabora para o esvaziamento da cidade. Muitos são aposentados ou 

vivem da pecuária leiteira, mas não há muita empregabilidade. Além disso, muitas 

pessoas dependem da prefeitura e a agricultura que predomina é a familiar e há 

exploração de minério de manganês, mas os moradores não têm muitas informações 

sobre. 

 

3.3 FELÍCIO DOS SANTOS 

  

 O município é considerado um centro dependente de recursos externos e está 

localizado na microrregião de Diamantina. Sua população, segundo dados do IBGE, 

em 2010 era composta de 5.142 pessoas e estima-se que em 2019 sejam 4.753, sua 

extensão territorial seja de 357,622km² e somente 0,5% de esgotamento sanitário 

adequado. Está localizada entre os biomas do Cerrado e Mata Atlântica. O município 

possui um único estabelecimento de saúde (SUS), no qual visitamos.  

 Buscando entender melhor a importância da prefeitura na vida econômica e na 

manutenção dos equipamentos públicos dos municípios visitados, optamos por realizar 

nossa entrevista na Unidade Básica de Saúde (UBS) e conversamos com  A. (26 anos, 

feminino), técnica de enfermagem de plantão. Segundo ela, no município, há 

 
3 A marujada é uma dança folclórica antiga da qual, na nossa região, tradicionalmente só participam os 
homens. Sabe-se que o canto representa a vitória dos cristãos sobre os invasores mouros, na Península 
Ibérica, no final da Idade Média. É a comemoração da vitória do catolicismo sobre os muçulmanos. 

Segundo a tradição, esta guerra vencida pelos cristãos resultou na devoção a Nossa Senhora, a quem 
foi atribuído vários milagres que levaram os cristãos a vitória. (Marujada, 2019) 
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aproximadamente vinte comunidades rurais, no qual vive a maioria da população e as 

Estratégias de Saúde da Família4 e os planos de saúde coletiva5 atendem todas essas 

comunidades.  

 Nessa unidade, a única especialidade médica presente é a de ginecologista e a 

própria prefeitura provém carros para que os moradores acessem outras 

especialidades em municípios próximos, principalmente Diamantina. Além dos carros 

para faculdade e hospitais, a empresa Pássaro Verde alimenta a cidade com linhas de 

ônibus particulares intermunicipais. 

 Segundo A., o abastecimento dos supermercados é feito na CEASA, em Belo 

Horizonte, porém também existem feiras de produtos locais e que, como pudemos 

observar bem a frente da UBS, está em fase de construção (obra da prefeitura) um 

mercado para acolher, de forma fixa, esses feirantes. Quanto ao comércio de produtos, 

é possível adquirir eletrodomésticos e fazer compras cotidianas na cidade, além de 

realizar serviços bancários no Banco do Brasil e Bradesco. Há uma casa Lotéricas e 

uma agência dos Correios.  

 No que se refere a educação, aponta, existem duas escolas de ensino 

fundamental  e uma de ensino médio na cidade e a prefeitura dispõe de ônibus e 

carros para facilitar o acesso ao ensino superior nos municípios próximos. No dia da 

visita, por exemplo, era dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio e os 

vestibulandos foram levados a Diamantina para fazer a prova.  

 Outro elemento importante, apontado por A., é o turismo como atividade 

econômica que movimenta a cidade. Por se tratar de uma localidade da Estrada Real 

que compõe o Caminho dos Diamantes, além de possuir diversas cachoeiras e 

apresentar forte tradição das manifestações culturais, como a Festa do Rosário e a 

dança folclórica Marujada, podem ser considerados atrativos para o turismo na região.  

 Na entrada da cidade observamos uma grande plantação de eucalipto, 

 
4 Em 1994, o Ministério da Saúde lançou o programa Saúde da Família, que hoje é conhecido por 
Estratégia de Saúde da Família, que busca promover qualidade de vida e intervir em fatores que colocam 

a saúde em risco.  
5 Entende-se por saúde coletiva a combinação das interações socioeconômicas de uma sociedade com 
o ambiente e como isso influi na salubridade de uma região ou comunidade. Cabe, usualmente, aos 

planos de saúde coletiva tratar de saúde bucal, sexualidade e métodos contraceptivos e práticas 
sanitárias, por exemplo. 
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representada na figura 6, e questionamos qual a relação econômica para o município. 

A. nos informou que essa atividade, por ser bastante mecanizada e gerar empregos 

sazonais, não afeta  significativamente a vida econômica. A maior parte do sustento 

está relacionado a agricultura familiar e, principalmente, a agropecuária leiteira 

comercializado pela empresa de laticínios. Por fim, A. reforça que a prefeitura é a 

principal fonte de renda da cidade, na geração de empregos e manutenção dos 

serviços públicos.  

 

Figura 6. Plantação de eucalipto na entrada de Felício dos Santos-MG. 

 
Acervo pessoal 

 

3.4 PRESIDENTE KUBITSCHEK  

  

 Localizado a 298 km de Belo horizonte, no Vale Jequitinhonha, o município de 

Presidente Kubitschek compõe a microrregião de Diamantina. Segundo dados do IBGE, 

o município possui 189,235km² de extensão territorial, 74% de esgotamento sanitário 

adequado e a população, em 2010, somava 2.959 e a estimativa para 2019 é de 3.002 

pessoas. 

 Na manhã de segunda-feira chegamos na praça central do município, em frente 

a Paróquia Nossa Senhora das Dores, como mostra a figura 6. Nos deslocamos até a 

Unidade Básica de Saúde (UBS), onde conversamos com M de 30 anos, Cirurgião 

Dentista, que nos apresentou o cenário geral da saúde na cidade. 

 Para atender uma população de pouco mais de 3 mil habitantes a UBS (figura 

7) conta com uma ginecologista e uma equipe formada por três dentistas e dois 

estudantes de odontologia, que realizam a Estratégia de Saúde da Família, tanto na 

sede quanto na zona rural, como pode ser observado no planejamento zonal do 
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município. Para tratamentos e consultas com especialistas é preciso se deslocar até 

Diamantina ou Serro e a prefeitura oferece transporte gratuito.  

 

Figura 7. Paróquia Nossa Senhora das Dores em Presidente Kubitschek-MG.  

 
Acervo pessoal 

 

 A cada três meses a equipe de odontologia visita as escolas municipais e a 

CEMEI e na escola estadual três vezes ao ano, distribuindo escova de dente, fio dental 

e pasta para as crianças. Entretanto, o grave problema enfrentado no município é a 

falta de tratamento da água. A prefeitura faz o bombeamento da água do Rio e a 

equipe de saúde distribui pastilhas de hipoclorito de sódio de casa em casa, 

acumulando mais uma função. Problemas com protozoários e cárie dental são 

recorrentes, principalmente entre as crianças. 

 Além dos desafios enfrentados pela ausência de água tratada, M. relata a alta 

demanda por saúde mental e o alcoolismo. A principal preocupação da equipe de saúde 

hoje, relata, é quanto ao uso excessivo de Benzodiazepinas e o alto número de 

tentativas de suicídio ocorridas na cidade, que contabilizam, em média, quatro casos 

por semana.  

 A população é de idade mais avançada e a principal fonte de renda é a prefeitura 

e o benefício da aposentadoria. A maioria das pessoas não possui carteira assinada ou 

recebem ao menos um salário mínimo. A mineração em Conceição do Mato Dentro e 

a produção de morango, empregam uma pequena parcela da população. Por fim, 

verificamos a existência de Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, 

Lotéricas e Bradesco (que têm parceria com a prefeitura). Não há atendimento da 

CEMIG ou da COPASA.  
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3.5 DATAS 

 

 Localizado na microrregião de Diamantina, está entre os municípios de Gouveia 

e Presidente Kubitschek, há 270 km de Belo Horizonte e pode ser acessada pela BR 

259. Considerado um centro dependente de recursos externos, foi o último município 

visitado em campo. 

 Em comparação às demais cidades estudadas, Datas é a que apresenta o maior 

crescimento populacional estimado. Segundo dados do IBGE, em 2010 a população 

contava com 5.211 pessoas e estima-se que em 2019 somem 5.410. Sua extensão 

territorial é de 310,099km² e possui 69,7% de esgotamento sanitário. Possui oito 

estabelecimentos de saúde, cinco escolas de ensino fundamental e duas escolas de 

ensino médio. Está inserido nos biomas Mata Atlântica e Cerrado. 

 Ao chegarmos na praça central, nos deparamos com a Paróquia Divino Espírito 

Santo, datada de 1866 e que se destaca das demais paróquias visitadas pelo tamanho, 

cores e detalhes. Logo à frente, está a Prefeitura Municipal com o mural da 

transparência na sua lateral (figura 8), tentamos conversar com algum funcionário, 

mas estava fechado pelo horário do almoço. Dessa vez havia muitas pessoas na rua, 

mas decidimos realizar a entrevista na Pousada Vila Americana, pelo contraste que 

gerava na paisagem da cidade. 

 

Figura 8 Prefeitura Municipal de Datas-MG e o Mural da Transparência.  

 
Acervo pessoal 
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 Como é comum aos municípios visitados da região, Datas também faz parte da 

rota da Estrada Real, pelo Caminho dos Diamantes, além de estar rodeado por belas 

paisagens características dos biomas cerrado e mata atlântica. Segundo L. (27 anos, 

feminino) recepcionista da pousada, essa seria a justificativa para a existência dessa 

pousada, voltada para um público com poder aquisitivo mais elevado do que os 

moradores aparentam possuir e como também nos conta em entrevista.  

 Na economia da cidade é preponderante os serviços e renda gerada através da 

prefeitura e benefícios da previdência social. Fora isso, L. nos informa sobre uma 

plantação de morangos e batatas que geram empregos sazonais e a mineração em 

Conceição do Mato Dentro, também com empregos esporádicos. Há grande procura 

por empregos em Diamantina e, até mesmo, em Belo Horizonte.  

 Quanto a cultura e acesso a lazer, L. menciona não haver muitas opções, além 

do forró na praça e a tradicional Festa do Divino, que ocorre no mês de julho, trazendo 

muitos visitantes para a cidade. Por fim, ela enfatiza que a cidade tem crescido muito, 

chegando muitas pessoas de fora, rompendo com a ideia de cidade pacata onde todos 

se conhecem. Esse fato tem gerado insegurança e aumentado a violência.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os municípios da região, em sua maioria, são extremamente dependentes de 

suas prefeituras e da Previdência Social. Todas as cidades visitadas são consideradas 

pequenas e, algumas delas, podem ser extintas com a aprovação de uma PEC proposta 

pelo governo brasileiro em 2019. A paisagem observada em todas as cidades é muito 

característica e, de fato, representa a interseção entre o rural e o urbano. 

 O que nos chamou bastante atenção é a presença unânime das agências do 

Banco Bradesco, empresa de capital aberto. A partir dessa observação, verificamos 

que algumas das prefeituras dos municípios visitados têm convênio com o banco, tal 

como a prefeitura de Belo Horizonte, o que demonstra o forte interesse dos bancos 

privados na folha de pagamento dos municípios, mesmo aqueles pequenos.   

Os municípios dependem fortemente das outras esferas da federação, afora 

outros municípios mais centrais. As prefeituras provêm carros e ônibus que 
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transportam moradores para atendimentos médicos ou para acesso ao ensino superior 

em municípios vizinhos, que contam com determinadas especialidades. Isso só é 

possível através da infraestrutura de estradas e transportes que constitui uma rede 

entre esses municípios, além, é claro, dos consórcios e parcerias por eles 

estabelecidos. 

A regionalização é marcada por critérios de homogeneidade. Nesse caso, 

observa-se um certo padrão nas especializações produtivas, tendo em vista que há 

uma concentração de produção de frutas e a agricultura familiar, o que exemplifica a 

estreita dependência dos pequenos municípios ao mundo rural.  Além disso, observa-

se um padrão nos modos e intensidades de circulação e gestão de atividades, sendo 

essas localidades marcadas pelos tempos mais lentos. A infraestrutura que constitui a 

rede é muito característica e direcionada às centralidades de Diamantina e Curvelo. 

Com economias muito frágeis, dependentes de recursos externos, fica 

evidenciado, portanto, a necessidade da manutenção da atenção dada pelo Estado, 

para o estabelecimento de um padrão mínimo para a vida nesses municípios. No 

entanto, ao nosso ver, uma inclinação ao desenvolvimento local, no sentido abordado 

por Wanderley (2001), seria mais abrangente e eficaz à medida que fosse capaz de 

incorporar e valorizar o potencial de forças sociais para o desenvolvimento, presentes 

no meio rural local, isto é, incorporando o próprio desenvolvimento rural. 

 O presente trabalho foi de suma importância para a formação das autoras. Os 

geógrafos devem ocupar-se de compreender a dinâmica que se estabelece nas cidades 

pequenas para atuar na formulação do conhecimento científico e na implementação 

de políticas públicas nessa realidade específica. A dinâmica urbana e regional não é 

restrita às grandes metrópoles, que frequentemente são foco de muitos estudos na 

academia e lócus da concentração de recursos da União. 
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CIDADES: UMA ANÁLISE DO ESPAÇO URBANO DE VENÂNCIO 

AIRES - RS  

 

 

ROSA, Elvis Ricardo Fengler da1 

 

 

RESUMO 

O presente artigo apresenta uma abordagem teórica de uma pesquisa em andamento 

de pós-graduação sobre a verticalização urbana na cidade de Venâncio Aires – RS. O 

trabalho está estruturado no seu desenvolvimento, que trata da caracterização das 

pequenas cidades, das características gerais do uso do solo no espaço urbano, dos 

agentes produtores do espaço urbano, das definições e características da verticalização 

urbana, da renda da terra no contexto do solo urbano. Para isso, recorreu-se a fontes 

secundárias, tais como livros, artigos e sites da Internet. A pesquisa tem como objetivo 

a compreensão do processo de verticalização urbana na referida cidade. O método de 

abordagem é o dialético, que se refere à análise da produção do espaço urbano, 

sobretudo dos diferentes períodos, como também das diferentes localizações dos 

edifícios na área urbana de Venâncio Aires-RS. Com isso, o estudo da verticalização 

urbana visa contribuir para o entendimento da temática das pequenas cidades. 

 

Palavras chave: Verticalização urbana. Pequenas cidades. Venâncio Aires. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O município de Venâncio Aires está localizado entre dois importantes centros 

urbanos regionais do Estado do Rio Grande do Sul, os quais são Santa Cruz do Sul e 

Lajeado. Estas cidades também são sedes de suas microrregiões geográficas (sendo 

Santa Cruz do Sul e Lajeado-Estrela) e, de acordo com Castello Branco (2006), estão 

classificadas entre as cidades médias no Rio Grande do Sul. Conforme a classificação 

da autora, são necessárias características como tamanho populacional e econômico, 

grau de urbanização, centralidade e qualidade de vida para definir esse patamar de 

cidade. A Figura 1, abaixo, refere-se aos mapas de localização da área de estudo. 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo 

 

 

 

FONTE: Malhas digitais do IBGE (2015) e Ministério da Infraestrutura. 
ELABORAÇÃO: Elvis Ricardo Fengler da Rosa. 
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A cidade de Venâncio Aires tem passado, nas últimas décadas, por um 

acréscimo de população resultando em renovação e remodelação da área urbana, em 

especial com a construção de edifícios, além de acréscimos de novos edifícios 

residenciais e comerciais. Desta forma, as áreas periféricas vêm sofrendo acréscimo 

com novas áreas residenciais, tanto privadas quanto públicas, como no caso de obras 

do PAR (Programa de Arrendamento Residencial). Novos e modernos edifícios têm sido 

implantados na área central da cidade. Neste sentido, faz-se necessário um 

levantamento destas novas edificações, buscando entender a produção de espaço 

urbano, em especial o processo de verticalização para o entendimento da Geografia 

Urbana e do Planejamento Urbano na referida cidade. 

Como justificativa, a presente pesquisa busca explicar a necessidade de análise 

do processo de verticalização urbana na cidade de Venâncio Aires, uma vez que os 

contextos socioeconômico e regional da cidade contribuíram para uma valorização da 

terra urbana e o desenvolvimento do processo de verticalização urbana nos últimos 

anos, principalmente vinculado à dinamização dos setores do comércio e agroindustrial 

do fumo, da erva-mate, como também da indústria metal-mecânica. 

A importância do estudo da verticalização urbana está relacionada ao fato de 

caracterizar mudanças na forma urbana e na dinâmica interna das cidades, ao mesmo 

tempo que essas mudanças são reflexos de dinâmicas externas do âmbito social, 

econômico e populacional no contexto regional, como também estadual e nacional. 

Assim, essas dinâmicas externas acabam interferindo no arranjo interno da cidade, 

ocorrendo mudanças igualmente na dinâmica interna do espaço urbano. 

A cidade de Venâncio Aires tem passado e ainda passa por esse processo no 

seu desenvolvimento e remodelação de seu espaço interno, decorrentes dessas 

mudanças, que se apresentam como novos investimentos, gerando expansão de sua 

área através da criação de novos loteamentos, ocasionando assim a horizontalização, 

como também aproveitamento de novos terrenos para a construção de edifícios, 

resultando então na verticalização, a qual é o foco de análise nesta pesquisa. 

A pesquisa tem como objetivo geral compreender o processo de verticalização 

urbana na cidade de Venâncio Aires-RS. Como objetivos específicos, a pesquisa visa: 

(a) entender quais são as causas do processo de verticalização e como elas se 
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produzem na cidade de Venâncio Aires; (b) discutir quais as consequências espaciais 

geradas pelo processo de verticalização em Venâncio Aires; (c) dar visibilidade às 

contradições espaciais geradas pela verticalização urbana. 

O método utilizado nesta pesquisa é o dialético. Este método se caracteriza em 

relação à área de estudo (a cidade de Venâncio Aires-RS) pelo fato de os edifícios 

serem construídos em fases e períodos diferentes resultando em contradições espaço-

temporais. Além disso, as diferenciações de preço da terra cuja forma urbana da 

verticalização é representante, produzem contradições espaciais evidentes em curtas 

distâncias no espaço urbano. São contradições de espaço em uma mesma cidade e 

causadas por processos inerentes ao mercado da terra. 

 

2 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE PEQUENAS CIDADES 

 

 Conforme Corrêa (2011), a conceituação de pequenas cidades leva em 

consideração o ponto de vista da rede de cidades. Desse modo, para Corrêa (2011, p. 

6-7), as cidades pequenas assumem várias conceituações, tais como: 

 

a) A pequena cidade tem diversas origens, não apenas considerando-
se o período de sua criação, mas também face às motivações, agentes 

sociais e ao padrão de localização que condensa necessidades e 
possibilidades de criação de núcleos de povoamento. Trata-se de 
habitat concentrado que ora antecede o povoamento da hinterlândia, 

ora verifica-se posteriormente. Fala-se, respectivamente em habitat 
concentrado primário e habitat concentrado secundário. 

b) A pequena cidade é entendida como um núcleo de povoamento no 
qual certa parte da população está engajada em atividades ligadas à 
transformação e circulação de mercadorias e prestação de serviços. A 

parte da população engajada em atividades agrárias é maior ou menor 
e isto pode levar a se pensar em um “continuum” rural-urbano, sem 
um rígido limite entre núcleos urbanos e núcleos rurais, nestes casos 

podendo-se falar em habitat rural concentrado. 
c) A pequena cidade é, assim, antes de mais nada um núcleo dotado 

da função de sede municipal. Reconhecemos que inúmeras vilas e 
povoados têm funções urbanas, mas o padrão dominante diz respeito 
à presença da função político-administrativa. Ser sede municipal 

significa certo poder de gestão de um dado território, o município, para 
o qual a presença de instituições e serviços públicos, além do acesso a 

tributos estaduais e federais tornam-se essenciais. Associada a essa 
função político-administrativa, seja de forma causal ou em 
consequência, há atividades econômicas vinculadas à produção e 
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circulação de mercadorias e à prestação de serviços. 
d) A pequena cidade pode ser melhor definida em termos do grau de 

centralidade do que em termos de tamanho demográfico. Ela se 
caracteriza por ser um centro local, isto é, um centro que exerce 

centralidade em relação ao seu território municipal, sua hinterlândia, 
onde vive uma população dispersa dedicada sobretudo às atividades 
agrárias. Em muitos casos vilas e povoados estão em sua hinterlândia: 

constituem eles núcleos de povoamento dedicados essencialmente às 
atividades agrárias. Mas muitas pequenas cidades têm em suas 

hinterlândias algumas pequenas cidades, menores ainda, que em um 
passado não muito distante, constituíam vilas e povoados 
subordinados a elas. 

e) As pequenas cidades brasileiras constituem um universo muito 
variado quando se considera um conjunto de características associadas 
aos núcleos urbanos e às suas hinterlândias. Estas características são 

gerais mas se efetivam de modo específico e se combinam gerando 
diferentes arranjos. São vistas como essenciais, mas não exclusivas, 

para gerar tipos regionais de pequenas cidades. Estas características 
são as seguintes: 
• matriz cultural da área; 

• antiguidade do povoamento da área; 
• estrutura agrária da hinterlândia; 

• densidade demográfica da hinterlândia; 
• relações com o mercado; 

            • nível de renda da área; e 

• acessibilidade. 

 

 Corrêa (2011), ao apontar as diferenças entre as pequenas cidades, em 

contextos regionais distintos, coloca entre elas as pequenas cidades de colonização 

europeia no sul do país. Entre essas pode ser enquadrada a cidade de Venâncio Aires, 

a qual está situada em uma região de imigração alemã do Estado. 

 Para Bernardelli (2013, p. 219-220), as pequenas cidades se constituem, em 

seu caráter, possuindo relações entre urbano e rural, razão pela qual: 

 

As pequenas cidades têm sua dinâmica comandada por uma estrutura 

urbano-industrial, o que significa dizer que “o comando vem do 
urbano”, ainda que não apresentem uma multiplicidade de papéis 
identificada com aquilo que atualmente é considerado como urbano. 

 

 Ao analisar a dinâmica intraurbana e sua interpretação no estudo das pequenas 

cidades, Moreira Junior (2013, p. 27) ressalta a importância de que “a estrutura dos 

municípios está ligada essencialmente às atividades agropecuárias, principalmente 

quando nos referimos as cidades pequenas de regiões não metropolitanas”. 
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 Além disso, o referido autor destaca o fato de que não se pode deter-se 

somente em critérios quantitativos para definir e delimitar as pequenas cidades, razão 

pela qual: 

 

Contudo, a delimitação das cidades pequenas deve ir além de dados 
quantitativos – como os demográficos, de desenvolvimento econômico 
e social, entre outros –, devendo, sobretudo, considerar também os 

aspectos qualitativos, como por exemplo, as funções exercidas na rede 
urbana e a diversificação econômica (a oferta de produtos, serviços, 

espetáculos, etc.). Estes dizem respeito aos papéis desempenhados na 
rede urbana, nas características das funções e atividades urbanas 
desenvolvidas e na dinâmica que envolve o processo de (re) produção 

espacial (MOREIRA JUNIOR, 2014, p. 20). 

 

Diante disso, a cidade de Venâncio Aires assume uma importância na rede 

urbana, a qual está configurada em uma aglomeração urbana não metropolitana do 

Estado do Rio Grande do Sul (Aglomeração Urbana de Santa Cruz do Sul – Venâncio 

Aires – Vera Cruz), que é constituída de cidades pequenas e médias. 

 

3 A PRODUÇÃO DO PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO URBANA 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO USO DO SOLO NO ESPAÇO URBANO 

 

 A transformação do espaço urbano de Venâncio Aires, nas últimas décadas, se 

desenvolveu de forma que: 

 

O intenso processo de urbanização que as cidades de Santa Cruz do 
Sul e Venâncio Aires vêm experimentando a partir dos anos setenta 

tem sido caracterizado por um acelerado e contraditório 
desenvolvimento do mercado e da especulação imobiliária (SILVEIRA; 
HERMANN, 2001, p. 252). 

 

Ainda, as relações de produção e das atividades econômicas acabaram se 

reproduzindo no espaço urbano do seguinte modo, conforme Silveira e Hermann 

(2001, p. 254): 
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Assim como decorrência das inúmeras fusões das corporações 
transnacionais, da progressiva automação e informatização de tarefas 

e de processos no âmbito do processamento de fumo, e da redução da 
mão-de-obra, o resultado tem sido: a intensificação da segregação 

urbana representado pelo aumento tanto dos condomínios fechados 
de luxo, como dos loteamentos e ocupações clandestinas e irregulares 
na periferia urbana, o crescimento dos vazios urbanos no interior das 

cidades e o aumento dos gastos públicos com a extensão da 
infraestrutura urbana para áreas distantes na periferia das cidades. 

 

A cidade é essencialmente o locus da concentração de meios de produção e 

concentração de pessoas; é o lugar da divisão econômica do trabalho (o 

estabelecimento industrial num determinado lugar, os galpões, os escritórios em 

outros), é o lugar da divisão social do trabalho dentro do processo produtivo e na 

sociedade e é também um elo na divisão espacial do trabalho na totalidade do espaço 

(tanto no nível local, regional, nacional, como no internacional) (CARLOS, 1994, grifo 

do autor). 

Em suma, é o processo de produção do capital que vai indicar os modos de 

ocupação do espaço pela sociedade, baseados nos mecanismos de apropriação privada 

(CARLOS, 1994). 

Santos (2008, p. 105), ao definir a organização interna atual das cidades 

brasileiras, coloca que “quanto menor a aglomeração, menor a diversidade de sua 

ecologia social; quanto mais populosa e vasta, mais diferenciadas a atividade e a 

estrutura de classes, e mais o quadro urbano é compósito, deixando ver melhor suas 

diferenciações”. 

O estudo das formas é sem dúvida estudo do espaço urbano, mas não é 

específico do espaço urbano. Muito pelo contrário, as formas são atributo de todo 

espaço (árvores, cadeiras, canetas). No entanto, para explicar as formas urbanas – os 

bairros, as direções de crescimento, a forma da mancha urbana, a verticalização, 

densidades, etc. – é indispensável considerar as relações de determinado ponto, ou 

conjunto de pontos, com todos os demais pontos do espaço urbano (VILLAÇA, 2001, 

grifo do autor). 
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3.2 OS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO URBANO 

 

Corrêa (2004) define que o espaço urbano capitalista é um produto social, 

resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que 

produzem e consomem espaço. 

Esses foram classificados por Corrêa (2004), em cinco agentes, os quais são: 

os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; os 

proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o Estado; e os grupos sociais 

excluídos. 

Além disso, Marafon (1996) também caracteriza cada um desses agentes, com 

base em Corrêa (2004), mencionando também suas próprias ideias e interpretações a 

respeito de cada um desses agentes produtores. 

O primeiro agente refere-se aos proprietários dos meios de produção, sobretudo 

os grandes industriais. Assim, Corrêa (2004, p. 13) caracteriza-os da seguinte forma: 

 

Os grandes proprietários industriais e das grandes empresas 
comerciais são, em razão da dimensão de suas atividades, grandes 
consumidores de espaço. Necessitam de terrenos amplos e baratos 

que satisfaçam requisitos locacionais pertinentes às atividades de suas 
empresas – junto ao porto, às vias férreas, ou em locais de ampla 

acessibilidade à população, etc. A terra urbana tem assim, em 
princípio, um duplo papel: o de suporte físico e o de expressar 
diferencialmente requisitos locacionais específicos às atividades. 

 

Corrêa (2004, p. 15) afirma que “deste modo a ação deles modela a cidade, 

produzindo seu próprio espaço e interferindo decisivamente na localização de outros 

usos da terra”. 

Para Marafon (1996, p. 170), os proprietários dos meios de produção se 

caracterizam da seguinte forma, pois: 

 

Influenciam de forma direta na definição do espaço social da cidade e 
são grandes consumidores de espaço, em função de necessitarem de 

grandes parcelas de terra para a instalação das fábricas e dos 
depósitos de mercadorias. Normalmente, procuram fixar suas 

empresas próximas à rede de infraestrutura, como portos, rodovias, 
ferrovias, sistema de telecomunicações. 
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Dessa forma, as relações que se estabelecem entre os proprietários dos meios 

de produção (industriais) e o espaço não dizem respeito somente ao tamanho e à 

relação custo-benefício, mas também aos requisitos locacionais (MARAFON, 1996). 

O segundo agente refere-se aos proprietários fundiários. De acordo com Corrêa 

(2004, p. 16): 

 

Os proprietários de terras atuam no sentido de obterem a maior renda 
fundiária de suas propriedades, interessando-se em que estas tenham 

o uso que seja o mais remunerador possível, especialmente uso 
comercial ou residencial de status. Estão particularmente interessados 
na conversão da terra rural em terra urbana, ou seja, têm interesse na 

expansão do espaço da cidade na medida em que a terra urbana é 
mais valorizada que a rural. Isto significa que estão fundamentalmente 

interessados no valor de troca da terra e não no seu valor de uso. 

 

Corrêa (2004) ressalta que a atuação desses agentes tem se concentrado na 

periferia das cidades, através de usos em terras bem localizadas (valorizadas por 

amenidades físicas) onde ocorre a urbanização de status, até em terrenos mal 

localizados (sem amenidades físicas) onde ocorre a urbanização popular. 

Para Marafon (1996), esses agentes modeladores, sendo os proprietários 

fundiários, se empenham para que haja uma utilização intensiva do solo urbano, 

através da multiplicação do uso ou da verticalização. 

Sendo a terra urbana um produto social, que pressupõe um processo de 

transformação, através da implantação de uma infraestrutura, como instalação de 

redes de água, esgotos e energia elétrica, de coleta de lixo e pavimentação, os 

proprietários fundiários pressionam o poder público para que estabeleça a mesma em 

áreas de expansão, para uma maior valorização de suas propriedades (MARAFON, 

1996). 

Assim, é necessário conhecer a influência dos proprietários fundiários no 

contexto local e o peso que possuem para pressionar na definição do zoneamento e 

na normatização do uso do solo (MARAFON, 1996). 

O terceiro agente refere-se aos promotores imobiliários. Estes são, para Corrêa 

(2004), constituídos de um conjunto de agentes que realizam, parcial ou totalmente, 

operações tais como: incorporação, financiamento, estudo técnico, construção ou 
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produção física do imóvel e, comercialização ou transformação do capital-mercadoria 

em capital-dinheiro. 

Na análise de Marafon (1996, p. 171), os promotores imobiliários se inserem 

como agentes produtores por realizar estas operações, pois “representam um conjunto 

complexo que realiza diferentes funções no mercado imobiliário”. 

Para Marafon (1996), essas funções podem apresentar arranjos diferenciados 

de acordo com os interesses envolvidos na realização do imóvel. Existem promotores 

que executam apenas uma das funções (comercialização ou construção) ou que 

executam duas ou mais funções (incorporação, construção e comercialização). 

Quanto à gênese do promotor imobiliário, Corrêa (2004, p. 20-21) analisa as 

seguintes diferenças entre eles, sendo que: 

 

Há desde o proprietário fundiário que se transformou em construtor e 
incorporador, ao comerciante próspero que diversifica suas atividades 
criando uma incorporadora, passando pela empresa industrial, que em 

momentos de crise ou ampliação de seus negócios cria uma subsidiária 
ligada à promoção imobiliária. Grandes bancos e o Estado atuam 

também como promotores imobiliários. 

 

Os promotores imobiliários, normalmente, estão envolvidos na produção para a 

chamada demanda solvável para a classe média e a de alto status. A produção de 

imóveis para as camadas populares, via de regra, conta com a ajuda do Estado 

(MARAFON, 1996). 

 O quarto agente refere-se ao Estado. Este atua também, segundo Corrêa 

(2004), na organização espacial da cidade. O Estado é um agente que pode assumir 

uma atuação direta como grande industrial, consumidor de espaço e de localizações 

específicas, proprietário fundiário e promotor imobiliário, sem deixar de ser também 

um agente de regulação do uso do solo e o alvo dos chamados movimentos sociais 

urbanos. 

Marafon (1996) salienta que o Estado é o agente que atua na produção do 

espaço urbano mais complexo, por apresentar várias características em relação a essa 

produção. 
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 O Estado é multifuncional, desempenha vários papeis e sua ação ocorre na 

medida da intensidade e da natureza dos conflitos (MARAFON, 1996). 

 Entre os instrumentos que utiliza para a normatização do espaço urbano 

podemos citar: regulamentação do uso do solo, taxação de impostos, localização dos 

equipamentos urbanos e produção do solo urbano (MARAFON, 1996). 

 No entanto, é através da implantação de serviços públicos, como sistema viário, 

calçamento, água, esgoto, iluminação, parques, coleta de lixo, etc., interessantes tanto 

às empresas com à população em geral, que a atuação do Estado se faz de modo mais 

corrente e esperado. A elaboração de leis e normas vinculadas ao uso do solo, entre 

outras as normas de zoneamento e o código de obras, constituem outro atributo do 

Estado no que se refere ao espaço urbano (CORRÊA, 2004). 

Corrêa (2004) afirma que a atuação do Estado visa criar condições de realização 

e reprodução da sociedade capitalista, isto é, condições que viabilizem o processo de 

acumulação e a reprodução das classes sociais e suas frações. 

O quinto e último agente refere-se aos grupos sociais excluídos. Eles se inserem 

no espaço urbano da maneira que: 

 

É na produção da favela, em terrenos públicos ou privados invadidos, 
que os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes 
modeladores, produzindo seu próprio espaço, na maioria dos casos, 

independentemente e a despeito de outros agentes. A produção deste 
espaço é, antes de mais nada, uma forma de resistência e, ao mesmo 

tempo, uma estratégia de sobrevivência (CORRÊA, 2004, p. 30). 

 

A esse grupo social de baixa renda resta a alternativa de morar em cortiços, em 

conjuntos habitacionais construídos pelo Estado ou a autoconstrução (MARAFON, 

1996). 

 Marafon (1996) menciona o fato de que esses grupos localizam-se, via de regra, 

nas áreas menos atraentes, naquele momento, para o capital e acabam produzindo o 

seu próprio espaço. 

Por fim, Corrêa (2004) destaca que a atuação dos agentes modeladores do 

espaço urbano não se faz isoladamente, e sim, atuam em conjunto. 
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 A ação destes agentes é complexa, derivando da dinâmica de acumulação de 

capital, das necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção, e dos 

conflitos de classe que dela emergem (CORRÊA, 2004). 

 A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um 

constante processo de reorganização espacial que se faz via incorporação de novas 

áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, deterioração de certas áreas, 

renovação urbana, relocação diferenciada da infraestrutura e mudança, coercitiva ou 

não, do conteúdo social e econômico de determinadas áreas da cidade (CORRÊA, 

2004). 

 Dessa maneira, os agentes produtores do espaço urbano, com destaque para 

os promotores imobiliários e o Estado, atuam na produção de edifícios, na área urbana 

de Venâncio Aires-RS, promovendo uma distinção na forma urbana através da 

localização diferenciada desses edifícios na cidade. 

 

3.3 DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DA VERTICALIZAÇÃO URBANA 

 

A definição da verticalização urbana, segundo Souza (1994, p. 135), é 

conhecida como “a resultante, no espaço produzido, de uma estratégia entre as 

múltiplas formas do capital – fundiário, produtivo, imobiliário e financeiro, que cria o 

espaço urbano”. 

Como uma de suas principais características proporcionadas nos diferentes 

espaços urbanos do nosso País, Souza (1994, p. 147) salienta que “a produção de 

edifícios, tal como se dá em nossos dias, revela uma estratégia do capital que, no caso 

brasileiro, é alimentada pela questão habitacional”. 

Como características de um processo gerado por diferentes agentes produtores 

envolvidos, Souza (1994, p. 150) evidencia ainda que “produzir cidades é um grande 

negócio. Produzir edifícios é um excelente negócio para poucos”. 

A verticalização pode ser entendida como um processo de crescimento urbano 

por intermédio da proliferação de edifícios, que reproduz intensamente o solo urbano 

pela superposição de pavimentos e, dessa forma, possibilita a sua valorização, ou seja, 

quanto mais verticalizado, mais valorizado (OLIVEIRA, 2012). 
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Oliveira (2012) destaca que o processo de verticalização urbana se materializa 

por intermédio do edifício, sendo que esse objeto de produção do espaço urbano foi 

possível a partir da inovação tecnológica advinda do uso do concreto armado e do 

elevador, com suporte do capital. 

Bolfe (2003, p. 92) define o processo de verticalização urbana, ao abordar os 

contextos urbano e regional de Santa Maria – RS, sendo que “[...] o processo de 

verticalização é o resultado do solo criado e multiplicado. Dessa maneira, os edifícios 

são a expressão material desse processo na paisagem urbana e implicam a 

propriedade e uso do solo”. 

Conforme Ramires (1998, p. 98), ao caracterizar o processo de verticalização 

como uma ação promovida no espaço interno das diferentes cidades, o autor aponta 

que “a verticalização do espaço urbano, sem sombra de dúvida, representa uma 

revolução na forma de construir, afetando a dinâmica de acumulação/reprodução do 

capital no setor da construção civil e mercado imobiliário”. 

A materialização das edificações no espaço urbano se desenvolveu cada vez 

mais no decorrer dos últimos anos. Conforme Machado e Mendes (2003, p. 56): 

 

A verticalização pode ser apontada como um exemplo de 
materialização das transformações técnicas que atingem as cidades 

contemporâneas de forma contundente. Tal fato não deve ser 
considerado como uma consequência natural da urbanização, mas uma 
das possíveis opções traçadas e definidas pelos diferentes fatores 

sociais e interesses econômicos que envolvem a estrutura das cidades. 

 

A verticalização urbana constitui-se num estágio avançado de apropriação do 

solo urbano. Esse estágio representa mudanças sociais e econômicas, sendo, portanto, 

símbolo da modernidade, um marco revolucionário na paisagem urbana. Residir em 

edifícios é uma nova ideologia que representa status social com boa infraestrutura 

urbana e localização, além de segurança. É importante destacar que a verticalização, 

não denota apenas transformações de ordem morfológica e espacial, mas também de 

ordem econômica, cultural e social (FRANÇA; ALMEIDA, 2015). 

  Mas, o processo de verticalização, assim como os empreendimentos 

horizontais, representa, sobretudo, uma forma de apropriação capital do espaço 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

urbano por grupos que simultaneamente o produz e o consome (FRANÇA; ALMEIDA, 

2015). 

 O processo de verticalização urbana na cidade de Venâncio Aires tem se 

concentrado com maior número de edifícios construídos e, em construção, no bairro 

Centro. Mas também vários outros edifícios foram construídos e estão localizados nos 

bairros da periferia da cidade, caracterizando assim, o processo espacial da 

descentralização. Neste sentido, o processo de verticalização que ocorre em uma 

cidade pequena como Venâncio Aires, irá alterar profundamente as formas urbanas, 

as configurações sociais dos espaços e as experiências de viver a cidade. Neste 

sentido, ele aponta para um conjunto de formas espaciais vinculadas as características 

fragmentadas e contraditória do que a teoria entende como produção capitalista do 

espaço urbano. Estes processos e formações se evidenciam em qualquer espaço 

urbano, do maior ao menor, da cidade grande, passando pela média, até algumas 

cidades pequenas, como é nosso caso. 

 

3.4 A RENDA DA TERRA NO CONTEXTO DO SOLO URBANO 

 

O solo urbano na economia capitalista se constitui, de acordo com Marafon 

(1996, p. 164), da forma pela qual: 

 

A renda da terra urbana assume um aspecto importante para a análise, 
pois é um dos elementos que permitem a apreensão do urbano. O 

preço da terra e a sua renda apresentam um forte efeito sobre a forma 
urbana, como a distribuição socioeconômica da população na cidade. 

 

Souza (1994) analisa que a propriedade privada é condição fundamental para 

a existência da renda da terra, tanto no campo como na cidade. Essa forma de renda 

é independente e historicamente muito anterior ao capitalismo, podendo até, como já 

se sugeriu contrapor-se a ele. 

 Singer (1980) estabelece uma relação entre a propriedade privada do solo, o 

capital e o lucro. Também diferencia o capital em si do capital imobiliário. Dessa forma, 

Singer (1980, p. 77) destaca que: 
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O capital gera lucro na medida em que preside, orienta e domina o 
processo social de produção. Mas o “capital” imobiliário não entra neste 

processo, na medida em que o espaço é apenas uma condição 
necessária à realização de qualquer atividade, portanto também da 

produção, mas não constitui em si, meio de produção, entendido como 
emanação do trabalho humano que o potencia. A posse de meios de 
produção é condição necessária e suficiente para a exploração do 

trabalho produtivo, ao passo que a ocupação do solo é apenas uma 
contingência que o seu estatuto de propriedade privada torna fonte de 

renda para quem a detém. 

 

Na abordagem do referido autor, o estudo da renda da terra aplicada ao 

contexto do solo urbano também pode ser analisado. Singer (1980, p. 77) argumenta 

que: 

 

Se a propriedade privada dos meios de produção fosse abolida, o 
capitalismo desapareceria. Mas, se a propriedade do solo fosse 

socializada, desapareceria a dedução do lucro representada pela renda 
da terra, porém, o capitalismo não só continuaria existindo, como, 

inclusive, se fortaleceria, pois o lucro assim incrementado intensificaria 
a acumulação de capital. 

 

Para o autor, a natureza da renda da terra é definida pelo pagamento do uso 

do solo urbano. Singer (1980, p. 77-78) menciona a ideia de que “o capital imobiliário 

é, portanto, um falso capital. Ele é, sem dúvida, um valor que se valoriza, mas a origem 

de sua valorização não é a atividade produtiva e sim a monopolização do acesso a uma 

condição indispensável àquela atividade”. 

 Assim, segundo Souza (1994, p. 156), afirma o seguinte fato acerca da 

monopolização desse acesso como condição à atividade econômica, sendo que “a terra 

é, portanto, condição de produção em todos os setores da economia”. 

A renda do solo urbano não advém das construções e das benfeitorias que sobre 

ele incidem, mas de sua “localização”. Construções e infraestrutura da mesma 

natureza, em terrenos com localizações diferentes, apresentam preços diferentes. 

Esses preços geralmente se formam pela demanda, pela quantidade de dinheiro que 

se esteja disposto a pagar no mercado imobiliário pela terra urbana, em função da 

acessibilidade aos locais relevantes da cidade (local de trabalho, compras, lazer) e 

serviços de infraestrutura (SOUZA, 1994). 
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Villaça (2001) analisa a valorização da terra no espaço urbano, entendendo que 

esse espaço está em constante valorização. Esse processo de valorização do solo 

urbano, segundo Villaça (2001, p. 72, grifo do autor), ocorre da maneira que: 

 

Logo, esse trabalho produz um valor. Uma pergunta fundamental que 
poucos se fazem: qual é o produto desse trabalho? Há aí dois valores 
a considerar. O primeiro é o dos produtos em si – os edifícios, as ruas, 

as praças, as infraestruturas. O outro é o valor produzido pela 
aglomeração. Esse valor é dado pela localização dos edifícios, ruas e 

praças, pois é essa localização que os insere na aglomeração. A 
localização se apresenta assim, como um valor de uso da terra – dos 
lotes, das ruas, das praças, das praias – valor que, no mercado, se 

traduz em preço da terra. Tal como qualquer valor, o da localização 
também é dado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para 
produzi-la, ou seja, para produzir a cidade inteira da qual a localização 

é parte. 

 

Um terceiro valor de uso para a terra urbana é descrito por Villaça (2001, p. 74, 

grifo do autor), tal como: 

 

A acessibilidade é o valor de uso mais importante para a terra urbana, 
embora toda e qualquer terra o tenha em maior ou menor grau. Os 

diferentes pontos do espaço urbano têm diferentes acessibilidades a 
todo o conjunto da cidade. A acessibilidade de um terreno ao conjunto 
urbano revela a quantidade de trabalho socialmente necessário 

dispendido em sua produção. 

 

Dessa forma, em uma perspectiva de análise intraurbana, Villaça (2001) 

estabelece uma relação entre a localização dos objetos tais como edifícios, ruas praças, 

entre outros e, a acessibilidade a esses objetos para a determinação do valor da terra 

urbana em função de um trabalho social. 

Quase sempre a propriedade imobiliária é dotada de certas benfeitorias – ela é 

desmatada, arruada, cercada e não poucas vezes construída – o que dá a impressão 

que o seu “valor” resulta das inversões feitas nestas benfeitorias. Na realidade, a 

influência de tais inversões sobre o “valor” do imóvel muitas vezes é negligenciável. 

Para perceber isso, basta lembrar que imóveis com as mesmas benfeitorias podem ter 

preços completamente diferentes, conforme sua localização. É comum que o preço de 

um imóvel seja constituído inteiramente pelo “valor” do terreno, pois o valor da 
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construção, em termos de materiais usados, pode não cobrir sequer o custo de sua 

demolição (SINGER, 1980). 

Na medida em que a cidade vai crescendo, centros secundários de serviços vão 

surgindo em bairros, que formam novos focos de valorização do espaço urbano. O 

crescimento urbano implica necessariamente uma reestruturação do uso das áreas já 

ocupadas. Assim, por exemplo, o centro principal tem que se expandir, à medida que 

aumenta a população que ele serve. Esta expansão esbarra nos bairros residenciais 

“finos” que o circundavam, determinando o deslocamento de seus habitantes para 

novas áreas residenciais “exclusivas”, providencialmente criadas pelos promotores 

imobiliários (SINGER, 1980). 

Harvey (1980) analisa, em sua obra “A Justiça Social e a Cidade”, considerando 

os contextos do processo social e da forma espacial, a redistribuição da renda real em 

um sistema urbano. Dessa forma, o solo urbano é foco de análise do ponto de vista 

dos mecanismos que abordam as decisões locacionais no espaço urbano e seus efeitos 

sobre a distribuição da renda real de diferentes grupos na população. 

Na concepção de Harvey (1980), o solo urbano é, além do mais, analisado a 

partir dos efeitos de exteriorização ou de externalidades, as quais incluem além de 

parâmetros econômicos, os efeitos ambientais no espaço urbano. De acordo com 

Harvey (1980, p. 52): 

 

[...] há diferentes graus de demanda para diferentes tipos de moradias 
(moradias de rentabilidade baixa sendo em geral bem menos 

responsáveis pela mudança na demanda, do que moradias de média 
ou alta rentabilidade). Mas mesmo quando alguém acredita estar 
alheio a essas complicações, ainda tem que lidar com o problema 

teórico embaraçoso das exteriorizações no mercado de moradias. 
Essas exteriorizações podem surgir de fontes muito diferentes; elas 
estão, por assim dizer, constantemente influindo no solo e no mercado 

de propriedade. Na medida em que o mercado de propriedade é 
sensível a elas, podemos esperar que influenciarão os valores do solo; 

uma nova fonte de poluição conduziria ao declínio dos valores do solo; 
uma nova praça pública conduziria a uma alta dos valores do solo. 

 

Pode-se, ainda, analisar esses efeitos, conforme Harvey (1980, p. 54), de modo 

que “o padrão de exteriorizações no mercado de moradias está, por isso, mudando 
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sequencialmente, assim como a ocupação de novos lugares, invariavelmente, impõe 

novos custos e benefícios aos lugares já organizados.” 

 

4 PRÉVIAS ANÁLISES SOBRE A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM 

PEQUENAS CIDADES E DO PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO URBANA DE 

VENÂNCIO AIRES - RS 

 

A partir da análise anterior, pode-se afirmar que, em Venâncio Aires, há 

diferentes externalidades ou economias de aglomeração (várias opções em comércio 

e prestação de serviços), as quais têm se expandido para bairros próximos à área 

central ou para importantes vias de acesso à cidade, presentes nos bairros Aviação e 

Santa Tecla, os quais se localizam na parte oeste da cidade. Com os bairros Gressler 

e Leopoldina, localizados ao sul da cidade, ocorreu o mesmo processo.  

Recentemente, na área central, está ocorrendo juntamente aos novos edifícios 

sendo construídos, a construção e oferta de salas comerciais anexas a alguns desses 

edifícios. Anteriormente a esses novos edifícios, havia casas que foram demolidas para 

a construção desses. Isso gerou e continua gerando impactos na forma e na estrutura 

do espaço urbano de Venâncio Aires-RS. 

Há uma forte demanda na cidade, nos recentes anos, além da venda de 

determinados terrenos, pela construção de moradias, desde casas, sobrados até 

edifícios residenciais. O mercado de moradias em Venâncio Aires-RS apresenta 

concorrência entre as diversas imobiliárias presentes na cidade, como também entre 

as construtoras e incorporadoras que têm lançado e construído novas edificações em 

diferentes bairros da cidade. Quanto às exteriorizações, há a presença de fontes de 

poluição, de origem industrial, na área urbana que estão localizadas distantes dos 

terrenos disponíveis para construção de novas moradias. Da mesma forma, há 

investimentos públicos e privados, os quais determinam uma alta no valor do solo 

urbano. 

O valor dos terrenos e das edificações varia conforme a localização em relação 

à área central, na qual o valor dos mesmos é maior. Quanto mais distante da área 

central, menor é o valor dos terrenos e das edificações. O valor desses também é 
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maior se, em uma determinada localização, há investimentos em infraestrutura como 

pavimentação, prestação de serviços, comércio, entre outros.  

 No caso dos bairros Aviação e Gressler, há a presença de vários 

estabelecimentos comerciais e de serviços, os quais facilitam o acesso da população 

local a eles, assim não precisando ir à área central procurar por alguns desses 

estabelecimentos. 

Em alguns bairros periféricos, recentemente pavimentados, foram criados 

loteamentos e construídas casas de médio e alto padrão, sendo a maioria das casas 

de médio padrão. Alguns edifícios de médio e alto padrão também foram construídos 

recentemente nesses bairros periféricos da cidade. 
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PATAGONIA, TERRITORIO SUBLIMADO: DE LA GANADERÍA 

OVINA EXTENSIVA A LOS ENCLAVES MINEROS. 

INTERPRETACIONES SOBRE MESETA CENTRAL SANTACRUCEÑA 

(MCS, ARGENTINA) 

 

 

ANDRADE, Larry1 

AGUILAR, María Gabriela2 

 

 

RESUMEN 

La MCS es un área ecológica semi-desértica de aprox. 14 millones de hectáreas en 

Santa Cruz (Patagonia Argentina), Su extensa historia productiva inicia con ganadería 

ovina-extensiva (finales del SXIX), luego petróleo (que no abordaremos aquí) y 

finalmente gran minería transnacional. En la periferia de esta área avanzará la 

producción petrolera en la primera mitad del Siglo XX y mediados de los ´90 del siglo 

pasado arribarán al Macizo Deseado grandes empresas mineras transnacionales. 

Revisaremos documentos e informe sobre el impacto que Cerro Vanguardia (Anglo 

Gold Ashanti) trajo sobre la ciudad de Puerto San Julián. La atracción ejercida se 

aprecia en el crecimiento de la población local, pasando de unos 5.000 habitantes en 

1991 a los 17.000 hoy estimados. Analizaremos con cierto detalle los montos 

devueltos/invertidos a través de la Agencia de Desarrollo Local. Finalmente, breves 

reflexiones sobre el presente y futuro avizorado.  

 

Palabras claves: Patagonia. Producción. Población         

 

 
1 Dr. En Sociología (El Colegio de Mexico). Investigador Independiente de CONICET, radicado en CIT-
Santa Cruz.  
2 Lic y Mg. Becaria Doctoral de CONICET, radicada en CIT-Santa Cruz. 
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1 LA MESETA CENTRAL SANTACRUCEÑA  

 

La Meseta Central Santacruceña (MCS), con aproximadamente 14 millones de 

has., y algo más de 600 predios, abarca 6 de los 7 departamentos del territorio 

provincial. En la descripción que hacen de las nuevas unidades ecológicas extra-

andinas, León et al (1998: 127 y ss) cuando refieren a la provincia fitogeográfica 

Patagonia, definen el Distrito Central y dentro de este el Erial, coincidiendo el área en 

estudio casi en su totalidad con esta caracterización. La población de este espacio se 

concentra mayormente en localidades relativamente pequeñas y aisladas entre sí, 

siendo la población rural agrupada o dispersa escasa considerando el tamaño de la 

MCS. Es un área heterogénea y afectada por diversos grados de desertificación (INTA-

GTZ, 1997) con paisajes variados como planicies de rodados, valles y cañadones, 

serranías rocosas, bajos y mesetas volcánicas. Los suelos predominantes son del tipo 

aridisoles de textura franco-arenosa a franco-arcillosa, con bajos contenidos de 

materia orgánica. La vegetación en general se presenta como una estepa de arbustos 

enanos, rastreros con muy baja cobertura vegetal (20 - 30%). 

El horizonte del suelo es de colores claros y textura franca, prácticamente 

desprovisto de materia orgánica y a partir de los 20 cm de profundidad aparece el 

textural, arcilloso y desde los 55 cm de profundidad y superando los 100 cm de espesor 

uno de textura franca y sin estructura. Por su parte, los pastizales de la Patagonia 

Austral son un raro ejemplo de semidesierto frío. Estos ecosistemas proveen forraje 

mayoritario para sostener la producción ganadera (Moscardi y Andrade, 2018: 5). La 

productividad de los pastizales en ambientes áridos y semiáridos depende de la 

disponibilidad de agua edáfica (Noy-Meir, 1973). Los suelos son en general pobres en 

nutrientes (…) la restricción que ejerce el agua es tan alta que aún en sitios con 

grandes diferencias de fertilidad no se manifiestan diferencias de productividad (Oliva, 

Noy- Meyr y Cibils: 2001, esta y las citas previas del párrafo son tomadas de Moscardi 

y Andrade, 2018: 5).  

El régimen climático es templado frío-árido de meseta. Las temperaturas medias 

anuales no superan los 16 º C. Este clima determina que predomine una marcada 
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aridez, por la presencia de masas de aire húmedo del Pacífico, hacia el centro y Este, 

donde las precipitaciones medias anuales no superan los 200 mm, aumentando 

levemente hacia el Oeste (Soto, 2004; Soto y Vázquez, 2001, en Moscardi y Andrade, 

2018). El invierno es la estación en donde se concentran las precipitaciones, las cuales 

pueden ser no sólo lluvias sino también nieve. Los vientos pueden ser de moderados 

a fuertes con ráfagas que superan los 100 km/h, especialmente entre agosto y marzo 

o abril (Moscardi y Andrade, 2018: 6). 

En los años ´90, la conjunción de caída de la receptividad, la baja rentabilidad 

de la actividad ovina, el alto costo de los insumos en el marco de la paridad cambiaria  

(1 peso / 1 dólar) establecida por el gobierno del Presidente Menem (1989-2000), con 

un contexto ambiental con pastizales en merma y agravado por la deposición de 

extensos mantos de ceniza luego de la erupción del Volcán Hudson en Agosto de 1991 

(que afectó en forma de cono desde la cordillera hacia la costa marítima buena parte 

de ese extenso territorio) desemboca durante los ´90 el cierre y abandono de un 

importante número de establecimientos ganaderos. Las dificultades para desarrollar 

una ganadería sostenible en este contexto, con una tasa de extracción de animales 

destinados a faena (capones y corderos), ha disminuido sensiblemente y la venta de 

capones no es posible todos los años, alcanzándose a lograr ese objetivo 2 o 3 años 

de cada 5 (Álvarez, 1999; Andrade et al, 2010). La crónica situación de imprevisibilidad 

y las dificultades descritas se conjugan produciendo un notable éxodo de la población 

rural a los centros poblados, lo cual es registrado por los Censos Nacionales de 

Población (Álvarez, 2009) (Ver Mapa Producción Ganadera y Tabla 1). 

 

Tabla 1.: Población total-rural en Santa Cruz (agrupada-dispersa). En miles. 

  1980 1991 2001 2010 

Población total 114.941 159.839 196.958 273.964 

Población rural 15.165 13.763 7.596 10.721 

Agrupada - 6.866 2.943 5.193 

Dispersa - 6.897 4.653 5.528 

Fuente: Censos Nacionales de Población/INDEC. Nota: población agrupada es la reside en 

localidades de hasta 2000 habitantes y dispersa es la que reside en el ámbito rural en 
general, pudiendo ser estancias, campamentos, etc. El aumento de la población rural entre 
2001 y 2010 probablemente responda al mayor número de personas radicadas en las plantas 

de las empresas mineras. 
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Borelli et al (1997) dividieron la MCS -considerando la isohieta de 200 mm 

[tomada de De Fina (1969)] en dos unidades: Meseta central costera (MCC) y Meseta 

central mediterránea (MCM), lo cual también, según Cuadra (2013: 55) define los tipos 

climáticos predominantes, correspondiendo a la primera el templado frío costero y a 

la segunda el frío árido de meseta (el más difundido en la provincia). Los promedios 

térmicos de 8 a 10º C de noreste a sudoeste. Las precipitaciones en general están por 

debajo de los 150 mm., una delgada franja costera recibe lluvias algo superiores a los 

200 mm., anuales. La distribución muestra una concentración invernal (Borelli y Oliva, 

2001). Los vientos son frecuentes y la velocidad promedio es de 40 km/h. La erosión 

fluvial es poco intensa y son importantes los efectos producidos por la erosión eólica 

y, ocasionalmente, los fenómenos de remoción en masa (Pereyra Ginestar y Moscardi, 

2011). Producto de la erosión eólica y el pisoteo de los animales, los horizontes 

arcillosos subsuperficiales quedan expuestos y se cubren de pequeños guijarros por 

efecto del congelamiento y descongelamiento. Estas superficies constituyen los 

llamados “pavimentos de erosión” (Borelli y Oliva 2001). 

La información que permitió dar contenido a los diversos usos del suelo en la 

MCS (presentados en el mapa de producción ganadera), se obtuvo a través de 

informantes calificados (sean productores o técnicos vinculados y con amplio 

conocimiento de la actividad) y los datos obtenidos han sido chequeados cada vez que 

se pudo con otros informantes para potenciar su veracidad. Sin embargo, en estudios 

previos (Andrade et al, 2010) hemos detectado que tanto el ingreso como la salida de 

la producción (ovina o vacuna) así como el mercado de tierras es muy dinámico y 

también debe tenerse en cuenta que es altamente probable que existan errores de 

apreciación al momento de definir las diferentes situaciones. Sin embargo, podemos 

sostener que aceptando los posibles errores y/u omisiones, el mapa de situación no se 

modifica sustantivamente.   
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2 LA DÉCADA DEL ´90 Y LA GRAN MINERÍA 

 

Una hipótesis que se puede formular en el contexto que proponemos abordar                 

es que hay una aceptación de las industrias extractivas tanto a nivel nacional (soja) 

como provincial (minerales preciosos) y que las mismas son valoradas como fuente 

de recursos genuinos que permiten afrontar diversas inversiones en obras públicas, 

políticas sociales de variado cuño y que se relega el análisis del impacto de tales 

industrias (socioeconómico, poblacional, ambiental) a mediano y largo plazo en pos 

del beneficio inmediato, medido en término de recursos para las diferentes gestiones 

y niveles de gobierno.  Por industrias extractivas o extractivismo  

 
se suele referir a aquellas actividades económicas que se basan en la 

explotación de bienes comunes naturales que, sin ningún 
procesamiento o con alguno poco significativo, son comercializados 

en el mercado mundial. Más acotadamente, el extractivismo es 
utilizado para referirse a un tipo específico de extracción de bienes 
naturales para la exportación caracterizada por su gran volumen o 

alta intensidad (…) Complementariamente, se considera que el 
extractivismo remite a las actividades que utilizan o explotan bienes 

que son considerados no renovables como por ejemplo el petróleo, el 
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gas o los minerales. A lo largo del Siglo XX la prevalencia de una 
lógica depredatoria ha hecho que ciertas actividades pesqueras y 
madereras fueran consideradas también bajo el mismo rótulo 

(Seoane, Taddei, Algranati, 2013: 24).  

 

La estrategia general metodológica se orienta a dimensionar lo que significa la 

presencia de las empresas mineras en términos del atractivo poblacional que han 

ejercido como así también en la cantidad de onzas de oro y plata que producen, la 

rentabilidad que obtienen y estimaciones de cuánto es lo que retorna al territorio por 

diversas vías (salarios, aportes de RSE, fideicomisos, entre otros). El estudio de caso 

es la estrategia metodológica de abordaje porque entendemos que permite profundizar 

en la problemática a observar, permitiendo la utilización de múltiples procedimientos 

para obtener y sistematizar información.  

 

3 ESTADO DEL CONOCIMIENTO   

 

En 1991 la población rural total en la provincia era de 13.763 y en 2001 de 

7.596 mientras que para 2010 ascendía a 10.721 (CNP 1991, 2001 y 2010). 

Probablemente, el incremento se asocie a la cantidad de personal que reside en los 

lugares de extracción y procesamiento del mineral como así también a que la 

expansión de las ciudades se ha extendido más allá de los ejidos urbanos definidos 

originalmente. Para el caso de la población con empleos en el ámbito ganadero, debe 

haber descendido en la medida que se redujo el stock ovino de 4.100.000 ovinos en 

1988 a 2.165.000 en 2002, cifra en la que, con algunas oscilaciones, se ha mantenido 

desde entonces. De acuerdo al Ministerio de Hacienda (2018: 34), “en 2009 el 

RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores) el eslabón 

primario da trabajo a 2.740 personas entre empleados rurales, encargados y personal 

transitorio”. 

La zona centro de Santa Cruz (Departamentos Magallanes y Río Chico) junto 

con la norte (Departamentos Lago Buenos Aires y Deseado) fueron las más afectadas 

por la erupción del Volcán Hudson y es donde, a la vez que se despoblaban las 

estancias, se asentaba la gran minería transnacional. Para el año 2001 se aprecia el 
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cambio en la composición del PBG en Santa Cruz el sub-sector agropecuario, 

silvicultura, caza y pesca tiene para ese año una participación minoritaria en el sector 

primario, monopolizado por el sub-sector de minas y canteras, lo que da cuenta de 

este enroque entre ganadería ovina extensiva y gran minería, ocurrido en los años 

´90. Con datos del PBG para 2011, continúa el descenso de la participación del sub-

sector agropecuario y otros menores frente al avance de minas y canteras. En el caso 

la producción ovina extensiva, en investigaciones y publicaciones anteriores hemos 

dado cuenta de resultados que muestran con bastante detalle el estado de la misma 

en la actualidad (Andrade, 2005; Andrade et al, 2010a; Andrade et al, 2019 también 

Bechtum, 2018). 

Distintas causas, algunas de ellas naturales (aridificación/desertización) y otras 

inducidas por la acción antrópica (desertificación), han llevado a una degradación del 

ambiente de tal magnitud que en algunos espacios la severidad de su manifestación 

los hace irreversibles y/o irrecuperables. La desertificación es la expresión máxima de 

la degradación de un ecosistema (utilizando este último concepto en su acepción de 

modelo (Armenteras et al, 2016: 88). En el ambiente de la MCS comienza a generarse 

una modificación en el sistema biofísico con la llegada de los primeros pobladores y la 

introducción del ganado ovino (fines del Siglo XIX comienzos del XX, Cfr. Andrade, 

2005; Andrade et al 2010a). La relación suelo-planta-animal en un ambiente 

naturalmente hostil se mantenía en un frágil equilibrio hasta ese momento. La 

introducción del ovino trae aparejada una serie de conductas propias de la actividad 

donde no se estimaba la receptividad de los pastizales para calcular la carga ovina y 

la consecuencia fue la afectación del pastizal natural y degradación de los suelos por 

sobrepastoreo, pisoteo, tala de arbustos y otras prácticas nocivas (Andrade et al, 

2010b). A esto se suman la erosión eólica como factor constante y de alto impacto, 

que se manifiesta por la formación de lenguas de avance, médanos, pavimentos, 

acumulaciones, etc., y la erosión hídrica a través de cárcavas, erosión laminar, 

denudación y arrastre de material. Ambos efectos se encuentran con tanta frecuencia 

que parecen formas naturales del paisaje, impidiendo ver con claridad en ellas una 

circunstancia natural potenciada por la acción antrópica.   
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4 LA TRANSICIÓN DE LOS ´90 EN LA MCS: DE LA GANADERÍA EXTENSIVA 

EN SUELO A LA GRAN MINERÍA INTENSIVA EN CAPITAL  

 

En los años que el declive de la ganadería ovina es notorio en la MCS comienzan 

a llegar las primeras inversiones de lo que será el nuevo boom productivo en el área, 

localizado ahora en el Macizo del Deseado: la gran minería trasnacional hace su 

primera apuesta fuerte con la construcción de la planta de Cerro Vanguardia, a 150 

kms de Puerto San Julián. Tras ella vendrán otras y se multiplican las exploraciones, 

evidenciando el potencial productivo con eje en obtención oro y plata, este tipo de 

actividad se verá estimulada a partir de un nuevo marco legal y de la Reforma 

Constitucional de 1994, por la que las provincias recuperan el derecho sobre sus 

recursos naturales, convirtiéndose en autoridad de aplicación de la legislación. 

En la puesta en marcha de la institucionalización de la explotación minera, Santa 

Cruz avanza con la creación por parte del Estado provincial de la empresa Fomento 

Minero Santa Cruz (FOMICRUZ, instituida bajo Ley 2057 en noviembre de 1988). 

FOMICRUZ destaca porque fue fundada antes de que comenzara a regir el nuevo 

sistema legal minero vigente (que impide al Estado poseer o participar directamente 

en la explotación de minas) y de que la ola privatizadora alcanzara al petróleo, lo que 

posibilitó contar con una cartera inicial de propiedades muy interesantes, tanto en 

hidrocarburos como en minería. 

El caso del Yacimiento Cerro Vanguardia sería uno de ellos, las prospecciones 

habían sido realizadas durante los años ´70 mediante el Plan Patagonia Comahue del 

Estado Nacional, y pasaría a formar parte de la cartera de FOMICRUZ. Así, la empresa 

estatal, con esas propiedades logrará acuerdos de participación muy convenientes. El 

segundo aspecto que resalta de FOMICRUZ, es que además invierte en prospección y 

exploración en cada una de sus propiedades y luego busca asociarse para realizar la 

exploración avanzada y explotación ya como socia, pero siempre aportando el capital 

de ser propietario del yacimiento (Recuperado de Enernews, 2015).  

En el año 1990 la empresa estatal FOMICRUZ convocó a empresas para llevar 

adelante la prospección y exploración con derecho a opción para la explotación del 
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prospecto Cerro Vanguardia. Como resultado, resultó adjudicada la empresa Minera 

Mincorp S.A, perteneciente a capital nacional de la familia Pérez Companc. En 1991, 

se formó un contrato de constitución de Mincruz UTE (formada por Mincorp y 

FOMICRUZ) por 25 años, a partir de finalizada la exploración con opción a renovación 

de común acuerdo de las partes. En 1992, FOMICRUZ concursó las áreas norte y este 

de Cerro Vanguardia, que también se adjudicó Mincorp, cubriendo los 514 km² del 

yacimiento.  

La exploración inicial se extendió hasta 1996, culminado con el estudio de 

factibilidad completo y compensado con la estabilidad fiscal por 30 años que otorgaba 

la Ley de Inversiones Mineras sancionada en 1994. Ya en etapa de producción, a finales 

de 1996 se reestructuró convirtiéndose en Cerro Vanguardia S.A. e incorporando a 

FOMICRUZ como socia accionaria del 7.5% y participando Anglo Gold Ashanti y Pérez 

Companc con el 46.25% cada una. En el año 2002, Anglo Gold adquirió la participación 

de Pérez Companc, pasando a retener el 92.5% de las acciones.  

La capacidad de FOMICRUZ en realizar alianzas accionarias ha ido en aumento, 

según datos oficiales, además de estar asociada con Cerro Vanguardia (7.5%), tiene 

participación en el paquete accionario de otras empresas mineras: el 5%  en Cerro 

Moro, usufructo del 2% en Bahía Laura, 10% en Lomada de Leiva, 15% en Nueva 

Esperanza y podrá participar entre el 9% y 49% de Cerro Cazador, sin contar las 10 

Uniones Transitorias de Empresas con las que participa en la explotación de 

hidrocarburos con una participación del 3.5 al 13%.   

Actualmente, 9 empresas extraen o extrajeron minerales metalíferos (sólo una 

terminó la producción en 2012) llevan obtenidas –según información oficial- más de 

9.500.000 de onzas de oro. Esas empresas, radicadas en diferentes ciudades ubicadas 

en la MCS o próximas a ella, han provocado la movilización de contingentes 

poblacionales en busca de nuevas, más y mejores oportunidades laborales, cuya 

magnitud es apreciable en la comparación de CNP como así también en diversos 

relevamientos que por su propia cuenta han asumido diversos municipios de la región. 

En el caso de Puerto San Julián, las comparaciones intercensales dan cuenta del 

crecimiento, pasando de poco más de 5.000 habitantes en 1991 a más de 6.200 en 
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2001 y el CNP 2010 arrojó que habitaban en la ciudad 9.200 personas. Las 

estimaciones más recientes ubican la población en alrededor de 17 mil.  

En un relevamiento por encuesta y muestreo probabilístico que realizamos en 

2018, tuvimos la posibilidad de aproximarnos al poderoso atractivo que la gran minería 

trajo consigo a localidades como Puerto San Julián:  

 

 Tabla 2: lugar de nacimiento de residentes en Puerto San Julián. Abs y %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos propios del relevamiento socio-ocupacional y demográfico de PSJ. 2018.  

 

Otra variable relevada en esa ocasión muestra con mayor precisión que el 

porcentaje de población acumulado de población arribada en los últimos 20 años es 

superior al 70%, por lo cual cobran sentido las especulaciones acerca del número real 

de población en la ciudad (aprox. 17.000) por sobre la cifra arrojada por el Censo 

Nacional de Población de poco más de 9 mil, relevamiento que ha sido objeto de serias 

objeciones sobre el nivel de cobertura real que tuvo en el territorio.  

Nuestros propios relevamientos muestran que la composición de la población 

de la ciudad según tiempo de residencia en la ciudad y lugar de procedencia se ha 

modificado de manera sustantiva durante los últimos 20 años (Andrade, 2006, 2009 y 

2018, ver tablas 2 y 3).  

 

 

 

 

 

 

Lugar de nacimiento 

 Cantidad Porcentaje 

 En esta localidad 421 50,9 

En otro lugar provincial 95 11,5 

En otra provincia 275 33,3 

En un país limítrofe 36 4,4 

   

Total 827 100,0 
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Tabla 3: años que el/la jefe/jefa de hogar reside en PSJ. Abs y % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos propios del relevamiento socio-ocupacional y demográfico de PSJ. 2018. 

 

Respecto de la inserción laboral, según los últimos datos oficiales disponibles 

(al 31 de julio de 2016) sobre un total de 40.129 asalariados vinculados al sector 

minero en el país, en Santa Cruz encontramos 8.353 de los cuales 5.650 están 

afectados directamente al ámbito productivo (INDEC-Censo Nacional de la Actividad 

Minera 2017). Según un Informe de Ministerio de Hacienda (2018: 17) en la actividad 

minera  

 

“la creación de puestos de trabajo ha sido baja en relación al 

valor de la producción minera generado. Esto se corresponde con 
la tendencia mundial de la gran minería a incrementar la 
productividad en base a un uso intensivo de capital y a los 

programas implementados para la reducción de costos”. 

 

Sin embargo, el empleo público en la provincia y el municipio ha crecido. Esto 

se debe en gran medida, a que las rentas obtenidas por minerales sirven para 

financiarlo. Así Santa Cruz se constituye en la tercera provincia con mayor proporción 

de empleo público como proporción del empleo formal total (51.6%), y la jurisdicción 

dependiente de minerales con la peor proporción (1.4) de público versus empleo 

privado (González y Lodola, 2019, p.29).  En efecto, entre 1993 y 2013 el empleo 

público pasó de 80 trabajadores por cada 1.000 habitantes a 110, equivalente a un 38 

Años de Residencia  
en la ciudad Cantidad Porcentaje  

  1-5 años 104 26,4 

6-10 años 120 30,5 

11-15 años 44 11,2 

16-20 42 10,7 

21 y más años 84 21,3 

   

Total 394 100,0 

    

Total 827  
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por ciento. El incremento en el resto del país durante el mismo período fue de 51 a 67 

trabajadores o 31 por ciento. Por esa razón, el gasto corriente como porcentaje del 

gasto total del gobierno en Santa Cruz casi se duplicó, aumentando del 55,4 al 91,3% 

(Gonzalez y Lodola, op. cit.).  

En Puerto San Julián, también el empleo público siguió creciendo, una vez que 

el proyecto minero estuvo en marcha, pasando el municipio de estar en el año 2003 

con 345 empleados a 700 en el año 2012 (Torunczyk, 2015). En este sentido, se 

advierte que la mayor parte de la población “no vive” de las producciones propias de 

la región (carbón, petróleo, gas, industria), sino que se apropia de la renta que percibe 

el Estado por la explotación exógena de tales recursos (Vacca, Schinelli, 2005). 

 

5 MACIZO DEL DESEADO Y GRAN MINERÍA    

 

El Macizo del Deseado es una provincia geológica que abarca un área de unos 

60.000 Km2 (Guido y González Guillot, 2004) localizado en el centro-norte de la 

provincia (entre los ríos Deseado al norte y Chico, al sur) y, por sus características 

geológicas, rica en minerales y metales preciosos (Ministerio de Hacienda, 2018). 

Políticamente el área del Macizo involucra partes de los Departamentos Lago Bs. As., 

Deseado, Magallanes y Río Chico y es la misma área en la cual se asentó y prosperó 

la ganadería ovina extensiva durante más de 100 años, encontrándose todavía hoy un 

importante número de establecimientos que pugnan por continuar produciendo a la 

sombra de la gran minería.  

La Ley de la Legislatura Provincial 3105 (2009) establece un Área de Especial 

Interés Minero. Si se observa en un plano o mapa, se aprecia que coincide casi palmo 

a palmo con la MCS, preservando aquellas zonas o espacios de valor arqueológico 

(como las Cuevas de las Manos) y establece zonas buffers en ríos, lagos y poblaciones. 

El Macizo Deseado está en su totalidad dentro de la MCS y cuando se estableció se 

conocía que los metales preciosos se ubicaban en él. Esta delimitación fue (sobre todo 

en 2011) objeto de controversia entre las empresas y las provincias, pues aquellas 

consideraban inconstitucional que Santa Cruz restrinja el derecho a explorar y explotar 
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potenciales yacimientos que les otorga normativas de nivel nacional como el Código 

de Minería y otras.   

En la actualidad, Cerro Vanguardia (desde 1998); Mina Martha (2001-2012, 

COEUR Argentina; desde 2017, Cerro Cazador SA); San José (desde 2007); Manantial 

Espejo (desde 2009); Lomada de Leiva-CAP Oeste (desde 2012); Cerro Negro (desde 

2015); Don Nicolás (desde 2017) y Cerro Moro desde 2018 han producido más de 9,5 

millones de onzas de oro y más 220.700.000 onzas de plata y la exploración para 

establecer nuevos emprendimientos extractivos de buena parte del Macizo continúa a 

buen ritmo. El crecimiento del sector minero exportador es claramente visible en 

Perfiles Exportadores Provinciales, boletín que publica la Cámara Argentina de 

Comercio y Servicios (CAC, varios años). En el presupuesto provincial 2018, el ingreso 

por regalías de petróleo, gas y minería fue de $5.679.991.040, lo que equivale al 17% 

del presupuesto de ese año (Ley 3590 - Legislatura de Santa Cruz). 

La extracción de oro y plata en las magnitudes que referimos está directamente 

asociada a la discusión sobre las regalías e impuestos que se abonan por estas super 

ganancias que obtienen las empresas, atendiendo a que el costo operativo de producir 

una onza de oro varía entre 700 y 950 dólares (según refirió un directivo de empresa 

minera) y el precio internacional de la misma onza se mantiene desde hace años por 

arriba de los 1.200 dólares y en los últimos dos o tres años por encima de los 1.600, 

sin contar los ingresos por venta de plata ni las exenciones impositivas ni reintegros. 

La normativa que regula la explotación minera es bastante amplia y permisiva en lo 

que a estructura de impuestos se refiere y ha sido y es objeto de críticas constantes 

(Galafassi, 2010 y 2011; Sereno, 2011; Carrizo, Forget y Denoël, 2016).  

Tal es la rentabilidad, que la provincia de Santa Cruz además de lo que obtiene 

por ser socia de las empresas mineras a través de FOMICRUZ (Fondo Minero Santa 

Cruz), en la que participa en un 7,5% de las ganancias, implementó el Fideicomiso 

UNIRSE (constituido en 2016 por Decreto 1188 y con la participación de las empresas 

mineras Oroplata SA –propietaria de Cerro Negro-, Minera Santa Cruz –propietaria de 

San José- y Cerro Vanguardia SA, ECOJOURNAL), que se financia con un porcentaje 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 

ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 
Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 

 

 
 

variable -nunca superior al 2- calculado sobre el valor FOB de su facturación mensual 

(Ley 3476, Legislatura de Santa Cruz).  

Una idea de la magnitud de la recaudación que posibilita tanto FOMICRUZ como 

UNIRSE lo dan las cifras de las exportaciones provinciales en 2018: el oro (bajo la 

forma de bullón doré) sumó 1.102 millones de dólares FOB, acaparando el 53% del 

total de las exportaciones provinciales; la plata (en concentrado) aportó 119 millones 

de dólares FOB y participa con el 5,8% del total provincial. La lana sucia, producto 

estrella durante décadas, llegó a los 22,6 millones de dólares FOB: apenas el 1,1% del 

total de exportaciones, lo cual es clara evidencia de la reconversión que de hecho ha 

ocurrido en la economía y el sistema productivo provincial (Informes Productivos 

Provinciales, 2018).   

La mayoría de las empresas mineras han puesto en marcha dispositivos 

vinculados a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) (Cafiero, 2010; Godfrid, 

2017), transformando de este modo parte de sus ganancias en acciones de políticas 

públicas a través de Agencias de Desarrollo Local (ADL), por ejemplo. Estos fondos, 

que están asociados con acuerdos específicos suscritos entre cada empresa y 

diferentes organizaciones de la sociedad civil en cada localidad, se otorgan bajo 

diferentes modalidades (subsidios, préstamos a baja tasa, aportes no reintegrables, 

etc.). Las diversas miradas que sobre este fenómeno se pueden encontrar muestran 

que, al menos, es una actuación abierta a polémica y que admite múltiples miradas.  

En junio de 2004 importantes actores institucionales de la localidad de Puerto 

San Julián, el Estado Provincial de Santa Cruz y la empresa Cerro Vanguardia S.A. 

crean una Agencia de Desarrollo. En junio de 2008, la misma Agencia entrega a la 

comunidad de la localidad y al Estado Municipal el Plan Participativo de Desarrollo 

Sustentable de Puerto San Julián y su Zona de Influencia “San Julián piensa San Julián 

2020” (PPDSPSJyZI), plan de desarrollo estratégico para la búsqueda de alternativas 

económicas y laborales para el 2020, año que se estimaba como el de cierre del 

proyecto. En abril de 2010, el Estado Municipal, la Empresa Cerro Vanguardia SA y la 

Agencia formalizan el Primer Acuerdo de Responsabilidad Social (Mansilla, 2014). 
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A través de una línea de créditos, la ADL comienza a gestionar fondos de 

terceros exclusivamente para promover y financiar proyectos productivos y de 

servicios, seleccionando los beneficiarios y las condiciones de otorgamiento. El 

Municipio mediante el Banco Solidario es el ejecutor del reembolso (Mansilla, op. cit.). 

Las decisiones en la Agencia de Desarrollo, las toma un directorio compuesto por un 

representante de cada una de las siguientes instituciones: Cerro Vanguardia, Ejecutivo 

Municipal, Ejecutivo Provincial, Sociedad Rural, Cámara de Comercio, Universidad, y 

dos concejales (mayoría y minoría) por el Honorable Concejo Deliberante. A partir del 

año 2010, se institucionalizan los Acuerdos de RSE que formalizan el vínculo entre la 

empresa Cerro Vanguardia SA, el Estado Local y la Agencia de Desarrollo. El monto de 

los aportes financieros depende de la utilidad anual de la empresa y ha demostrado 

un incremento constante.  

La Agencia se convierte en la localidad en la financiera de proyectos de 

emprendedores locales, pero también en la que subsidia los gastos que no pueden 

solventar al Municipio u otras instituciones locales como hospital, universidad, colegios, 

clubes o asociaciones. En este sentido, gran parte de las obras municipales se cubren 

con los fondos de Acuerdo de RSE que se firma año tras año (aeropuerto, planta de 

procesamiento de pescado, planta de tratamiento de residuos, natatorio, entre otros), 

hasta espectáculos o monumentos. Paradójicamente, a pesar de tener ingresos a 

través de FOMICRUZ y de las regalías, el Gobierno Provincial también demanda a la 

ADL aportes no reembolsables para la compra de maquinarias o insumos para sus 

dependencias en la localidad (por ejemplo, entre otros, la empresa Servicios Públicos, 

el Hospital o colegios públicos provinciales).  

Esta somera revisión deja entrever que este espacio institucional no encuentra 

la manera de “generar el desarrollo endógeno” que necesita San Julián para un futuro 

sin minería, sino que el mismo sirve por un lado como legitimador de la actividad 

minera y por otro como herramienta con fines electoralistas de la política local y 

provincial.  

Bechtum (2018: 169) afirma que: “la agencia funciona como una suerte de 

cooptación económica de los principales actores sociales de la comunidad por la 
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empresa, y a la vez ejerce su influencia corporativa sobre casi cada ámbito social y 

productivo del lugar. La manera de involucrar todas las instituciones sociales y 

representantes de diferentes opiniones políticas no sólo permite dominar las 

discusiones sobre el futuro cercano de la localidad con una lógica corporativa. Sino 

también permite marginalizar voces críticas que problematizan las consecuencias 

ambientales y sociales, ya que la mayoría de las instituciones y los actores involucrados 

se benefician en términos materiales de los fondos provenientes de CVSA-AngloGold 

Ashanti”.    

El análisis de los montos recibidos e inversiones realizadas con los mismos, en 

el caso de la Fundación Agencia de Desarrollo Local de Puerto San Julián (Vaca, 2013), 

muestra que al menos no es tarea fácil promover actividades que apunten a la creación 

de fuentes de empleo genuino en la localidad, atendiendo a que una de sus metas es 

pensar lo que se denomina el post-Vanguardia, es decir, apuntar a sostener la actividad 

económica una vez que la empresa minera se retire y cientos de los más de 1.000 

empleos directos e indirectos (aproximadamente 700 son planta permanente de la 

propia empresa) retornen de manera definitiva a la ciudad como desocupados.  

Estas intervenciones, dependiendo del contexto en que se den, pueden 

pensarse desde la idea de “actor social total” (Svampa y Antonelli, 2009:47) 

atendiendo al impacto que las mismas pueden tener en comunidades pequeñas, 

ejemplificado en la noticia de un medio regional:  

 

Cerro Vanguardia financiará proyectos a San Julián por más de 
73 millones de pesos” (La Opinión Austral, Río Gallegos, 

3/5/2019). Al decir de Saguier y Peinado (2014: 22) “(…) en el 
marco de una estrategia de provincialización de la relación 

minería-desarrollo, tampoco hay una redefinición del rol posible 
para la sociedad, en tanto lo que se busca a través de la 
promoción de los ´logros sociales´ de la minería es generar el 

consenso social por parte de las poblaciones locales, de manera 
de obtener una suerte de licencia social implícita. 
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6 REFLEXIONES DE CIERRE 

 

En esta ponencia abordamos la situación productiva de la Meseta Central 

Santacruceña a lo largo de más de 100 años de historia productiva, iniciada con la 

ganadería ovina extensiva, luego el petróleo en áreas del noroeste provincial y 

finalmente la gran minería transnacional en el Macizo Deseado, procurando mostrar 

como, sobre todo la ganadería y la minería, fueron prefigurando y definiendo las 

características de los centros poblados así como la rentabilidad que la última obtiene 

actualmente de un ámbito geográfico caracterizado por un clima agresivo no obstante 

con un subsuelo que ha permitido acumular, en una nueva etapa del capitalismo, 

enormes riquezas, movilizando contingentes poblacionales que multiplicaron la 

población de la mayoría de las ciudades ubicadas en el área de influencia de las 

empresas mineras y cuyos riesgos y desafíos deberán ser asumidos por las 

administraciones políticas provincial y locales.  
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CIDADES PEQUENAS E TRANSPORTE URBANO-REGIONAL1 

 

 

LEMOS, João Henrique Zoehler2 

 

 

RESUMO 

A formação socioespacial brasileira manifesta uma rede urbana simultaneamente 

concentrada e dispersa, constituída por uma multiplicidade de cidades pequenas, 

qualitativamente diferenciadas conforme as suas situações geográficas. Para a 

circulação, fundamento da articulação entre os centros urbanos, há a indissociável 

relação com as redes técnicas infraestruturais, como é a rede rodoviária. Onde o modal 

rodoviário tem a primazia, o transporte coletivo de passageiros por ônibus engendra 

as condições de acessibilidade e mobilidade na escala urbano-regional. É uma 

atividade central na realidade brasileira, que possibilita o acesso à atividades, bens e 

serviços localizados em diferentes locais. Logo, este trabalho trará discussões sobre o 

tema do acesso e da mobilidade entre/às cidades pequenas por meio do transporte 

rodoviário de passageiros, mediante o debate da urbanização e das realidades 

regionais. Ao final, serão trazidos contextos específicos para situar o trabalho em 

planos empíricos que compõem pesquisas já feitas e outras em andamento. 

 

Palavras chave: Transporte rodoviário de passageiros. Mobilidade urbano-regional. 

Acessibilidade urbano-regional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A narrativa que tende a predominar sobre o Brasil urbano está associada, nas 

mais variadas vezes, aos grandes centros e ao cotidiano das metrópoles que prendem 

a nossa atenção na mídia de massa. Mesmo que reconheçamos o dado quantitativo 

como elemento que, em si mesmo, não explica a dinâmica social no seu conteúdo 

essencial, se dirigirmos nossas atenções à distribuição da população brasileira, dos 

5.565 municípios pesquisados no Censo Demográfico de 2010, apenas 283 deles 

apresentavam, àquela época, populações totais que são iguais ou superiores às 

100.000 pessoas (IBGE, 2010). Nesse conjunto de dados, há um universo de 3.914 

municípios com até 20.000 habitantes, o que nos leva a muitos questionamentos 

acerca das condições de vida e das experiências urbanas dessas populações em 

contextos tão diferentes. 

Após esse apontamento e uma breve revisão na literatura geográfica que trata 

da formação socioespacial brasileira, há uma constatação importante: foi estruturado 

no território nacional um universo de municípios com populações reduzidas que, por 

conseguinte, apresentam a tendência de serem formados por cidades com uma 

população também pequena, reveladoras de múltiplas relações urbano-regionais e 

diferentes formações socioespaciais. São os produtos de uma geo-história muito 

diversa, com distintas interações com o modo de produção hegemônico. Cada cidade 

é produzida e formada de maneira intrínseca ao seu contexto do entorno, isto porque 

as cidades são constituídas de modo relacional, daí a preocupação com a escala 

urbano-regional, tema que Corrêa (2015), Damiani (2006), Endlich (2009), Fresca 

(2010) e Jurado da Silva (2011), por exemplo, discutiram e para o qual trouxeram 

importantes contribuições. 

Entretanto, a despeito do uso de metáforas, esse verdadeiro “oceano de 

cidades pequenas”, em meio a muitas “ilhas de urbanização densa”, oferece um 

conjunto amplo de reflexões a serem construídas, que visem a articulação da reflexão 

a processos mais amplos. São as cidades pequenas que reúnem e conjugam múltiplas 

realidades de vida, cotidianos variados e que expressam as formações das regiões em 

que estão inseridas. Como Santos (2013) nos mostrou, o imperativo da globalização 
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atinge, vorazmente, contextos variados, difundindo-se em todas as escalas das redes 

de redes, das quais a urbana é a importante síntese, sob lógicas hierárquicas e 

heterárquicas (CATELAN, 2013; SPOSITO, 2011). 

No conjunto de temas que identificamos como centrais, as condições de 

transporte coletivo têm particular importância, visto que engendram possibilidades de 

deslocamento entre diferentes locais, em função de atividades laborais, de saúde e 

estudo, culturais etc. Um olhar retrospectivo mostra a primazia desse debate no âmbito 

das principais aglomerações urbanas brasileiras, notadamente nas capitais e regiões 

metropolitanas, além de uma ligeira atenção dada às cidades médias. Entre os estudos 

produzidos no contexto brasileiro num período recente, voltados para o debate dos 

transportes coletivos rodoviários no nível das cidades e das regiões, podemos citar os 

trabalhos de Cocco (2011; 2017), Druciaki (2009; 2014) e Santos (2019). Sob recortes 

variados, trouxeram contribuições para o debate que ora apresentamos. 

Diante dessas considerações, este trabalho tem o objetivo de direcionar o 

debate geográfico ao contexto das cidades pequenas, tomando como dimensão de 

análise as condições materiais de acessibilidade e mobilidade, tanto entre as cidades 

pequenas quanto entre estas e as cidades com papéis urbanos mais relevantes do 

ponto de vista da divisão territorial do trabalho e da rede urbana. Para a efetivação 

dessa movimentação, o contexto brasileiro tem no transporte rodoviário a base para 

boa parte de sua fluidez territorial. Em função disso, há a relevância de centrarmos a 

atenção sobre o transporte rodoviário de passageiros (TRP) por ônibus. 

Consideramos desde já a existência de uma interdependência entre a situação 

geográfica das cidades, os eixos rodoviários de circulação e a existência de serviços 

do transporte de passageiros por ônibus. Esses serviços são divididos em escalas de 

operação imediatamente obedientes às jurisdições do Estado: são regulados nos níveis 

municipal, estadual e nacional – que inclui a modalidade internacional. Essa diferença 

nas modalidades refere-se à escala de regulação e abrangência dos serviços, divididos 

em linhas que são operadas sob forma contínua, com tarifas, horários, pontos de 

embarque e desembarque e trajetos preestabelecidos pelos órgãos reguladores.  

Ao considerarmos essa interdependência e o entendimento de que o 

transporte rodoviário é uma atividade de importância central no território brasileiro, o 
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plano das cidades pequenas mostra-se bastante profícuo. Nesses lugares onde a 

urbanização se processa, é comum o cenário de os transportes coletivos por ônibus 

significarem as únicas formas regulares de deslocamentos, que variavelmente 

conformam um serviço básico para a integração territorial. Trata-se de um modal de 

transporte coletivo que, pela abrangência da rede de rodovias e estradas e a 

consequente flexibilidade para a sua operação, potencializa e cria as condições de 

acessibilidade entre cidades pequenas, cidades médias e metrópoles. 

Para construirmos nossas reflexões, o trabalho está estruturado, a partir deste 

ponto, em três partes: na primeira, vamos situar as noções de acessibilidade e 

mobilidade à luz da escala urbano-regional, para além da convencional apreensão 

circunscrita às cidades. Feitas essas ponderações, apontaremos algumas questões 

fundamentais para a discussão dos transportes e as relações com a formação 

socioespacial e os papéis urbanos, que criarão as condições para o próximo item. Por 

fim, traremos um conjunto de reflexões acerca do papel do transporte rodoviário de 

passageiros para as cidades pequenas, as relações entre operações e as centralidades 

desempenhadas por esses locais, além das especificidades dos transportes coletivos 

em cenários de urbanização menos densa. Depois de explorações a partir de casos 

selecionados, concluiremos com algumas ponderações e perspectivas para estudos 

futuros nessa temática. 

 

2 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANO-REGIONAL 

 

Acessibilidade e mobilidade são noções polissêmicas e largamente 

problematizadas, não apenas na Geografia, mas também em outras ciências sociais. 

São compreensões tratadas em especialidades do conhecimento científico que têm 

como objeto e problema de estudo, em linhas gerais, o movimento de pessoas, 

mercadorias e informações entre diferentes locais, além de questões ligadas às 

infraestruturas técnicas que possibilitam tais fluxos. 

Castillo (2017, p. 644) expõe e problematiza as concepções multifacetadas dos 

dois termos, já rotineiramente associados, “quase de imediato, mobilidade a migração 

e acessibilidade a adaptação do espaço urbano às necessidades de pessoas com 
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diversos tipos de restrição”. Para situarmos a perspectiva que vamos explorar neste 

trabalho, é importante estabelecermos as articulações fundamentais entre os 

transportes, enquanto momento ligado à circulação mais ampla, e o binômio formado 

pela acessibilidade e pela mobilidade, na condição de atributo qualitativo do ato de 

acessar e usar o transporte, bem como de efetivamente transportar. 

Centramos nossas preocupações, portanto, nos transportes, na acessibilidade 

e na mobilidade, sob a compreensão geográfica que privilegia a escala urbano-

regional, enfocando o entendimento dos conceitos mencionados à luz da urbanização 

contemporânea do território e da sociedade, bem como da região enquanto fração dos 

diferentes territórios que guarda particularidades no arranjo entre/nos lugares onde a 

globalização e a mundialização contemporânea se processam (SANTOS, 2013). 

No âmbito da Geografia, Cocco (2011; 2017) compreendeu o papel dos 

transportes através da mobilidade e da acessibilidade, qualificando-as como centrais 

para a concretizações da dialética das possibilidades de pôr ou não em movimento, de 

interagir de maneiras quali e quantitativamente diferentes com um dado local, 

equipamento ou objeto e, ao final, produzir uma nova realidade. Os transportes são 

fundamentais para a estruturação de contextos socioespaciais mais justos, que tornam 

possível um desenvolvimento social (no sentido marxiano) mais abrangente. 

Miralles-Guasch (2002; 2015) traz importantes aportes para o debate, embora 

não aborde especificamente os transportes coletivos entre diferentes cidades nas 

realidades não metropolitanas. A discussão proposta pela autora é importante, pois 

traz questões que podem avançar sobre os transportes entre cidade e campo, 

diferentes centros urbanos e, também, regiões distintas. Em síntese, em seus 

trabalhos existe um olhar que qualifica a articulação do urbano e do regional enquanto 

escala de análise do tema. A autora evidencia que hoje a “movilidad pasa a tener un 

carácter obligatorio, para poder realizar las actividades imprescindibles y cotidianas. 

Para ir de compras, al trabajo, a realizar alguna actividad de ocio es necesario que las 

personas se desplacen por el territorio” (MIRALLES-GUASCH, 2015, p. 292). 

Druciaki (2014, p. 93) discutiu o tema da mobilidade e acessibilidade nos 

contextos de Londrina e Maringá, e caracterizou o transporte rodoviário de passageiros 

como “uma das formas que reflete a dinâmica urbano-regional”. Nesse estudo, o autor 
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propôs a expressão “mobilidade espacial” para qualificar os deslocamentos efetivados 

no âmbito dos transportes coletivos por via rodoviária. Outro importante elemento é a 

atenção dada aos deslocamentos que extrapolam os limites da cidade, pois eles 

avançam para as áreas rurais e conformam interações entre diferentes cidades, 

naquele contexto sob maiores intensidades em função da urbanização mais densa. 

A existência dos transportes coletivos demarca uma importante forma de 

prover a potencial movimentação entre diferentes locais, o que torna concretas as 

acessibilidades e mobilidades. Estas significam oportunidades que, para além das 

atividades laborais, são meios para a apropriação dos espaços públicos, de encontro, 

que envolvem o lazer, a cultura, as atividades de educação e outras práticas cotidianas 

próprias de uma realidade socioespacial oriunda da sociedade urbana em devir, 

ratificando as questões já trazidas por Levebvre (1999). 

Agora, é importante avançarmos para o entendimento de como essa atividade 

é configurada e produzida na realidade brasileira, plano empírico que manifesta 

abundantes combinações e situações geográficas particulares. Tal dimensão de 

problematização da realidade sob a Geografia volta-se para o transporte de pessoas, 

ação que se concretiza quando a articulação entre diferentes locais compõe a 

materialidade. Essa atividade torna possível a interação entre vilas, povoados e 

distritos, situados em áreas rurais, e cidades pequenas, cidades médias, capitais de 

estado e metrópoles. 

A relevância de se problematizar as possibilidades de deslocamento e acesso 

aos locais na escala urbano-regional torna-se mais evidente, em foco pela dimensão 

dos transportes coletivos por ônibus. Pela sua abrangência, o modal rodoviário 

configura-se como um meio central para o movimento no território brasileiro. Esse 

conjunto de usos das infraestruturas tem uma importância central tanto pela própria 

mobilidade material que torna real quanto por engendrar as condições de 

acessibilidade entre numerosos centros urbanos. Há a indissociabilidade entre as redes 

de rodovias e de cidades, motores gerais do binômio urbanização-circulação, cujo 

resultado não está afastado de usos desiguais e diferentemente reproduzidos. 
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3 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGIÕES E CIDADES 

 

Sob um conjunto de categorias e conceitos geográficos podemos nos 

aproximar do transporte rodoviário de passageiros e das suas manifestações, isto é, 

as condições de mobilidade e acessibilidade. Rede urbana, de cidades e de rodovias; 

interações espaciais; divisão territorial do trabalho; papéis, funções e centralidades 

urbanas; formação socioespacial e região: são essas as bases que nos auxiliam na 

elucidação do tema que discutimos aqui. Todas são pensadas a partir da perspectiva 

dialética e integrada da compreensão de Santos (2014) sobre o espaço social discutido 

pela ciência geográfica, que se constitui como um conjunto indissociável e contraditório 

de ações e objetos, mutuamente interativos, bases fundantes do trabalho humano. 

Podemos começar pelo debate das interações espaciais produzidas no âmbito 

da rede urbana. As cidades e as áreas rurais mantêm interações entre si e com outros 

locais. A rede urbana é reproduzida e se expressa por um amplo conjunto de interações 

espaciais, manifestações das dinâmicas espaço-temporais das divisões territoriais do 

trabalho, bem como dos papéis político-econômicos das cidades. São múltiplas 

determinações, sustentadas nos conteúdos da formação socioespacial brasileira e nos 

seus elementos regionais. Sobre tais dinâmicas, Corrêa (2010, p. 280) afirmou que as 

interações espaciais “devem ser vistas como parte integrante da existência (e 

reprodução) e do processo de transformação social e não como puros e simples 

deslocamentos de pessoas, mercadorias”. 

Silveira e Cocco (2011) trouxeram contribuições importantes para o debate 

das interações espaciais à luz de uma compreensão materialista e dialética de tais 

ações. Em síntese, a dinâmica compreende o próprio movimento e a transformação 

produzida por ele, o que redunda na criação de potenciais para um novo conjunto de 

fluxos, como ocorre pelo binômio circulação-urbanização. Há a indivisibilidade dos 

meios de transporte – suportes para a circulação – e os processos de urbanização – 

razão, meio e produto do primeiro termo. Não há cidade sem vias de transporte, sejam 

quais forem, bem como não podemos conceber meios de deslocamento sem destinos. 

Nas palavras de Corrêa (2015, p. 280) sobre as cidades, ressalta-se a 

relevância da permanência de formas e formações espaciais pretéritas, “dotadas de 
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grande fixidez e, por isso mesmo, apresentando uma relativamente grande capacidade 

de refuncionalização”. Esse atributo nos leva a considerar os papéis desempenhados 

pelas cidades, as quais são estruturadas a partir de um conjunto de relações dialéticas, 

envolvendo política, economia e a base territorial, abarcadas em uma dada formação 

específica, acumulados desigualmente no tempo e no espaço (SANTOS, 2014). 

Na realidade brasileira, conforme já apontamos, o modal rodoviário de 

transporte tem a primazia nos fluxos de pessoas e mercadorias, o que se torna notório 

quando observamos a rede de rodovias do país. Embora torne evidente a contradição 

do desenvolvimento desigual do território brasileiro, em função das disparidades na 

sua distribuição, os 1.720.643 km de estradas que compõem a rede rodoviária chamam 

a atenção (CNT, 2020). Contel (2008) e Xavier (2008) destacaram o processo de 

formação do sistema de movimento rodoviário brasileiro, direcionado a articular o 

extenso território nacional e fomentar a integração entre os mercados consumidores. 

Embora as rodovias de melhor qualidade estejam localizadas na porção do 

território nacional chamada de “Região Concentrada”, conforme conceituação de 

Santos e Silveira (2008), as estradas compõem a principal base técnica para a 

integração do país. A partir dessa condição, desde a década de 1930 passou a ser 

estruturado um conjunto de operações de transporte de passageiros, operados 

predominantemente em estradas sem pavimentação e de baixíssima qualidade. Desde 

então foram estruturados numerosos grupos econômicos privados voltados para a 

exploração regular dessa atividade (SANTOS, 2019; LEMOS, 2020b). 

A modalidade de operação mais abrangente dos serviços regulares de ônibus 

é a executada pelo transporte rodoviário interestadual de passageiros (TRIP). Ela 

interliga duas ou mais localidades, situadas em pelo menos dois estados diferentes, 

cumprindo horários, tarifas e percursos preestabelecidos. Hoje ele é regulado pela 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão que tem a atribuição de 

controlar as autorizações das linhas regulares e seus respectivos serviços, operados 

por empresas privadas. As linhas de ônibus interestaduais transportaram, em 2010, 

147,3 milhões de passageiros. O número, em 2016, mostrou-se 37,2% menor, 

atingindo o total de 92,5 milhões de usuários (BRASIL, 2016). Embora o seu uso tenha 

apresentado quedas contínuas nos últimos anos, esse meio de transporte permanece 
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com central importância para os deslocamentos populacionais. 

Diferentemente dos modais aéreo e ferroviário, que requerem condições 

infraestruturais robustas, complexas e mais onerosas, com avançadas condições e 

capacidades técnico-tecnológicas, como são os aeroportos que recebem voos 

regulares ou mesmo as estradas de ferro, o transporte rodoviário demanda poucos 

investimentos prévios. A maneira de forjar a fluidez no território através de estradas 

foi a única que, dadas as condições materiais da formação socioespacial brasileira, 

possibilitou a integração territorial de maneira mais rápida. Xavier (2008, p. 333) 

afirmou que o sistema de movimento rodoviário se conformou como “um dos principais 

instrumentos para a formação de um mercado nacional unificado e para a circulação 

exigida pela nova divisão territorial do trabalho” (XAVIER, 2008, p. 333) que foi 

organizada sobretudo desde a década de 1950. 

A sua atual difusão no território nacional pode ser observada na cartografia da 

Figura 1, na qual verificamos os 2.036 municípios que contêm as operações do TRIP, 

bem como os trajetos das linhas interestaduais em 2014, sobrepostas à rede de 

rodovias. Os eixos rodoviários são centrais para transporte e a própria rede urbana. 

 

Figura 1: Brasil: rede rodoviária e transporte rodoviário interestadual de passageiros 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Santos (2019, p. 144) aponta a flexibilidade como a principal característica do 

transporte rodoviário de passageiros, em todas as suas formas de operação: “O ônibus, 

em decorrência de sua flexibilidade, presta serviços de embarque e desembarque sem 

que haja necessariamente uma infraestrutura prévia”, e “trafega em vias com ou sem 

pavimentação asfáltica, tornando-se assim um veículo que possibilita a circulação de 

passageiros e encomendas em regiões distintas” sob várias condições de tráfego. 

Quando pensamos nas operações em nível estadual, que contam com normas 

e regulações autônomas em cada estado do país, a quantidade de cidades atendidas 

por serviços regulares de ônibus é multiplicada em várias vezes. Há a concentração 

das linhas regulares interestaduais em cidades articuladas por rodovias federais ou 

próximas delas, em razão da sua característica fundamental que é interligar locais 

situados em estados diferentes. Em uma operação complementar, as linhas 

intermunicipais (no âmbito dos estados) tendem a possibilitar conexões aos serviços 

interestaduais, prática efetivada nos fixos geográficos destinados ao TRP: 

  

Também é possível apreender a produção de uma articulação entre os 
modais de transporte coletivo analisados, considerando a possibilidade 
de conexão entre as escalas de operação, fazendo uso dos terminais 

rodoviários das cidades como fixo essencial à atividade (LEMOS, 
2020a, p. 139). 

 

Para concluirmos esta etapa, ao nos reportarmos outra vez aos dados do TRIP, 

em conjunto das estimativas populacionais para o ano de 2020, é importante chamar 

a atenção para o fato de que entre os 2.036 municípios atendidos atualmente, 1.513 

possuem menos de 50.000 habitantes e 898 não atingem os 20.000 residentes (ANTT, 

2020; IBGE, 2020). No próximo item, além das operações da modalidade interestadual, 

apresentaremos as operações do TRP operado no estado de Santa Catarina, regulado 

pelo seu respectivo órgão estadual. A análise comparativa possibilitará a discussão 

sobre as centralidades produzidas pela articulação entre as redes de cidades e de 

rodovias, bases do transporte de pessoa por ônibus. 
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4 CIDADES PEQUENAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

 

Agora vamos articular os dois níveis de operações mencionados anteriormente, 

o intermunicipal e o interestadual, tendo como plano empírico de discussões algumas 

cidades da região Sul do Brasil, situadas no Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio 

Grande do Sul. Com base em trabalhos de campo, dados quantitativos e aportes 

teóricos e temáticos, acerca do tema e do recorte territorial, organizamos esta etapa 

do trabalho a partir de alguns elementos específicos. 

Quando pensamos na formação socioespacial brasileira, dada a complexa 

estruturação e forma de apropriação do território, bem como a grandiosa extensão do 

país, foram produzidos contextos regionais com conteúdos diferentes. Por isso, 

conforme Corrêa (2015) e Endlich (2009) expuseram, é possível concebermos planos 

regionais no âmbito da formação socioespacial do país, dotados de especificidades. 

Na região Sul, há uma quantidade significativa de municípios com populações 

pouco numerosas, o que reitera nossas palavras iniciais, na direção de considerar a 

presença de muitas cidades pequenas. Fresca (2010) mostrou as diferenciações 

conceituais entre cidades pequenas e cidades locais, o que em poucas palavras se 

refere ao nível de complexidade dos papéis desempenhados pelos centros urbanos. 

Os papéis das cidades também são reproduzidos nas operações do TRP, pois como 

veremos a seguir, mesmo sob aparentes similaridades, algumas cidades 

desempenham funções especificas na rede de transporte coletivo regular, além de 

condições particulares nas suas situações geográficas (CATAIA; RIBEIRO, 2015). 

O transporte rodoviário de passageiros, seja ele intermunicipal ou 

interestadual, é produto-produtor de centralidades, em nível regional, ao favorecer a 

acessibilidade aos diversos centros urbanos. Ao mesmo tempo em que a espessura de 

seus fluxos (principalmente manifestada na demanda de passageiros) está atrelada 

proporcionalmente ao papel regional da cidade em análise, a quantidade de linhas de 

ônibus que atendem as cidades está mais intensamente relacionada à posição relativa 

delas, não correspondendo necessariamente a elevados fluxos de passageiros de/para 

determinado nó da rede urbana e rodoviária. 

Na Figura 2, o mapa representa as diferentes e atuais condições de transporte 
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de passageiros nas cidades catarinenses, através da distribuição das operações em 

três categorias: centros que possuem atividades de transporte rodoviário interestadual 

e intermunicipal; cidades que têm apenas a modalidade intermunicipal; e a terceira 

que traz os locais onde não há qualquer tipo de transporte coletivo regular dessas para 

outras cidades – podem existir, todavia, ligações com distritos e comunidades rurais. 

As atividades mais completas, através das duas modalidades principais de 

operação, estão concentradas nos eixos rodoviários mais importantes, em grande 

maioria federais, como nas BRs 101, 116, 158, 163 470, 282 e 283. Entre essas, estão 

extensas vias rodoviárias que tornam possível a manutenção de interações espaciais 

com um grande número de outros centros, como nas estradas que fazem as ligações 

da região Sul ao Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Figura 2: Santa Catarina: cidades e operações do transporte rodoviário de passageiros 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quando nos atentamos ao contexto da Região Geográfica Intermediária de 

Chapecó, situada no Oeste de Santa Catarina, percebemos um contexto de muitas 

cidades, localizadas a poucos quilômetros de distância entre si, desdobramento da 

particular forma de política de reocupação do território nessa área. São 109 municípios, 

entre os quais 97 possuem uma população estimada de até 20.000 habitantes no ano 

de 2020 (IBGE, 2020). O TRP tem uma relativamente ampla difusão na região, em 
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função da complexa divisão territorial do trabalho que estruturou uma densa rede de 

cidades, numerosas rodovias e variados papéis e funções urbanas nesses centros. 

Algumas cidades concentram mais fluxos do TRP do que outras, como é o caso 

de São Miguel do Oeste, centro de sua Região Geográfica Imediata. Nessa cidade 

pequena há uma interessante combinação entre a posição na rede rodoviária e a 

complexidade desempenhada pelas funções urbano-industriais situadas no seu 

território. Como manifestação disso, há a presença de operações de linhas regulares 

intermunicipais e interestaduais, o que amplia a possibilidade de ligação com outros 

importantes centros urbanos, tanto na própria região Sul do país quanto em outras. 

Para entendermos as articulações potencializadas a partir do transporte 

interestadual, observamos, na Figura 3, um mapa com os destinos das linhas regulares 

operadas em São Miguel do Oeste, dentre as quais destacamos a existência de 

algumas linhas que superam os 1.500 km de extensão. Entre as quais, temos os 

serviços que ligam Carazinho (RS) a São Félix do Xingu (PA); Carazinho (RS) a Balsas 

(MA); Juína (MT) a Passo Fundo (RS); Ijuí (RS) a Canarana (MT) e outras. 

 

Figura 3: São Miguel do Oeste: articulações entre cidades através do TRIP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sobre as operações com menores extensões, há um denso conjunto de linhas 

regulares que ligam São Miguel do Oeste a muitas outras cidades pequenas da região 
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Sul e, logo, às capitais de estado e principais centros regionais. Conforme dados da 

ANTT (2018), os fluxos interestaduais de passageiros mais numerosos, com origem ou 

destino na cidade, estão concentrados entre Porto Alegre (6.217), Curitiba (4.432), 

São Paulo (3.255), Foz do Iguaçu (2.814), Francisco Beltrão (2.259), Novo Hamburgo 

(2.071) e Cascavel (1.733), que são manifestações da formação socioespacial da 

região Sul do Brasil. Essas questões e outras complementares foram tratadas com 

maiores aprofundamentos por Lemos (2019). 

Quando nos atentamos a outra cidade pequena da região, Maravilha, que 

também é o centro de sua Região Geográfica Imediata, observamos a sua situação 

geográfica também favorável. Concordamos com Corrêa (2015) na reflexão sobre o 

contexto regional, pois o autor expõe que hoje, nos processos de reestruturação 

produtiva, as cidades pequenas apresentam a especialização de suas atividades 

econômico-industriais como um processo substancial. Neste caso, por estar igualmente 

inserida em um contexto de intensa atividade agroindustrial, bastante tecnificada, 

produz interações que perpassam escalas diversas. 

Durante os trabalhos de campo, observamos que o Terminal Rodoviário 

Municipal da cidade é atendido por diversas linhas do TRP, em suas escalas estadual 

e interestadual. Ao considerarmos que o transporte coletivo entre as cidades, tanto na 

própria RGI de Maravilha, como também na Região Geográfica Intermediária de 

Chapecó, ele apresenta de modo geral algumas disparidades. Entre essas, está a baixa 

quantidade de horários e um reduzido conjunto de linhas de ônibus. Diante disso, em 

Maravilha, chama-nos a atenção a quantidade de linhas e suas respectivas frequências, 

nos serviços que a ligam às cidades próximas. 

Na Figura 4, observamos as linhas que possuem Maravilha como ponto de 

origem e destino. Trata-se de uma característica interessante, visto que no contexto 

regional é incomum a existência de cidades pequenas com pontos terminais de linhas 

do TRP. Todas as linhas deste quadro são operadas por empresas de pequeno porte, 

agentes econômicos que são bastante particulares à análise geográfica. 

Entre as linhas operadas, alguns serviços atendem horários específicos para a 

“troca de turno” de funcionários das indústrias localizadas na cidade, sobretudo nas 

ligadas ao setor de tratamento da produção agropecuária. Nesse sentido, destacamos 
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algumas das plantas industriais existentes na cidade: Cooperativa Central Aurora 

Alimentos (recebimento, abate e processamento de carnes a partir de aves), Laticínios 

Piracanjuba (recebimento e processamento de lácteos), Cooperativa Regional 

Auriverde (diversas instalações, com desataque à planta voltada para o processamento 

de grãos com foco na produção de ração animal). 

Além das unidades produtivas dedicadas ao setor agroindustrial, existem 

atividades complementares a esse circuito, como as observadas nas indústrias ligadas 

à produção metalomecânica, bem como todo um conjunto de empresas voltadas para 

o suporte e realização de transporte rodoviário de cargas. Consideramos que as 

atividades produtivas existentes na cidade de Maravilha convergem em centralidades 

diversas, expressas na manutenção das operações dos serviços do TRP, que 

representam a dinâmica da movimentação de pessoas pelas suas relações com a 

divisão do trabalho nessa região. 

 

Figura 4: Maravilha: linhas de ônibus intermunicipais com origem e destino na cidade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para finalizar o assunto das centralidades, destacamos a importante função 

social desse modal de transporte, que é a de favorecer a interligação de cidades com 

múltiplas particularidades com outros centros urbanos, como os de maior relevância: 

capitais estaduais, metrópoles e cidades médias. Embora seja uma atividade que não 
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ofereça a velocidade de fluidez equiparada ao modal aéreo, mostra-se como um meio 

de transporte mais abrangente e capaz de manter o atendimento em cidades e demais 

localidades com fluxos reduzidos, inconcebíveis de serem atendidos por meios de 

transporte mais ávidos por rentabilidade. 

O segundo tema é o dos objetos geográficos especializados na concentração 

dos fluxos do TRP. São os terminais rodoviários, fixos de central relevância para esse 

meio de transporte, que por concentrarem as operações, se constituem como elos da 

rede de operações, estruturada pelas ações de empresas privadas (atividade fim em 

si mesma) e dos entes estatais (regulação, controle, fiscalização). 

É comum que nas cidades pequenas os terminais rodoviários, que também são 

chamados de estações rodoviárias, cumpram funções importantes, que vão além da 

aglutinação dos fluxos do TRP. Como observamos em vários locais, também existem 

atividades de comércio e serviço, hotelaria, atendimento bancário, além da ser possível 

o envio e recebimento de encomendas e pequenos pacotes pelas empresas de ônibus. 

Separamos alguns casos para exemplificar essas dinâmicas, que podem ser 

vistas na composição da Figura 5, na qual estão registradas as rodoviárias de Gramado 

dos Loureiros/RS (A), Sarandi/RS (B), Nonoai/RS (C) e Maravilha/SC (D). Vale destacar 

que nem todas as cidades com fluxos do TRP apresentem construções especializadas 

nesse meio de transporte, sendo comum a presença de simples pontos de ônibus – 

muitas das vezes sem abrigos contra intempéries. As tipologias mais comuns de 

construções podem conter plataformas de estacionamento dos veículos ou, como visto 

nas imagens A e B, constituírem-se como construções mais simples. 

Já mencionamos a possibilidade de realizar a integração entre as escalas 

intermunicipal e interestadual de operação, ação realizada especialmente através dos 

terminais rodoviários. Em cidades pequenas de maiores complexidades, tomando 

como base teórica para a compreensão o estudo de Fresca (2010), é comum vermos 

os transbordos (“baldeações”) de passageiros, de um veículo para outro, oriundos 

principalmente de cidades ainda menos complexas – ou cidades locais –, que partem 

de uma linha local/regional para outra de abrangência interestadual. 

Nonoai/RS e Sarandi/RS, por exemplo, possuem outras diversas cidades nos 

seus entornos próximos, que não recebem linhas regulares do transporte rodoviário 
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interestadual de passageiros. Existem, todavia, ainda que pouco numerosos, serviços 

regulares intermunicipais, que no limite possibilitam os transbordos nas cidades que 

possuem ligações com outros estados. As duas cidades mencionadas possuem linhas 

interestaduais com as capitais da região Sul e São Paulo, além de ligações diretas com 

os principais centros urbanos da região; são, ao todo, 18 linhas regulares em 

Nonoai/RS e 26 em Sarandi/RS, contexto que já demonstra uma hierarquização no 

âmbito das operações do TRP. Isso é explicado, em partes, pela articulação da segunda 

cidade através da BR-386, importante eixo rodoviário de ligação no Rio Grande do Sul. 

 

Figura 5: Terminais rodoviários de ônibus em cidades selecionadas 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Para se pensar nas atividades executadas pelos agentes econômicos do TRP, 

as práticas espaciais mostradas por Corrêa (1992) são importantes, especialmente as 

de seletividade e marginalização espacial. Ao tratar de outras atividades, o autor 

apontou alguns elementos referentes à “gestão do território” exercida por grandes 

corporações e agentes econômicos privados. É característica destes a atuação 

incessante no objetivo de agir, em serviços e em atividades produtivas, da forma mais 

equânime às suas próprias demandas por lucro e flexibilidade de operação. A gestão 

do território consiste, para o autor, em ações que visam à “criação e controle das 

formas espaciais, suas funções e distribuição espacial, assim como de determinados 

processos, como concentração e dispersão espaciais” (CORRÊA, 1992, p. 115). 
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5 CONCLUSÕES 

 

Ainda que seletivas, as condições mínimas de acessibilidade no âmbito da rede 

urbana, bem como as condições de mobilidade entre cidades pequenas, tornam o 

transporte rodoviário de passageiros uma atividade estratégica nas dinâmicas de 

integração territorial. Por isso, faz-se tão necessário o incremento e a manutenção da 

atenção do Estado no rigoroso controle, na fiscalização ampla e nas exigências pelo 

cumprimento das normas e qualidades preestabelecidas. 

No Brasil, coexistem maneiras de regulação diferenciadas, ficando a cargo de 

cada órgão estadual a imposição de normas e legislações que guiam as operações do 

TRP. Tal fato constitui uma barreira permanente, visto que não há uma integração 

formal entre agências, autarquias, departamentos e secretarias, constituindo um 

cenário de significativas diferenciações na estrutura geral do sistema, que se 

expressam nas formas de transportar passageiros em cada estado. 

O marco regulatório nacional, atribuído à ANTT, passou por modificações 

significativas nos últimos anos através da implementação de uma frouxa regulação, 

que corrobora com a lógica flexível e tensionada entre entes privados e o Estado. 

Vencida pela convergência política e econômica construída entre as empresas de 

ônibus, a agência reguladora federal instituiu o regime de autorização, em detrimento 

da proposta de licitação total do sistema, que foi retardado por décadas segundo os 

interesses do setor. Resta-nos a atenção à manutenção das condições de transporte, 

de forma relativamente abrangente e que busque integrar outros locais. 

Para finalizarmos, destacamos o papel que o par mobilidade-acessibilidade 

desempenha nas cidades pequenas, que para além de ser um desdobramento do 

processo de mundialização da economia – exigente que é por fluidez crescentemente 

maior – viabiliza o deslocamento para o uso de equipamentos, serviços e outras tantas 

atividades, localizadas em cidades de vários papéis, funções e níveis de centralidade. 
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POLÍTICAS HABITACIONAIS EM PEQUENAS CIDADES: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NAS 

CIDADES DE PROMISSÃO/SP E PENÁPOLIS/SP 

 

 

PAVONI, João Vitor1 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as operações das políticas 

habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (SP) e do 

Programa “Minha Casa, Minha Vida” nas pequenas cidades de Promissão/SP e 

Penápolis/SP, classificadas como Centro Local e Centro de Zona, respectivamente, de 

acordo com o IBGE (2008; 2020). Foram realizados trabalhos de campo com o 

intuito de identificação e mapeamento dos empreendimentos habitacionais, leitura e 

síntese da bibliografia específica sobre produção do espaço urbano e pequenas 

cidades, além de entrevistas com gestores locais, a fim de compreender quais os 

efeitos socioespaciais tem acarretado com a implantação das políticas habitacionais 

nestas cidades. Como resultados, pôde-se verificar o aumento gradual da malha 

urbana com os empreendimentos construídos nas periferias das cidades analisadas, 

o afastamento social por parte dos moradores, e o aumento das desigualdades 

socioespaciais, com base em algumas dinâmicas imobiliárias frente ao acesso a terra 

e a habitação. 

 

Palavras chave: Pequenas cidades. Produção do espaço urbano. Políticas 

habitacionais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da leitura sobre a produção e reprodução do espaço urbano2, a 

questão da habitação apresenta destaque nas pequenas cidades. As políticas 

habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 

São Paulo (CDHU) e o Programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV) são fortemente 

considerados frente à produção de empreendimentos residenciais, alterando as 

finalidades no uso e ocupação do solo em diversas cidades paulistas. 

Ao analisar tais políticas, são ressaltadas algumas dinâmicas específicas, 

sobretudo em relação à expansão da malha urbana e em processos de diferenciação 

socioespacial. Tal como afirmam Endlich (2006) e Bernardelli (2004), é significativa a 

intervenção do Estado na implantação de políticas habitacionais para a reprodução 

das necessidades básicas da população de baixa renda nas pequenas cidades, seja 

no suprimento de moradias ou políticas de assistência social, de forma a garantir a 

reprodução do capital, como também do próprio espaço.  

Porém, na medida em que os serviços urbanos básicos necessários à 

reprodução social não acompanham a produção dos empreendimentos e conjuntos 

habitacionais, tal intervenção tende a aumentar as desigualdades, aumentando os 

custos de vida dos moradores em decorrência do aumento das distâncias de tais 

empreendimentos aos centros comerciais. 

Com base nisso, serão apresentada a discussão com base nos resultados de 

campo e os mapeamentos realizados, que acompanha o referencial teórico a respeito 

da intervenção Estatal nas pequenas cidades de Promissão/SP e Penápolis/SP. 

Contudo, faz-se necessário o breve aporte teórico a respeito das pequenas cidades, 

para que seja possível estabelecer os devidos procedimentos teóricos e 

metodológicos para sua investigação. 

 

 

 
2 Não tendo a pretensão de reduzir o conceito de “produção do espaço”, no qual possui ampla 
determinação, considerou-se neste trabalho por “produção do espaço” a discussão frente aos agentes 

produtores do espaço urbano, com foco nas ações do Estado, em decorrência da implantação das 
políticas habitacionais analisadas e a transformação do uso do solo para fins urbanos. 
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2 ALGUMAS NOÇÕES SOBRE AS PEQUENAS CIDADES: CARACTERIZAÇÃO E 

SELEÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

  

A partir da consulta a parte da ampla literatura que trata de políticas 

habitacionais e produção do espaço urbano, é possível afirmar que são poucos os 

trabalhos que se voltam à análise de seus efeitos e/ou das transformações que 

produzem em pequenas cidades. Não é demais lembrar, ainda, que tais cidades 

compõem uma parcela significativa da rede urbana brasileira, e não contemplá-las é 

esquecer uma parte da realidade urbana (ENDLICH, 2006). 

Para elucidar a parte do universo das pequenas cidades, de acordo com o 

censo demográfico realizado pelo IBGE (2010), no estado de São Paulo existem 536 

municípios com sedes municipais até cinquenta mil habitantes (83,10% do total). De 

acordo com Sposito e Jurado da Silva (2013), o critério demográfico é valioso ao 

ponto de estabelecer parâmetros de análises e evidenciar a dimensão ocupada por 

realidades de pequenos centros urbanos. Porém, também é certo afirmar que os 

dados demográficos, muitas vezes, não revelam as funções dentro dos contextos 

urbanos das pequenas cidades, bem como suas especificidades (FRESCA, 2010). 

Um dos termos que se aproximam para a conceituação de pequena cidade 

são as “cidades locais”, empregado por Santos (1982), que compreendem as 

localidades que conseguem suprir suas necessidades mínimas sobre sua população 

local, frente à disponibilidade dos serviços urbanos. Para o autor, tais localidades 

partem do pressuposto de serem: 

 

[...] aglomerações em seu nível mais fundamental, nível abaixo do 
qual não se pode mais falar da existência de uma verdadeira cidade. 
Temos aqui uma questão de limite inferior da complexidade das 

atividades urbanas capazes, em um momento dado, de garantir ao 
mesmo tempo um crescimento autosustentado e um domínio 

territorial. A cidade local é a dimensão mínima a partir da qual as 
aglomerações deixam de servir às necessidades da atividade primária 
para servir as necessidades inadiáveis da população com verdadeira 

especialização do espaço (SANTOS, 1982, p.70-71). 

 

Considerar a “verdadeira especialização do espaço” nas análises das 

pequenas cidades leva-se em conta seus aspectos qualitativos, bem como suas 
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funções intraurbanas e interurbanas. Nas observações de Corrêa (2011), é possível 

caracterizar que uma cidade, como pequena, dependeria também de sua situação 

geográfica, na medida em que estaria necessariamente vinculada a sua inserção em 

uma dada região ou rede urbana, que permita observar seu papel mais ou menos 

intenso em determinada divisão territorial do trabalho. 

A partir disso, foram selecionadas neste estudo, as cidades de Promissão e 

Penápolis a terem seus espaços urbanos analisados, localizadas na Região 

Administrativa de Bauru/SP e na Região Administrativa de Araçatuba/SP, 

respectivamente. 

 

Quadro 1. Cidades selecionadas para o estudo. Informações gerais. 

 

Unidade 
Territorial 

 

Hierarquia 
Urbana 
(IBGE, 

2008; 
2020) 

 

 

População 
Total 

(2010) 

 

Pop. Sede 
Municipal 

(2010) 

 

Área 
Territorial 

(km²) 

 

Grau de 
Urbanização 

(2019) 

Promissão 

 

Centro Local 35.674 29.794 779,20 km² 85,82% 

Penápolis Centro de 
Zona A 

58.510 55.808 711,32 km² 96,78% 

Fonte: IBGE (2008; 2010; 2020); Fundação SEADE (2019). Elaboração: do autor. 

 

A cidade de Promissão, de acordo com o IBGE (2017), foi elevada a 

município por meio do Decreto-lei Estadual nº 1.934, no ano de 1923, possuindo 

além de seu Distrito Sede o Distrito de Santa Maria do Gurupá. A cidade de Penápolis 

foi elevada à categoria de município através do Decreto-lei Estadual nº 1.397 no ano 

de 1913, possuindo atualmente somente seu Distrito Sede. As duas cidades 

apresentam grau de urbanização consideráveis, com abastecimento de água e 

esgotamento sanitário acima da média do Estado de São Paulo (SEADE, 2010). É 

interessante ressaltar que ambas as cidades apontaram crescimento populacional, 

tendo em vista as populações totais estimadas para o ano de 2020, sendo Promissão 

com 40.828 habitantes e Penápolis com 63.757 habitantes (IBGE, 2020). 

Com base no estudo sobre as Regiões de Influência das Cidades – REGIC 

(IBGE, 2008; 2020), as cidades selecionadas neste trabalho foram classificadas como 
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Centro Local e Centro de Zona, nas quais apresentam restrita influência em suas 

regiões, mas que podem conter serviços urbanos das quais outras cidades usufruem, 

como é o caso de Penápolis, apontada em articulação com a cidade de Birigui, 

abrangendo em sua “Região Geográfica Imediata” (IBGE, 2017) um total de 19 

cidades. O Mapa 1 a seguir apresenta as localizações das cidades selecionadas neste 

trabalho: 

 

Mapa 1. Localização das cidades de Promissão/SP e Penápolis/SP e suas mesorregiões 
(IBGE, 2010). 

 

 

De acordo com o IBGE (2017), as duas cidades apresentam salário médio 

mensal dos trabalhadores formais de 2,2 SM. Os trabalhos de campo realizados, 

além dos dados coletados pelas entrevistas com os gestores locais, revelam que as 

atividades econômicas desenvolvidas em Promissão e Penápolis decorrem da 

presença de usinas sucroalcooleiras, atividades relacionadas à agricultura e pecuária, 

frigoríficos, além do comércio local e do setor da construção civil, este último 

impulsionado em grande parte pelo crédito habitacional do PMCMV, nos últimos 

anos. 
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Frente aos dados apresentados, serão continuadas as análises a partir de 

suas dinâmicas intraurbanas em relação às políticas habitacionais do PMCMV e da 

CDHU. Vale ressaltar que a escolha dessas cidades não se deu de forma aleatória, 

tendo em vista a constatação de ambas as políticas habitacionais, suas relações com 

os setores públicos e privados da construção civil, além de seus papéis nos processos 

de produção e reprodução do espaço. 

 

3 AS POLÍTICAS HABITACIONAIS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 

NAS PEQUENAS CIDADES DE PROMISSÃO/SP E PENÁPOLIS/SP 

 

As ações do Estado no âmbito das políticas habitacionais ganharam 

importante destaque com a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH). Criado 

em 1964, através da Lei 4.380/64, quando também foi instituído o Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH), teve como intuito a alocação de recursos voltados 

para o financiamento das políticas habitacionais, através de duas fontes principais: o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Sistema Brasileiro de Poupança 

e Empréstimo (SBPE). Foram diversos os programas delineados com propostas para 

a redução do déficit habitacional, além da estruturação de um mercado imobiliário 

que já se mostrava dinâmico no país (ROYER, 2009). 

De acordo com Bolaffi (1982), no ano de 1964, o governo que se 

estabeleceu no poder se comprometeu a conter as pressões inflacionárias no país, 

em decorrência das crises econômicas internacionais. Algumas das medidas a serem 

tomadas então, para além das políticas de contenção salarial, foram ações que 

visavam impactar consideravelmente o setor da indústria de base. Nesse sentido, o 

governo ao eleger a questão da habitação como prioridade, e direcionando os 

investimentos para o setor de obras e moradias populares, proporcionou maior 

movimentação das indústrias básicas fornecedoras da construção civil, ao tempo em 

que ganhou expressão política com o apoio das massas populares, frente às 

demandas por habitação. De acordo com o autor, 
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O sistema engendrado em torno do BNH conseguiu superar o 
impasse, por meio de uma fórmula que canalizaria para a construção 

civil recursos gerados no próprio setor privado. Ao mesmo tempo, o 
setor privado foi liberado do ônus para o qual os recursos absorvidos 

estavam destinados (BOLAFFI, 1982, p. 46). 

 

No desenvolvimento dos programas habitacionais, o BNH/SFH operavam com 

base em dois agentes principais: os agentes promotores e os agentes financeiros. Os 

agentes promotores exerciam a função de organizar, implantar, promover e 

acompanhar o desenvolvimento dos programas, dentro das diretrizes que propunha 

o BNH. Os agentes financeiros eram responsáveis pela aplicação e recuperação dos 

recursos que vinham pelo BNH/SFH, agindo como mutuário (quem recebe o 

financiamento) e como mutuante (quem direciona o financiamento) dos beneficiários 

finais (ROYER, 2002). Nesse sentido, as COHABs (Companhias Habitacionais) 

realizavam as duas funções. 

Com a alta da inflação na década de 1980, em conjunto com a crise de 

liquidez e altos índices de inadimplência no SFH e no BNH, as políticas habitacionais 

desenvolvidas pelos estados e municípios ganharam maior relevância. Com a 

fragmentação institucional e financeira do BNH (com sua extinção no ano de 1986), 

as despesas com financiamentos e promoções das políticas habitacionais vão aos 

poucos sendo transferidas para as entidades subnacionais (CARDOSO; ARAGÃO, 

2013). Vale ressaltar que este processo “se consolidou com a Constituição de 1988 e 

com a maior autonomia financeira conferida aos estados e municípios na nova ordem 

constitucional” (ROYER, 2002, p. 02). 

No estado de São Paulo, a CDHU ganhou destaque neste processo, se 

tornando um dos principais agentes promotores e executores das políticas 

habitacionais nas cidades paulistas naquele período e posteriormente. Foram vários 

os programas delineados pela CDHU ao longo dos anos, que, em conjunto com a 

Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, ora privilegiava a participação 

popular e a aproximação do governo estadual com as prefeituras municipais com 

programas de mutirão e autoconstrução3, ora privilegiando parcerias público-privadas 

 
3 Tal como afirma Maricato (1982), a autoconstrução constitui-se na participação da classe 
trabalhadora dentro do processo de construção da casa própria ou até mesmo em obras relacionadas 
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no esquema de “empreitada global” (produção em massa de unidades habitacionais 

por empresas construtoras). 

Entre as décadas de 1970/80, as ações da CDHU priorizavam o atendimento 

aos municípios do interior do Estado, tanto pelo período de crise institucional e 

financeira pela qual o BNH passava. Isso acarretou na gradual autonomia do governo 

do Estado em operar com recursos próprios, além de possibilitar o fortalecimento de 

vínculos entre as esferas de governo (estadual e municipal). No geral, os municípios 

interessados pelos programas deveriam dispor do terreno para a construção dos 

conjuntos habitacionais, de engenheiros e mestres de obras, além da assistência 

para organização e seleção dos beneficiários. Nesse sentido, a CDHU atribuía 

maiores funções de gestão e execução da política habitacional, principalmente para 

os municípios de menores portes, incentivando a atuação em escala local (ROYER, 

2002; CDHU, 2016). 

A fim de elucidar a presença desta Companhia nas cidades analisadas, as 

informações do quadro a seguir correspondem aos períodos de entrega das unidades 

habitacionais por gestão governamental. 

 

Quadro 2. Produção Habitacional CDHU nas pequenas cidades. Unidades habitacionais (UH) 
entregues nas gestões governamentais – 1975 a 2018. 

 
Gestões de governo estadual 

 
Unidades Habitacionais entregues  

 

 
Governo 

 
Período 

 
Promissão 

 
Penápolis  

Paulo Egydio 1975 – 1979 Não consta 64 UH 

Orestes Quércia 1987 – 1991 Não consta 387 UH 

Luiz Antônio Fleury 1992 – 1994 Não consta 583 UH 

Mário Covas 1995 – 2000 474 UH 504 UH 

Geraldo Alckmin 2001 – 2006 92 UH 725 UH 

José Serra 2007 – 2010 Não consta Não consta 

Geraldo Alckmin 2011 – 2018 310 UH 234 UH 

Total de unidades habitacionais 
entregues (1975 a 2018) 

866 UH 2.487 UH 

 Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – Produção Habitacional 
(2018). Organização: do autor. 

 
à infraestrutura urbana, através do trabalho familiar ou comunitário, com o objetivo de reduzir os 
custos finais da produção. 
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Com base nas informações coletadas da Companhia4, do total de 3.353 

unidades habitacionais produzidas nas cidades de Promissão e Penápolis, entre os 

anos de 1975 a 2018, 62% foram construídas em modalidades de 

mutirão/autoconstrução, enquanto que 38% foram construídas sobre empreitadas 

globais (empresas construtoras), para o atendimento de famílias com até dez salários 

mínimos. Atualmente, a CDHU está presente em 97% dos municípios paulistas, por 

onde já foram produzidas mais de 530.000 UH ao longo de sua trajetória. 

Em relação às políticas de âmbito federal, no primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995 a 1998) foi criado o PAR – Programa de Arrendamento 

Residencial, dispondo dos recursos do FGTS e do OGU (Orçamento Geral da União). 

A Caixa Econômica Federal (CEF) tornou-se a operadora do Programa e os recursos 

financeiros passaram a ser repassados para as companhias construtoras, produzindo 

habitações e transferindo-as à CEF, responsável pela alocação da população a ser 

beneficiada (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). É importante ressaltar o modelo da 

produção habitacional do PAR, com a progressiva consolidação de um sistema de 

mercado, com o incentivo a um conjunto de empresas que estariam dispostas a 

concentrar a produção para os setores de renda média e baixa (CARDOSO; ARAGÃO, 

2013).  

Foi no ano de 2008 que a crise iniciada nos Estados Unidos contaminou o 

mercado financeiro com o chamado “efeito cascata” (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). A 

crise foi desencadeada pelo mercado secundário de hipotecas, que continha títulos 

lastreados em ofertas de riscos, denominadas subprimes. Como prevenção, a reação 

do governo brasileiro foi a adoção do crédito pelos bancos públicos envolvendo o 

Banco do Brasil, BNDES e a CEF. Essas medidas contribuíram para compensar o setor 

privado, e como medida de caráter “anticíclico”, estava relacionada a expansão do 

crédito para manter as obras do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), como 

também ampliar as condições no setor da construção civil, na medida em que se 

ampliava o mercado habitacional e imobiliário (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). 

Em março de 2009, o governo anunciava o “Programa Minha Casa, Minha 

 
4 Disponível em: < http://www.cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-producao-
habitacional>. Acesso em: 20 ago. 2020. 

http://www.cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-producao-habitacional
http://www.cdhu.sp.gov.br/web/guest/producao-habitacional/consultar-producao-habitacional
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Vida”, com o objetivo de produzir moradias para famílias com rendas mensais de até 

dez salários mínimos. As ações estabelecidas, no inicio, davam prioridades aos 

municípios com mais de 100 mil habitantes, tendo em vista a proporção do déficit 

habitacional quantitativo para os maiores centros urbanos. De acordo com Amore 

(2015), em primeiro momento, tais iniciativas refletiram a leitura simplificada do 

déficit habitacional relativo nas cidades brasileiras. 

Na estrutura do PMCMV, os recursos para o crédito habitacional eram 

divididos pelas Faixas de Renda 1, 2 e 3, em primeiro momento, que abrangia as 

famílias com rendas mensais de zero a três salários mínimos, três a seis salários 

mínimos, e seis a dez salários mínimos, respectivamente. As Faixas de Renda 

também determinavam as finalidades da produção habitacional através das 

“modalidades”. Como exemplo, a Faixa 1 enquadrava as modalidades “Minha Casa 

Minha Vida – Urbano”, “Minha Casa Minha Vida – Rural” (com rendas familiares 

médias calculadas por ano), e o “Minha Casa Minha Vida – Entidades”, que era 

destinado às famílias organizadas de forma associativa. 

No ano de 2011 (segunda Fase do PMCMV), foi criada a modalidade “Minha 

Casa Minha Vida – Sub 50”, com o atendimento da política aos municípios com 

menos de 50 mil habitantes, incluída também na Faixa 1. De acordo com Cardoso e 

Aragão (2013), 

 

Municípios com menos de 50 mil habitantes, “sub 50”: o 
financiamento é operado através de Agentes Financeiros Privados (e 

não pela Caixa Econômica). A operacionalização dessa modalidade é 
feita via oferta pública de recursos. As instituições financeiras se 
inscrevem e são selecionadas pela CAIXA, que em conjunto com o 

MCidades, define e publica o volume de recursos destinado a cada 
Agente Financeiro, ficando cada agente financeiro responsável por 
uma determinada região. O MCidades também recebe, via site, o 

cadastro de propostas dos entes federados, que são então 
selecionadas tendo como referência o déficit habitacional municipal. 

Os agentes financeiros são os responsáveis pela análise de risco e 
contratação das propostas selecionadas, e por manter o MCidades 
informado sobre as contratações. (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p. 40). 

 

É interessante ressaltar que, sobre a modalidade do “Sub-50”, os Agentes 

Financeiros assumiram destaque nas escolhas das regiões e nas contratações das 
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construtoras e incorporadoras, favorecendo a atuação das empresas na 

movimentação do mercado imobiliário nas escalas locais e regionais, com foco na 

produção de empreendimentos habitacionais para as “pequenas cidades”. 

Nas Faixas de Renda 2 e 3, os recursos eram provindos do CCFGTS 

(Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), com execução de 

obras a partir de apresentações de projetos à CEF pelas empresas construtoras, 

podendo ser autorizadas ou não. Em consulta à plataforma “SISHAB” (Sistema de 

Habitação5), pertencente ao atual Ministério do Desenvolvimento Regional, foram 

mais de 6.000.000 de unidades habitacionais contratadas entre os anos de 2009 a 

2020. Em comparação às unidades habitacionais produzidas pelo BNH em 22 anos de 

operação, o PMCMV excede em aproximadamente 1.430.000 UH, considerando-se 

menos da metade do tempo de operação do programa. 

Com base nas informações coletadas nos trabalhos de campo, na base de 

dados do Ministério das Cidades (2016) e da plataforma SISHAB (2020), o quadro a 

seguir apresenta o panorama geral das unidades habitacionais contratadas nas 

pequenas cidades selecionadas para o estudo. 

 

Quadro 3. Produção Habitacional do PMCMV em Promissão e Penápolis. Empreendimentos 
contratados e unidades habitacionais entregues – 2009 a 2018. 

 
Unidades 

Territoriais 

 
Nº de 

empreendimentos 

 
Modalidade 

 
Faixa de 

Renda 

 
UH 

entregues 

 
Promissão 

 
4 

 
CCFGTS 

 
Faixa 2 

 
226  

 
Penápolis 

 
16 

FAR Empresas; 
CCFGTS 

Faixas 1; 1,5; 
2 

 
943 

Fonte: Sistema de Habitação. Ministério de Desenvolvimento Regional (2020). Organização: 
do autor. 

 

Com base nas informações do Quadro 3, pode-se observar maior quantidade 

de empreendimentos construídos na cidade de Penápolis, com unidades 

habitacionais destinadas às Faixas de Renda 1, 2 e a Faixa 1,5 (produção de 

 
5 Disponível em: < http://sishab.mdr.gov.br/>. Acesso em: 20 ago. 2020. 
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unidades habitacionais pelo CCFGTS). A cidade de Promissão apresenta 226 unidades 

habitacionais entregues, porém, de acordo com as informações coletadas em campo, 

há mais dois empreendimentos sendo produzidos, também destinados à Faixa de 

Renda 2.  

É interessante ressaltar as aproximações com as empresas locais e a 

comercialização de empreendimentos de uma cidade em relação à outra. A 

construtora responsável por um dos empreendimentos na cidade de Promissão é a 

“Serve Engenharia LTDA”, sendo a “Imobiliária Gama” (sede em Promissão) a 

responsável pelo acesso dos beneficiários ao crédito habitacional. A Serve 

Engenharia LTDA (sede em Marília/SP), atua no segmento de habitação popular 

desde 1999, tendo produzido aproximadamente seis mil unidades habitacionais em 

várias cidades do Estado de São Paulo, e em especial na cidade de Penápolis, com a 

construção de alguns dos empreendimentos do PMCMV no padrão de condomínios 

residenciais. 

Os trabalhos de campo também apontaram o envolvimento de uma 

construtora com sede na cidade de Promissão (Concreta Construções LTDA), que 

atuou tanto na produção de empreendimentos do PMCMV quanto na produção de 

conjuntos habitacionais da CDHU, na mesma cidade. A situação geográfica de ambas 

as cidades (29 km de distância) favorece a atuação dos agentes empreendedores em 

escalas interurbanas. Nesse caso, a proximidade e os vínculos administrativos, bem 

como a aquisição de terrenos e a saída dos empreendimentos com as unidades 

habitacionais constituem-se práticas promovidas pelos agentes produtores da 

habitação em escalas menos expressivas, contendo suas especificidades e dinâmicas 

próprias. 

Com o intuito de somar com as informações apresentadas, os resultados que 

implicam na produção do espaço urbano por ambas as políticas habitacionais 

analisadas serão detalhados a seguir, com base nos mapas de localização dos 

empreendimentos e conjuntos habitacionais, bem como o debate sobre a produção 

do espaço e a problematização deste processo, tendo como características a 

expansão da malha urbana e a gradual distância dos empreendimentos ao centro 

comercial de cada cidade, bem como os indicadores de renda por setor censitário 
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(IBGE, 2010), na análise dos chefes de família sem rendimentos. 

 

4 RESULTADOS SOCIOESPACIAIS OBTIDOS 

 

A questão da habitação e o acesso à mesma consistem em um dos principais 

problemas frente às discussões relacionadas ao “urbano” dentro da Geografia, tanto 

pelas ações que envolvem os agentes produtores da habitação nas cidades 

brasileiras, quanto pelos seus efeitos socioespaciais com a produção do espaço.  

Para Singer (1982), a produção do espaço urbano decorre do processo de 

transformação do solo agrícola para fins de uso na cidade, através de mecanismos 

de incorporação. Nas observações de Corrêa (1989) a habitação, classificada como 

mercadoria, pode ser analisada a partir do “como” e o “onde morar”, tendo em vista 

que tais ações não são autônomas, decorrentes das intervenções dos agentes de 

produção do espaço, para além da simples escolha das classes sociais enquanto 

consumidoras. Segundo o autor, 

 

Para se entender a questão do como morar é preciso que se 

compreenda o problema da habitação. Trata-se de uma mercadoria 
especial, possuindo valor de uso e valor de troca, o que faz dela uma 
mercadoria sujeita aos mecanismos de mercado. Seu caráter especial 

aparece na medida em que depende de outra mercadoria especial – a 
terra urbana -, cuja produção é lenta, artesanal e cara, excluindo 

parcela ponderável (...) da população de seu acesso [...] (CORRÊA, 
1989, p. 62-63). 

 

Ao passo em que o mercado imobiliário se desenvolve, a especulação 

imobiliária promove na valorização diferencial entre as diversas áreas do espaço 

urbano a diferenciação nos preços das terras a partir de elementos de infraestrutura 

e serviços coletivos, sendo que a intervenção do Estado contribui direta e 

indiretamente para esse processo (CORRÊA, 1989). 

Nesse sentido, o conceito de “diferenciação socioespacial” consiste, por um 

lado, na divisão de classes da sociedade e, por outro lado, na ocupação e 

apropriação espacial dos indivíduos com base na produção e distribuição de renda 

(CARLOS; SPOSITO, 2013). A ausência de serviços básicos como equipamentos de 
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saúde, educação, assistência social e do próprio consumo, seja nos bairros ou na 

escala da cidade, são elementos que interferem na mobilidade e acessibilidade por 

parte dos moradores. 

Ainda com base em Singer (1982), a demanda por solo urbano para fins de 

habitação configura vantagens locacionais, que são determinadas pela maior ou 

menor presença de serviços urbanos, como transporte, serviços de abastecimento de 

água e esgoto, educação, saúde, comércio, entre outros. Se a demanda por 

habitação nas cidades ocorre pelas vantagens locacionais, a ocupação do espaço 

urbano e o preço do solo se dão de maneiras diferenciadas. Assim e ao mesmo 

tempo se dá o acesso à moradia pela população de baixa renda em áreas onde os 

terrenos tendem a ser mais baratos. 

As Figuras a seguir apresentam um panorama de algumas dinâmicas 

decorrentes da produção e apropriação do espaço urbano nas pequenas cidades, 

com mapas de localização dos empreendimentos e conjuntos habitacionais, e o 

perímetro urbano delimitado pelo IBGE (2019). Também foram produzidos os mapas 

da concentração dos chefes de família sem rendimentos, com base nos dados dos 

setores censitários disponibilizados pelo IBGE, referente ao censo demográfico de 

2010. Vale ressaltar que a contraposição de ambos os mapas podem (ou não) 

representar informações relacionais entre as áreas de intervenção do Estado e as 

localizações dos chefes de família sem rendimentos, dependendo do ano de entrega 

das unidades habitacionais.  

 

Figura 1. Promissão, SP. Localização dos empreendimentos habitacionais da CDHU e do 
PMCMV e concentração dos chefes de família sem rendimentos por setor censitário. 
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De acordo com os mapas representados na figura acima, os 

empreendimentos e conjuntos habitacionais da CDHU e do PMCMV contribuíram para 

o crescimento em área da cidade de Promissão, sobre intervalos temporais distintos, 

tendo em vista seus padrões de localização periférica, onde estão concentrados nos 

vetores de expansão norte e leste das delimitações urbanas. Os empreendimentos do 

PMCMV ao norte se situam próximos dos conjuntos habitacionais CDHU, tendo em 

vista a ocupação de terrenos vazios entre as áreas de expansão urbana. 

Com base no indicador de renda, na cidade de Promissão, os setores 

censitários que mais apresentam concentração de pobreza se localizam nas periferias 

da cidade, e, em especial, no setor leste (área de concentração de unidades 

habitacionais CDHU). 

As localizações dos empreendimentos habitacionais da CDHU e do PMCMV na 

pequena cidade de Penápolis podem ser conferidas, de acordo com os mapas 

contidos na Figura a seguir. 

 

Figura 2: Penápolis, SP. Localização dos empreendimentos habitacionais da CDHU e do 
PMCMV e concentração dos chefes de família sem rendimentos por setor censitário. 

 

 

Na cidade de Penápolis, quase todos os empreendimentos e conjuntos 

habitacionais se situam nas extremidades da malha urbana, especificamente nos 

setores norte e nordeste da cidade, havendo nítido processo de incorporação das 

áreas rurais em urbanas, acarretando na expansão da cidade, ao longo dos anos.  De 
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acordo com as informações coletadas na EMURPE6, o planejamento público municipal 

delimitou duas áreas de expansão urbana (norte e nordeste), viabilizando a 

implantação de empreendimentos e conjuntos habitacionais no município. 

Pode ser observada, também, a ocupação de empreendimentos do PMCMV 

entre os vazios decorrentes da localização dos conjuntos habitacionais CDHU e o 

restante da cidade, de tal forma contribuindo para a ocupação intraurbana e 

preenchendo os limites das áreas descontínuas do tecido urbano. 

É importante observar a distância ao centro comercial em relação aos dois 

vetores de expansão urbanos, além da delimitação de mais um empreendimento em 

fase de loteamento, próximo ao setor leste (contorno em vermelho). Há também a 

presença de condomínios residenciais construídos com financiamentos da Caixa 

Econômica Federal (Faixas 1,5 e 2, representados em laranja) para famílias com 

rendas médias e baixas. 

Em âmbito geral, nas pequenas cidades, o centro comercial pode ocupar o 

mesmo espaço do centro político, centro histórico, centro religioso, se constituindo 

como principal referência de realização das atividades básicas, local de encontro e 

sociabilidade, com combinações de serviços de consumo, jurídico e administrativo. O 

aumento gradual da distância da habitação em relação aos serviços básicos 

necessários para a reprodução da sociedade local pode configurar processos de 

desigualdades, dependendo das condições de mobilidade dos moradores, 

interferindo na acessibilidade dos equipamentos urbanos, e na própria diferenciação 

espacial. Com base em Singer (1982), 

 

Os serviços urbanos se irradiam do centro à periferia, tornando-se 
cada vez mais escassos à medida que a distância do centro aumenta. 
Além disso, o conjunto da população e das empresas utilizam, em 

alguma medida, os serviços disponíveis apenas no centro principal, 
de modo que a distância em que se encontram do referido centro 

determina seus gastos de transporte (em dinheiro e em tempo) cada 
vez que se deslocam até ele. De tudo isso resultaria um “gradiente” 

 
6 Na cidade de Penápolis, o contato para a obtenção de informações sobre as dinâmicas da CDHU e 

do PMCMV se deu exclusivamente pela EMURPE (Empresa Municipal de Urbanização de Penápolis), 
participando da entrevista a responsável pelo setor, um desenhista técnico de projetos e uma 
assistente social, possibilitando o levantamento de informações do histórico de implementação das 

políticas habitacionais na cidade, localização dos empreendimentos e o papel da Secretaria de 
Assistência Social na inclusão dos beneficiários em ambas as políticas. 
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de valores do solo urbano, que a partir do máximo no centro principal 
iria diminuindo até atingir um mínimo nos limites do perímetro da 

cidade (SINGER, 1982, p. 29). 

 

Sobre a cidade de Penápolis, é interessante ressaltar que os dados dos 

chefes de família sem rendimento não representam algumas das áreas com presença 

do PMCMV no setor norte da cidade (provavelmente pela produção de 

empreendimentos após o censo demográfico de 2010), porém a proximidade com os 

conjuntos habitacionais CDHU, consolidados anteriormente ao período do censo, nos 

remete a algumas noções sobre o indicador que está sendo analisado. Se 

analisarmos os setores censitários que mais apresentam concentrações de chefes de 

família sem rendimentos, percebe-se maior incidência em um setor localizado a 

sudoeste do centro comercial, além de outros setores com concentrações médias, 

localizados nas áreas nordeste e norte da cidade. 

De acordo com Sposito (2012), estabelecer análises comparativas com 

elementos intraurbanos é necessário, sobretudo, como ponto de partida frente aos 

estudos sobre diferenciação socioespacial. Porém, é necessário também considerar 

outras escalas de análise para além da escala da cidade. A própria implementação de 

políticas habitacionais que são delineadas em âmbito regional ou nacional exprimem 

interesses de agentes diversos. 

Na medida em que são implantadas tais decisões sobre a produção do 

espaço, não considerando as diversas realidades locais, aumentam-se as 

contradições frente ao exercício da política para com a sociedade. Sobre isso, afirma 

a autora que: 

 

[...] o poder de decisão, neste caso o do indivíduo, segundo sua 

capacidade de consumo e seu nível de mobilidade, não coincide com 
a escala da definição das políticas públicas, que seriam aquelas a 
partir das quais, em tese, o caráter público do espaço urbano poderia 

ser resguardado e valorizado. Nessa perspectiva, a centralidade 
pensada para o espaço urbano é produzida tanto alhures como no 
âmbito local, e esses dois planos entram em conflito, porque os 

interesses econômicos das escalas mais abrangentes colidem com as 
necessidades sociais da escala da cidade (SPOSITO, 2012, p. 139). 
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5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A leitura do percurso da política habitacional no país se faz necessária para o 

entendimento da gradual autonomia conferida aos entes subnacionais, frente a 

operação e implementação das políticas públicas. Do ponto de vista da análise das 

referências bibliográficas utilizadas, as articulações entre as esferas de poder 

(estadual e municipal) também decorrem de estratégias de fortalecimento em meio 

ao contexto de crise da política habitacional dos anos 1980, dados os modelos de 

programas em mutirões e autoconstruções, que reduziam os custos de operação e 

aproximavam a população em meio à política. 

Nas análises do PMCMV, são observadas maiores atuações dos agentes 

produtores privados locais nas pequenas cidades. Sua leitura por fases e 

modalidades permitiram o entendimento de como decorrem algumas operações, 

muito em decorrência da implantação da modalidade Sub-50, na Fase 2 do 

Programa, além das estratégias dos agentes produtores locais e regionais. Os 

empreendimentos habitacionais reforçam a “periferização” e os processos de 

expansão da malha urbana e, em alguns casos, a descontinuidade, por onde são 

aumentados os custos para a reprodução das necessidades básicas das populações 

que residem nesses locais, contribuindo para o afastamento social. 

Os processos de diferenciação socioespacial nas pequenas cidades podem 

ser identificados nos detalhes das paisagens urbanas, dado o olhar para a produção 

de bairros e empreendimentos habitacionais com tipologias padronizadas, 

localizações periféricas, enquadrando populações com faixas de rendas já definidas. 

Contudo, tal intervenção Estatal tende a aumentar os tecidos urbanos, ao tempo em 

que acentua os processos de diferenciação e, assim, as desigualdades socioespaciais 

nas pequenas cidades. 

Estudar as pequenas cidades vai ao encontro da leitura sobre a produção e 

reprodução do espaço urbano para além da escala intraurbana. Ao mesmo tempo 

permite avançar no debate a respeito da diversidade da urbanização em um país tão 

extenso, diferente e desigual como o Brasil. 
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RESUMO 

Os desafios vividos pelas pequenas localidades despertam nas comunidades locais o 

interesse em adotar o turismo como uma das possíveis saídas para esses problemas. 

Dessa forma, buscou-se problematizar como o turismo de base comunitária (TBC) tem 

se manifestado nas pequenas localidades da América Latina em seus aspectos sociais? 

Para a execução da pesquisa foi levantada e analisada a literatura sobre TBC e temas 

correlatos. Posteriormente foram levantadas, por meio de revisão da literatura, 

manifestações de TBC em pequenas localidades na América Latina que permitiram 

refletir sobre aspectos do seu alcance. Como resultados, foi possível observar que o 

modelo de gestão do TBC é uma ferramenta relevante de apropriação socioespacial 

para as comunidades de pequenas localidades e o enfrentamento de seus desafios. 

Porém, na contramão, o turismo pode mercantilizar o patrimônio da comunidade local. 

Nesse sentido, é necessário acompanhar e analisar suas manifestações 

constantemente. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A busca pelas pequenas localidades por um novo modelo de desenvolvimento 

surge como resposta às contradições do modelo econômico vigente, onde as 

desigualdades são criadas e reforçadas, com regiões mais ricas e regiões mais pobres 

em que “O desenvolvimento local é uma resposta à reestruturação produtiva que situa 

o desenvolvimento desigual num contexto de regiões ganhadoras e regiões 

perdedoras” (ENDLICH, 2007, p. 11).  

É preciso destacar que a realidade de pequenas localidades com recursos e/ou 

atrativos turísticos, em alguns casos, está aquém do desenvolvimento captado por 

médias e grandes cidades. Isso porque, o fluxo de turistas que passa por essas 

pequenas localidades nem sempre permanece por muito tempo, em razão da 

infraestrutura escassa ou até mesmo inexistente, fazendo com que ele se direcione 

para os centros maiores (ALVES, 2018). Portanto, é ponto relevante refletir sobre os 

reais benefícios que ficam para as pequenas localidades e suas comunidades nesse 

cenário. 

Observa-se no turismo de base comunitária (TBC) uma das saídas para o 

enfrentamento dos seus desafios por meio do processo em criar sua própria forma de 

planejar, gerir e oferecer a atividade turística aos turistas e visitantes interessados. Ao 

estudar a rede de turismo de América Latina (Redturs) Moraes, Irving e Mendonça 

(2018) observam que as alianças para o TBC ocorrem quando os associados são 

chamados à participação ativa nas ações e a eles é atribuída responsabilidades. Dessa 

forma, com base nessas reflexões, buscamos questionar: como o turismo de base 

comunitária (TBC) tem se manifestado nas pequenas localidades da América Latina 

em seus aspectos sociais?  

O TBC é entendido como um modelo de gestão que compreende como 

indispensável o protagonismo das comunidades no planejamento, gestão e execução 

da atividade turística nas localidades em que essas comunidades se fazem presentes. 

Nesse sentido, o TBC busca um novo modelo de desenvolvimento pautado no 

desenvolvimento humano e social (MIELKE; PEGAS, 2013).  Isso porque o turismo não 

se coloca apenas como atividade econômica capitalista, mas também é ferramenta de 
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grupos marginalizados que se utilizam dela para ter voz. O turismo, como atividade 

humana e social, permite o encontro entre comunidade local e turistas promovendo a 

troca de experiências entre as mais diversas culturas e o conhecimento entre elas 

(GRIM; SAMPAIO, 2013). 

Para o desenvolvimento do trabalho foi levantada a literatura sobre a temática. 

Para além, foram selecionadas experiências de TBC que pudessem auxiliar na 

compreensão sobre como as comunidades se apropriam dessa atividade e, quais as 

suas possíveis contribuições e resultados em seus aspectos socias. Para o 

levantamento das experiências foi necessário buscar pesquisas que as abordassem em 

artigos científicos e, que foram acessadas dos sites das próprias comunidades para 

identificar dados relacionados ao turismo que ocorre no local. Esse olhar para outros 

espaços geográficos na América Latina tem como objetivo ampliar o conhecimento 

sobre o TBC para que seja possível analisar, em trabalhos posteriores, a realidade do 

Brasil e mais especificamente do Estado do Paraná, que consiste no recorte territorial 

de pesquisas a serem desenvolvidas. 

Apresenta-se nesse trabalho as iniciativas da Ricancie no Equador e da Actuar 

e Coopreena na Costa Rica, que foram selecionadas em razão de seu protagonismo na 

organização de ações coletivas e formalização de instrumentos legais para o TBC 

(MORAES, IRVING, MENDONÇA, 2018). O trabalho se dividiu em quatro capítulos. O 

primeiro deles introduz a pesquisa; o segundo aborda as discussões teóricas sobre o 

TBC; o terceiro apresenta e discute as manifestações de TBC nas pequenas localidades 

e, o último traz reflexões para não concluir.  

 

2 O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Após décadas de massificação do turismo surgiram em meados das décadas de 

1970 e 1980 segmentos turísticos que priorizaram a conservação dos ambientes 

naturais e o respeito a economia e a cultura das comunidades locais (PIRES, 2002). O 

surgimento de novas experiências de turismo deixou para trás o imperativo econômico 

incorporando outras dimensões trazendo consigo novas concepções de turismo como: 
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turismo solidário, turismo intercultural, turismo da natureza, turismo durável, turismo 

de proximidade, slow travel, entre outros (ZAOUL, 2009).   

É relevante ressaltar que a emergência de um turismo situado, na busca pelo 

empoderamento local, teve como base as discussões que se estabeleceram sobre 

crescimento econômico e desenvolvimento humano e social. Nesse contexto, a 

demanda por um turismo menos predatório não esteve descolada desse cenário maior. 

Dessa forma, dois grupos sociais foram relevantes para exercer pressão em favor de 

um desenvolvimento que buscava mudanças nesse turismo predatório: uma demanda 

de turistas mais interessados com as comunidades locais e seus territórios e as próprias 

comunidades locais. 

Nesse contexto, as comunidades locais, não sem apoio, constroem um novo 

modelo de gestão atualmente conhecido como turismo de base comunitária (TBC), 

como uma forma de mudar o cenário de degradação e segregação das comunidades 

locais. A necessidade de combater a pobreza e fortalecer o patrimônio comunitário 

(natural e sociocultural) observou no TBC uma forma de desenvolvimento diferente do 

modelo vigente. Sobre esse tema Giampiccoli e Kalis (2012) ao discutirem a realidade 

do TBC em uma localidade sul-africana apontaram que o esse modelo pode alterar as 

condições socioeconômicas de uma localidade ao adotar relações de poder igualitárias 

e de cooperativas. 

Para além das comunidades locais, gradativamente, uma demanda de turistas 

passa a se interessar com essa atividade comprometida com a diversidade e 

autenticidade local. Conforme refletiu Zaoul (2009), sobre um turismo situado, o 

turismo massificado acaba contraditoriamente com o desejo de descoberta mútua que 

se coloca como fonte para a motivação dos atores envolvidos no turismo. Ao 

comercializar a autenticidade da relação entre turista, anfitrião e residente ele a torna 

artificial e ganha cada vez mais corpo a fuga de grupos de turistas dessa artificialidade 

pois “A viagem torna-se uma jaula e passa a impressão de que a mobilidade espacial 

é culturalmente imóvel, à medida que tudo é organizado de tal forma que o encontro 

com o outro aparenta um simulacro” (ZAOUL, 2009, p.59, grifo do autor). 

A literatura aponta que em países em desenvolvimento o TBC possui uma 

tendência em se estabelecer em área rurais e que o foco das pesquisas está, em sua 
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maioria, no TBC em áreas rurais de países pobres (GIAMPICCOLI; KALIS, 2012). Isso 

ocorre, pois, o TBC surge como possível saída para a pobreza das comunidades nessas 

localidades. Maldonado (2009) tratou dessa questão, ao discutir o TBC na América 

Latina, que começa a ser observado no continente em meados da década de 1980. 

Muitos são os fatores que, segundo o autor, deram origem a essas atividades como as 

de ordem econômica, social, cultural e política.  

Para Maldonado (2009) uma das causas do surgimento do TBC na América 

Latina são as constantes pressões do mercado mundial sobre as comunidades locais 

(principalmente as indígenas e rurais) e seus patrimônios. Essas pressões surgem em 

razão da crescente tendência sobre o uso desses patrimônios naturais e socioculturais. 

Maldonado (2009) segue ainda citando mais três fatores. O segundo deles se 

caracteriza pelas necessidades econômicas e trabalhistas das comunidades em busca 

da amenização de sua situação de pobreza crônica. O terceiro fator está relacionado 

ao papel das pequenas e microempresas no desenvolvimento local e na diversificação 

da oferta turística que passa a se dinamizar com o TBC. O quarto fator está 

intimamente ligado as lutas políticas dos movimentos indígenas e rural que se utilizam 

do TBC como ferramenta de manutenção e preservação de seus territórios e de suas 

identidades frente ao avanço do capital e da homogeneização promovida pela 

globalização que sobre eles avança. Esses fatores foram observados na experiência 

latino-americana, porém, pode-se observar na literatura que esses mesmos fatores 

aparecem em maior ou menor grau nas demais experiências de TBC espalhadas pelo 

mundo.  

Ao estabelecer relações com os turistas, adotando o TBC como ferramenta de 

planejamento da atividade em seus territórios, as comunidades locais ofertam seu 

patrimônio comunitário de maneira mais organizada e responsável, ao contrário das 

experiências do turismo massificado e predatório. Como patrimônio comunitário 

Maldonado (2009, p. 29) compreende “[...] todo o conjunto de valores, crenças, 

conhecimentos, práticas, técnicas, habilidades instrumentos e artefatos, lugares e 

representações, terras e territórios, assim como todos os tipos de manifestações 

tangíveis e intangíveis existentes em um povo.”. É, então, por meio de todo esse 
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conjunto que a comunidade local manifesta seu modo de vida que compreende sua 

própria identidade, sua relação com o meio natural (MALDONADO, 2009).  

 É necessário ressaltar que para o autor a iniciativa de TBC é parte da economia 

social que não possui como finalidade o lucro, mas sim propiciar meios de vida para 

seus membros, buscar a distribuição igualitária dos benefícios e valorizar o patrimônio 

comunitário. O turismo de base comunitária nas discussões que buscam seu 

entendimento, para o qual ainda não há consenso teórico-conceitual bem estabelecido, 

apresenta como característica central o empoderamento da comunidade local. É com 

base no protagonismo local que se busca a equidade, a valorização e manejo do 

patrimônio natural e sociocultural, a troca de experiências mútuas sempre baseada em 

uma economia social e solidária. 

 Nessa perspectiva, muitos pesquisadores do tema apontam o turismo de base 

comunitária como um modelo de planejamento e gestão do turismo em pequenas 

localidades tendo o protagonismo das comunidades como base para a busca do 

desenvolvimento local. Sendo um modelo de planejamento e gestão o TBC não se 

enquadra como um segmento de turismo. Em razão de suas características, esse 

modelo pode ser confundido como um segmento quando é utilizado, também, como 

ferramenta de marketing. Isso ocorre porque os princípios do TBC chamam cada vez 

mais a atenção uma demanda turística interessada em realizar viagens que 

proporcionem uma troca de experiências com a comunidade local.  

 Para Bursztyn (2005) o ponto central do TBC é o modelo equitativo de turismo 

que coloca a população local no cerne do planejamento, da implementação e do 

monitoramento da atividade. Como não se trata de um segmento específico do 

turismo, essas experiências podem ser encontradas no campo ou na cidade e ofertadas 

para os diversos grupos de interesse. Dessa forma, o TBC pode ser organizado em 

experiências de ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, turismo rural, entre 

outros segmentos que tenham como base o protagonismo da comunidade no 

planejamento e gestão da atividade.  

 Reforçando essas ideias sobre TBC, em uma tentativa de compreendê-lo 

melhor, apresenta-se a concepção da ONG WWF (World Wilde Found - International) 

sobre o tema. A WWF trata do TBC em comunidades que residem em ambientes 
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naturais e aborda esse modelo especificamente no segmento de Ecoturismo. Para a 

ONG o ecoturismo de base comunitária é uma forma de turismo em que a comunidade 

local possui controle substancial e está envolvida em seu desenvolvimento e 

gerenciamento em que a maior parte dos benefícios permanece na localidade (WWF, 

2001).  

Relevante destaque é feito pela ONG ao abordar o que se entende pela 

comunidade que irá planejar o turismo local e afirma que “Como a comunidade é 

definida vai depender das estruturas sociais e institucionais da área em questão, mas 

a definição implica algum tipo de responsabilidade coletiva e aprovação por órgãos 

representativos” (WWF, 2001, p. 2, tradução nossa)3. Nesse sentido cada experiência 

e realidade possui a liberdade de definir, conforme suas características locais únicas, 

a extensão da comunidade e a quem ela se limita, lembrando que em muitos locais, 

principalmente aqueles habitados por indígenas, existem direitos coletivos sobre 

recursos e territórios. Outra consideração da ONG em suas diretrizes para o TBC é que 

apesar de todo o esforço coletivo não se pode excluir ou diminuir as iniciativas 

individuais pois o “ecoturismo de base comunitária deve, portanto, fomentar o uso 

sustentável e a responsabilidade coletiva. No entanto, ele também deve abraçar 

iniciativas individuas dentro da comunidade” (WWF, 2001, p. 2, tradução nossa).4 

Compreende-se, nesse sentido, que as iniciativas individuais são relevantes para a 

manutenção da coesão da comunidade ao passo que individualmente as ideias e ações 

são valorizadas e respeitadas.   

Além da perspectiva do ecoturismo de Base Comunitária também é possível 

pensar em outros segmentos que atentam para a experiência da base local que 

envolvem a comunidade. Tapia e Trujillo (2016) desenvolvem o tema sobre o turismo 

rural comunitário (TRC) no Equador e, também compreendem que o TRC coloca no 

centro o protagonismo da comunidade e a valorização de seu patrimônio 

acrescentando a ideia de que é necessário a vivência de uma experiência por parte do 

 
3 “How the community is defined will depend on the social and institutional structures in the area 
concerned, but the definition implies some kind of collective responsibility and approval by 
representative bodies.” 
4 “Community-based ecotourism should therefore foster sustainable use and collective responsibility. 
However, it must also embrace individual initiatives within the community.” 
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turista para a tomada de consciência relacionada a importância dessa valorização. 

Deste modo o turismo que é uma atividade social transforma suas bases passivas “[...] 

na medida que o turista transita de simples espectador a participante ativo na 

experiência turística, alcançando maior satisfação de seus propósitos numa relação 

mais direta com a comunidade” (TAPIA; TRUJILLO, 2016, p. 85, tradução nossa)5. 

É necessário reforçar que o TBC não ocorre apenas no campo em ambientes 

com áreas naturais mais preservadas, como no ecoturismo de base comunitária, ou 

com características mais agrícolas como no turismo rural comunitário, mas ocorre 

também em cidades. Pode-se citar aqui, como exemplo, o TBC que acontece nas 

favelas de São Paulo ou Rio de Janeiro que reforçam a importância do lugar de 

resistência dessas comunidades e sua cultura local. Sobre isso Mano, Meyer e Fratucci 

(2017) constroem reflexões a partir do processo de turistificação das favelas tido como 

local de observação da pobreza. Os autores discutirem os efeitos do TBC na favela 

Santa Marta no Rio de Janeiro. Como os casos de TBC que ocorrem no campo como o 

ecoturismo e o turismo rural observa-se que nas cidades o TBC possui os mesmos 

princípios e, no caso específico da favela Santa Marta os pesquisadores puderam 

identificar que o turismo se tornou socialmente mais comprometido. Contudo, Mano, 

Meyer e Fratucci (2017) destacam que as dinâmicas entre turistas, anfitriões e 

residentes são constantemente modificadas, porque eles próprios mudam, sendo 

necessário o monitoramento e avanço nas pesquisas sobre TBC pois “[...] ainda é 

reduzida a quantidade de estudos sobre tais experiências em ambientes urbanos como 

as favelas, assim como são poucas as pesquisas cuja temática central é o 

protagonismo dos moradores em iniciativas locais de turismo.” (MANO; MEYER; 

FRATUCCI, 2017, p. 433).   

Os resultados do TBC evidentemente não se aplicam de maneira conjunta e 

com resultados sempre positivos em todas as iniciativas. Contudo, observando as 

possibilidades nas dimensões apresentadas como o trabalho de autogestão baseado 

em uma economia solidária; como o empoderamento da comunidade; a reafirmação 

cultural e a possibilidade de manejo próprio de seus recursos naturais deixa-se claro o 

 
5 “[...] la medida que el turista transita de simple espectador a participante activo en la experiencia 
turística, logrando mayor satisfacción de sus propósitos y la relación más directa con la comunidad.” 
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motivo pelo interesse das comunidades em trabalhar com o TBC e dos turistas em 

vivenciar tais experiências com base nesse modelo.  

 

3 TBC EM PEQUENAS LOCALIDADES: MANIFESTAÇÕES NO EQUADOR E 

COSTA RICA 

 

3.1 EQUADOR: O CASO DA RICANCIE 

 

O Equador é um dos países precursores do TBC na América Latina. Esse cenário 

se estabeleceu em razão das lutas promovidas pelas comunidades e organismos 

cooperados em busca do estabelecimento de legislação, políticas públicas e 

organismos para o desenvolvimento do turismo como ferramenta de fortalecimento 

das comunidades locais.  Para Ruiz et al (2008) a ideia de “comunidade” possui forte 

expressão na vida dos equatorianos relacionada a todo o cenário que compõe a luta 

política dos povos indígenas. As comunidades estão determinadas legalmente no país. 

Portanto, o Equador avançou nas discussões sobre o turismo de base comunitária 

somando as análises acadêmicas com as próprias experiências comunitárias, que vão 

muito além da definição jurídica e do debate científico. 

   As formas de exploração dos povos indígenas e sua subordinação ao 

capitalismo instituído no país levaram às mudanças na configuração territorial desses 

povos. A partir dos anos de 1930 as comunidades equatorianas passaram a ser 

formalmente constituídas e buscaram restaurar a ligação original com seus territórios 

(RUIZ et al, 2008). As comunidades indígenas no Equador atualmente estão inseridas 

na organização político-administrativa do Estado, portanto, a Constituição da República 

do Equador reconhece as comunas como uma forma de organização ancestral que 

possuem soberania sobre seu território e sua cultura. As comunas possuem bens 

comunitários e tomam decisões sobre eles com base nas Assembleias constituídas 

pelos comuneros e comuneras que elegem anualmente o Conselho, que é o órgão 

colegiado de governo e administração (RUIZ et al, 2008). Dessa maneira, o TBC no 

Equador ocorre com base nessa organização já existente das comunidades indígenas.  
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As primeiras iniciativas de TBC no Equador surgiram entre as décadas de 1970 

e 1980, como resposta ao turismo predatório que teve seu ápice em 1990 (CABANILLA, 

2015). Os esforços do país em avançar com esse modelo de gestão do turismo 

culminou na criação e formalização da primeira associação de turismo comunitário da 

América Latina no ano de 2002, a Federación plurinacional de turismo comunitario del 

Ecuador (Feptec). A Feptec possui a missão de fortalecer e posicionar o TBC dentro e 

fora das fronteiras nacionais (RODAS; DONOSO; SANMARTÍN, 2015).  

 As iniciativas de TBC no Equador relacionadas aos povos indígenas possuem 

como base a filosofia do Buen Vivir. Prevista na Constituição equatoriana e nas políticas 

do país, o Buen Vivir (ou Sumak Kawsay ou ainda Suma Qamaña) trata-se de um 

termo dos povos indígenas andinos kichwas e esteve sempre relacionado a sua cultura 

e cosmovisão (ALEX; PABLO, 2020). O Buen Vivir “é uma união da natureza e o ser 

humano; é um conceito filosófico e um modo de vida” (ALEX; PABLO, 2020, p. 182, 

tradução nossa)6.    

 Pérez (2016) desenvolveu relevantes reflexões sobre o turismo de base 

comunitária e a sua relação com os povos kichwas da região amazônica equatoriana. 

As comunidades estudadas pelo autor localizam-se na província do Alto Napo na zona 

mais próxima aos Andes. Uma das características presentes nessas comunidades é sua 

capacidade de organização coletiva que foi historicamente necessária em razão da 

defesa de seu território marcadamente violado nessa região (PÉREZ, 2016). 

 A busca pelo TBC constituiu-se como mais uma necessidade em organizar-se 

coletivamente. As crescentes demandas internacionais conservacionistas que 

culminaram no ecoturismo e a revitalização do movimento indígena de luta pela terra 

impulsionaram a formalização em 2007 da Red Indígena de Comunidades del Alto 

Napo para la Convivencia Intercultural y Ecoturismo (Ricancie), com o apoio de 

organizações nacionais e internacionais (PÉREZ, 2016). A rede foi construída com a 

participação de diferentes povos indígenas da região em que a comunidade Capirona 

foi a precursora nos anos 1990 e, posteriormente, se juntaram a ela as comunidades 

 
6 “[…] es un nexo entre la naturaleza y el ser humano; es un concepto filosófico y un modelo de vida” 
(ALEX; PABLO, 2020, p. 182) 
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Rio Blanco, Runa Wasi, Chuva Urku, Wasila Talag, Machakuyaku y Pacto Sumaco, e 

mais tarde, Sinchipura, Alukus y Limoncocha (RICANCIE, s/d). 

A Ricancie possui como objetivo “proteger los recursos naturales y culturales 

mejorar la calidad de vida de las familias kichwas y reforzar su autoestima, y promover 

una alternativa a la agricultura intensiva.” (Ricancie, s/d)7. A organização trabalha com 

um modelo de autogestão, que seja alternativo ao de turismo predatório e, que traga 

possibilidades para seus filhos e filhas evitando seu êxodo (RICANCIE, s/d). É 

necessário, contudo, ressaltar que o movimento indígena de luta pela terra foi um dos 

grandes motivadores para a escolha do turismo como uma das ferramentas de 

resistência da comunidade, pois, os conflitos com as petroleiras e as mineradoras 

foram motivadores na intenção de organizar-se coletivamente para o turismo (PÉREZ, 

2016).  

O protagonismo coletivo organizado para o TBC foi uma das ferramentas para 

que a comunidade de Capirona resistisse em seu território. Segundo Berta Tapuy 

(CERVONES et al, 1998), em seus relatos sobre o protagonismo feminino e a liderança 

dos povos indígenas, em 1992 as empresas petroleiras ao chegarem no território da 

comunidade deixaram seus trabalhadores invadirem a escola local e tomá-la como 

dormitório. Por essa e outras razões a comunidade se reuniu e decidiu não aceitar a 

invasão “Eles quiseram negociar, mas nós dissemos não, nós já temos um projeto de 

turismo e não vamos aceitar os petroleiros” (CERVONES et al, 1998, p. 8, tradução 

nossa)8.  

Para além da organização política e da defesa dos recursos naturais de seus 

territórios Pérez (2016) reforça os efeitos positivos na cultura dos povos kichwa em 

sua interação com os turistas ao valorizar e revalorizar as tradições locais. Porém, é 

preciso manter uma análise crítica ao tratarmos desse tema. Sobre essa discussão, 

Cabanilla (2015) ao abordar o TBC e sua relação com o xamanismo e outros ritos 

mágico-religiosos dos povos indígenas e, Alex e Pablo (2020) ao estudar a etnia 

 
7 “[…] proteger los recursos naturales y culturales mejorar la calidad de vida de las familias kichwas y 
reforzar su autoestima, y promover una alternativa a la agricultura intensiva.” (RICANCIE, s/d). 
8 “Ellos quisieron negociar, pero nosotros dijimos no, nosotros tenemos ya un proyecto de turismo y 
novamos a aceptar a los petroleros.” (CERVONES et al, 1998, p. 8) 
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Saraguro, ambos no Equador, alertam para os riscos da mercantilização das tradições 

desses povos.   

 

3.2 COSTA RICA: OS CASOS DA ACTUAR E COOPRENA 

 

A capacidade de organização coletiva tem demonstrado avanços em algumas 

das manifestações de TBC. O caso da Costa Rica e suas associações e cooperativas, 

organizadas para a gestão do turismo, é um exemplo de como a organização coletiva 

pode resultar em efeitos positivos. O Consórcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional 

(COOPRENA) e a Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitário (Actuar) são 

organizações coletivas que foram criadas na Costa Rica com o objetivo de fortalecer 

as comunidades de pequenas localidades por meio do turismo.  

A Actuar foi criada no ano de 2001 como resultado do apoio do Programa de 

Pequenas Doações9 que financia experiências comunitárias e oferece assessoria com 

redes de contatos de instituições parceiras (CAÑADA, 2017). No início de suas 

atividades a Actuar contava com 15 membros que, até o ano de 2019, já 

contabilizavam 40 no total (MANNON; GLASS-COFFIN, 2019). A missão da Actuar é 

promover a sustentabilidade social, cultural, econômica e ambiental de seus 

associados e está dividida em dois âmbitos de atuação, um relacionado a fortalecer a 

dinâmica organizacional e social de seus membros e outro voltado para a 

comercialização com a criação de sua própria operadora de turismo em 2005, a Actuar 

Rural Adventures (CAÑADA, 2017). 

Um dos membros da Actuar é a Asociación Ecoturistica Damas de Chira (AEDC). 

A Associação está localizada na Ilha de Chira que possui uma população de três mil 

habitantes e faz parte do golfo de Nicoya, no noroeste Pacífico da Costa Rica 

(MANNON; GLASS-COFFIN, 2019). A principal atividade econômica da comunidade 

local historicamente foi a pesca, porém, com a degradação ambiental e a pesca 

comercial, nas duas últimas décadas houve uma redução significativa das atividades 

por parte da comunidade que iniciou um processo de busca de alternativas para 

 
9 Programa da Organização das Nações Unidas organizado durante a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro 

em 1992, com o objetivo de contribuir para a conservação e o desenvolvimento local em comunidades 
rurais (CAÑADA, 2017). 
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sobrevivência (MANNON; GLASS-COFFIN, 2019). Foi nesse contexto que um grupo de 

dez mulheres se reuniu para abrir uma microempresa como resposta ao chamado do 

Programa das Nações Unidas para financiamento de projetos de desenvolvimento 

comunitário. O que em um primeiro momento seria uma microempresa para produção 

de frango, posteriormente, se tornou no ano de 2000 uma associação de turismo 

comunitário (MANNON; GLASS-COFFIN, 2019).  

 A iniciativa das mulheres da AEDC sofreu grande resistência da comunidade 

local, com significativa desaprovação dos homens da ilha. Esse contexto resultou em 

conflitos de gênero na localidade e, em situações desafiadoras como quando as 

mulheres da associação foram denunciadas por negligência infantil pela vizinhança que 

entendeu que os turistas que visitariam a ilha trariam casos de exploração infantil e 

prostituição (MANNON; GLASS-COFFIN, 2019). Porém, com a chegada dos turistas a 

associação conquistou uma estrutura para hospedagem e um restaurante e, passou 

em 2005, a fazer parte da Actuar. As mulheres da AEDC receberam um pedido de 

desculpas dos homens da comunidade que também passaram a trabalhar na 

associação. Além do empoderamento feminino a organização coletiva para o turismo 

trouxe parcerias para ações conservacionistas. A experiência das mulheres da AEDC 

trouxe uma perspectiva positiva da comunidade sobre si mesma quando pode observar 

o sucesso da associação (MANNON; GLASS-COFFIN, 2019).  

 A Cooprena é uma organização sem fins lucrativos criada em 1995. O início de 

suas atividades se deu em razão da criação de um consórcio entre cooperativas locais 

(ANDREU, 2008). A Cooprena, portanto, é um consórcio de cooperativas que reúne 

cooperativas e outras organizações sociais com o objetivo de gerar desenvolvimento 

e um alto impacto social na Costa Rica (COOPRENA, s/d). A cooperativa conta com 23 

cooperados que envolvem em seu trabalho 40 comunidades costarriquenhas e, que 

recebem suporte de organizações a exemplo do Instituto de Fomento Cooperativo da 

Costa Rica (Infocoop), (COOPRENA, s/d). 

Uma de suas cooperativas é a Copesilencio. A Copesilencio é uma cooperativa 

organizada pela comunidade rural El Silencio localizada na região central do Pacífico 

costarriquenho a trinta quilômetros da cidade de Quepos, próximo ao Parque Nacional 

Manuel Antonio. A história da comunidade El Silencio ocorre desde os anos de 1970 
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em que famílias camponesas locais lutaram pela tomada das terras, de uma área que 

havia sido abandonada por uma empresa transnacional (ALPÍZAR, 2015). A 

Copesilencio surge nesse contexto de luta pela terra e passa a produzir com intermédio 

do governo palmeira africana juntamente com a agricultura de subsistência (ALPÍZAR, 

2015). 

Em meados de 1996 a Copesilencio passa a observar no turismo uma 

possibilidade de atividade econômica alternativa (ALPÍZAR, 2015). Ao longo dos anos 

as atividades de turismo na Copesilencio capacitaram as famílias, o trabalho em rede 

e a implantação do ecoturismo (SAMPAIO et al., 2014). O trabalho coletivo foi 

relevante para a comunidade, pois, ultrapassou os limites da diversificação econômica 

na medida que foi possível observar que 

 

Como pontos fortes destacam-se a organização social, inserção das 
mulheres e jovens nos projetos desenvolvidos, preservação dos 
recursos naturais e resgate cultural [...] Como impacto destaca-se a 

melhora da autoestima da comunidade, participação ativa da 
comunidade na preservação dos recursos naturais e a articulação 

comunitária em redes de trabalho que primam de modos de produção 

tradicional (SAMPAIO et al, 2014, p. 54). 

 

 A Copesilencio baseou a gestão do turismo no TBC e, busca por meio de suas 

atividades fortalecer os modos de vida tradicionais, a conservação do ambiente natural 

local e promover intercâmbios socioculturais estreitos com os turistas que circulam 

livremente pela comunidade, inclusive, realizando trabalhos voluntários (MANNON; 

GLASS-COFFIN, 2019). Como aspectos negativos que podem ser atribuídos ao caso da 

COPESILENCIO é a incompatibilidade na produção de frutos da palmeira africana com 

a ideia de conservação ambiental. Além disso, a cooperativa ao longo dos anos tem 

intensificado a utilização de mão de obra assalariada, o que tem suscitado na 

comunidade sentimentos de desigualdade (MANNON; GLASS-COFFIN, 2019).   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalhou buscou compreender quais são os alcances sociais do turismo de 

base comunitária nas comunidades locais de pequenas localidades na América Latina. 
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Para isso foram apresentadas manifestações de comunidades que adotaram o TBC 

como modelo de gestão da atividade turística. Com os levantamentos e discussões 

realizadas foi possível compreender que o TBC é um modelo de gestão do turismo 

apropriado por comunidades que pode ser trabalhado por qualquer segmento do setor 

do turismo como o turismo rural, ecoturismo, entre outros. Vimos que muitas das 

iniciativas surgiram em países menos desenvolvidos que procuram mais uma 

ferramenta de luta contra a pobreza e por seus territórios, locais de produção e 

reprodução de seu patrimônio comunitário.   

As iniciativas foram selecionadas em razão do contexto histórico de luta das 

comunidades, de sua organização coletiva e o protagonismo feminino. Observamos o 

avanço significativo na formalização de legislação específica, de políticas públicas e de 

organismos para o tratamento da atividade, embora, ainda seja necessário maiores 

avanços.  

É possível observar, nesse sentido, que o TBC contribui, de várias formas, para 

a apropriação do espaço pelas comunidades que dele lançam mão. Ainda existem 

pontos limitantes do TBC na comunidade, mas é possível observá-lo como ferramenta 

para o desenvolvimento. Porém, alertamos que mesmo o TBC se colocando como mais 

uma ferramenta de fortalecimento dessas comunidades ele pode ser apropriado de 

maneira equivocada e ser mais uma forma de mercantilização do patrimônio 

comunitário. Em muitas localidades a ideia de um turismo baseado na cultura das 

comunidades locais serve apenas como chamariz de turistas que apenas presenciam 

uma simulação dessa cultura.   

 Ficou evidente, contudo, nas manifestações estudadas, que existia uma base 

anterior para a adoção do turismo como atividade econômica e social. As comunidades 

já se encontravam organizadas por meio de associações e ou cooperativas, o que pode 

apontar a necessidade de certa organização já fortalecida para tratar de uma atividade 

adicional. Também observamos que as comunidades precisaram de apoio externo para 

avançar no estabelecimento do TBC em suas localidades.  

É sempre indispensável questionar o que se pretende resolver quando se propõe 

desenvolver o turismo em determinada localidade. Isso porque, a resposta para essa 

indagação pode gerar inúmeros desdobramentos levando em consideração as 
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diferenças existentes em cada território. Quando se trata de pequenas localidades e, 

somadas a elas a vida nelas contida, a resposta é complexa e inacabada, afinal, não 

se trata apenas de crescimento econômico, mas buscar garantir a manutenção e 

evolução do modo de vida e produção que são específicos desses locais. Dessa forma, 

quando busca-se solucionar os desafios socioespaciais enfrentados por essas 

pequenas localidades, atualmente, o TBC parece uma das possíveis respostas. 
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NOVAS CENTRALIDADES URBANAS 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o papel dos shoppings centers na 

produção de novas centralidades urbanas. Destaca-se na pesquisa a atuação dos 

shoppings Conquista Sul e Boulevard Shopping na formação de novas centralidades 

na cidade de Vitória da Conquista – BA. Para realização da pesquisa foi feita uma 

revisão bibliográfica de autores que discutem a produção do espaço urbano, o 

processo de urbanização no Brasil, os fenômenos de centralização e descentralização 

nas cidades, dentre outros aspectos. Além disso, foi analisado também o estudo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre as Regiões de Influência 

das Cidades (REGIC). Por meio da pesquisa foi possível verificar que os shoppings 

desenvolvem papel essencial na formação de novas centralidades urbanas. A 

quantidade de serviços ofertados nos shoppings centers são capazes de atrair os 

fluxos para o seu entorno e alterar a dinâmica urbana das cidades. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início do surgimento das cidades, o centro principal tem sido o ponto 

de articulação entre as diversas partes das mesmas. A partir da chamada 

urbanização contemporânea, os agentes produtores do espaço urbano têm agido no 

sentido de centralizar e descentralizar determinadas localidades. Dessa forma, outros 

locais da cidade, não mais apenas o centro principal, passaram a ofertar uma 

diversidade de serviços, especialmente do setor terciário, capazes de atrair os fluxos 

que antes se concentravam na área central da cidade.  

O processo de descentralização cria novas centralidades que ofertam serviços 

antes só encontrados no centro da cidade. A reprodução do capital e da sociedade 

tem relação direta com a produção e reprodução do espaço urbano e como são 

produzidas suas centralidades. Santos (2008) enfatiza que as cidades no capitalismo 

são o centro do processo produtivo e reproduzem o modelo da sociedade na qual 

está inserida. 

Nessa concepção, busca-se compreender como os shoppings centers 

contribuem na criação de nossas centralidades urbanas, com destaque para a cidade 

de Vitória da Conquista - Bahia. Considera-se que o presente trabalho seja relevante 

para se compreender as transformações espaciais impostas pela produção de novas 

centralidades urbanas nas cidades em que ocorrem esse fenômeno. No caso dos 

shoppings centers, a diversidade de serviços ofertados por esses estabelecimentos 

modifica o espaço e atrai os fluxos e o capital para o seu entorno. 

 

2 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA  

 

Compreender como se produz o espaço urbano é essencial em estudos que 

tenham como foco a cidade. Antes de analisar a temática é necessário conceituá-la. 

Para Corrêa (1995) o espaço urbano pode ser definido como o conjunto de 

diferentes usos do solo urbano (áreas residenciais, áreas comerciais, centros 

industriais, centro, etc), ou seja, é a forma como a cidade está organizada 

espacialmente.  
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Segundo Corrêa (1995) o espaço urbano é ao mesmo tempo fragmentado, 

articulado, reflexo e condicionante social. Fragmentado porque está dividido em 

várias partes. Articulado, pois, cada uma de suas partes mantêm relação entre si, 

sendo o centro da cidade o núcleo que articula essa relação. O espaço urbano é um 

lócus da reprodução das relações de produção, sendo os bairros “os locais de 

reprodução dos diversos grupos sociais” (CORRÊA, 1995, p.9). O espaço urbano é 

também reflexo e condicionante das relações de produção. Portanto, no capitalismo, 

nele está inserido as desigualdades e contradições desse sistema.  

Ao se considerar seu conceito e características (fragmentado, articulado, reflexo 

e condicionante social), fica evidente que o espaço urbano é um produto social e que 

a produção desse espaço será condicionada pelas relações de produção. Gottdiener 

(1993, p. 196) argumenta que a organização sócio-espacial é “consequência direta 

das relações entre processos econômicos, políticos e culturais, na medida em que se 

vinculam à geografia regional de áreas metropolitanas”. Ou seja, a organização 

espacial é produto de relações que serão materializadas nas formas espaciais.  De 

acordo com Corrêa (1995, p.11) o espaço urbano capitalista “é um produto social, 

resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que 

produzem e consomem espaço”. Esses agentes têm o poder de criar, modificar e 

reestruturar a dinâmica das cidades. 

Com o advento da revolução industrial e a ascensão do modo de produção 

capitalista, a cidade passou a ser o centro de produção e circulação do capital. O 

desenvolvimento industrial acelerou o processo de urbanização. A produção que 

antes se concentrava no campo agora passa a ter a cidade como centro. É 

importante destacar que o processo de urbanização não aconteceu de forma 

igualitária e no mesmo período em todos os países do mundo. No Brasil, por 

exemplo, a urbanização teve início tardiamente quando comparado à países como 

Inglaterra e Estados Unidos. Até os dias atuais, a urbanização é um processo ainda 

em desenvolvimento em muitas regiões do país. 

A urbanização no Brasil passou a crescer principalmente a partir da década de 

1950, período em que o país passou por um intenso processo de industrialização. 

Tratando sobre a urbanização brasileira, Santos (1996, p. 24) ressalta 
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A urbanização brasileira conhece, nitidamente, dois grandes regimes, 
ao longo das diferentes periodizações que se proponham. Após os 

anos 40-50, os nexos econômicos ganham enorme relevo, e se 
impõem às dinâmicas urbanas na totalidade do território [...] 

 

Nos anos seguintes o Brasil vivenciou períodos em que o crescimento da 

população urbana foi menor do que o crescimento da população total do país. A 

partir das décadas de 70 e 80 ocorre um crescimento acelerado do número de 

pessoas vivendo nas cidades.  

 

[...] na década 70-80, o crescimento numérico da população urbana 

já era maior que o da população total. O processo de urbanização 
conhece uma aceleração e ganha novo patamar, consolidado na 

década seguinte. (SANTOS, 1996, p.30) 

 

O processo de urbanização no Brasil ocorreu de forma extremamente 

concentrada, principalmente na região Sudeste. A concentração da população em 

poucas cidades ocasionou a formação de metrópoles e regiões metropolitanas. 

Contudo, “paralelamente ao crescimento cumulativo das maiores cidades do País, 

estaria havendo um fenômeno de desmetropolização, definida como a repartição 

com outros grandes núcleos de novos contingentes de população urbana” (SANTOS, 

1996, p.81). Portanto, os fenômenos metropolização e desmetropolização tem 

ocorrido de forma simultânea no país. 

A urbanização contemporânea apresenta características peculiares que se 

diferem em muitos aspectos da urbanização em seus primórdios. Por exemplo, a 

organização das cidades em hierarquias urbanas. Nessas hierarquias, as cidades se 

relacionam umas às outras, de acordo com a quantidade de serviços ofertados e o 

desenvolvimento econômico de cada uma. O estudo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) sobre as Regiões de Influências das Cidades (REGIC, 

2007) classifica as cidades brasileiras em níveis hierárquicos. São eles: metrópole, 

capital regional, centro sub-regional, centro de zona e centro local. Destaca-se, 

nessas hierarquias urbanas, o papel das cidades médias que ofertam serviços 

atrativos para a população de outros municípios. Essas cidades passam a articular 

uma rede urbana cada vez mais complexa. 
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O padrão anterior, caracterizado por cidades de diversos tamanhos e 
pouco articuladas entre si, é substituído por uma rede urbana mais 

articulada e dotada de centros funcionalmente mais diferenciados 
entre si. Pode-se, então, falar em cidades médias. É, portanto, no 

contexto de formação da moderna rede urbana que é possível se 
estabelecer a noção ou o conceito de cidade média. (CORRÊA, 2007, 
p.28) 

 

As cidades médias têm papel fundamental na rede urbana brasileira, tanto à 

nível estadual quanto nacional. O setor que mais se destaca como atrativo nessas 

cidades é o terciário. Os shopping centers, que oferecem uma diversidade de 

serviços, contribui para consolidar a importância dessas cidades dentro das 

hierarquias urbanas. 

 

3 O PAPEL DOS SHOPPINGS CENTERS NA FORMAÇÃO DE NOVAS 

CENTRALIDADES URBANAS 

 

Desde o surgimento das primeiras cidades a área central tem sido o ponto de 

articulação entre as diversas partes e de concentração de atividades urbanas. É no 

centro que se concentra atividades de comércio, serviço, funções administrativas, 

lazer, dentre outras. O fenômeno chamado de descentralização, ou seja, 

concentração de determinadas funções, principalmente do terceiro setor, em outras 

partes da cidade, é mais recente do que o de centralização (CORRÊA, 1995). O 

crescimento demográfico das cidades, o desenvolvimento dos meios de transportes e 

vias de circulação, a saturação do centro principal, a necessidade das empresas em 

criar novos espaços de circulação do capital, a criação de atrativos em áreas 

distantes do centro, são alguns dos fatores que contribuem para o processo de 

descentralização.  

 O processo de descentralização tem levado ao surgimento de novas 

centralidades urbanas, tanto nos grandes centros urbanos quanto nas cidades 

médias. A formação de novas centralidades tem se tornado cada vez mais recorrente 

nas cidades médias. Sposito (2007) argumenta que até a década de 1980 as 

atividades comerciais e de serviços nas cidades médias ainda estavam concentradas 

no centro principal. Nos últimos anos essa lógica tem se modificado. 
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Nos últimos vinte anos, observou-se multiplicação de áreas de 
concentração dessas atividades (eixos comerciais, centros comerciais 

em bairros de bom poder aquisitivo e shopping centers), bem como 
verificou-se o fenômeno de diversificação delas, acompanhado de 

segmentação dos mercados consumidores, segundo diferentes 
padrões de consumo e maior ou menor facilidade para se locomover 
por automóvel. (SPOSITO, 2007, p. 6) 

 

Segundo Santos (2008) para que o capital circule entre os diversos espaços da 

cidade é formada uma complexa rede de interligações entre esses espaços. 

 

Para reproduzir o capital investido exige-se maior fluidez nos meios 
de articulação entre os espaços da cidade, o que indica maior 

velocidade no movimento da vida cotidiana. Para esse fim, uma 
complexa rede é tecida, constituindo os liames entre os centros e os 

sub-centros e entre esses e os demais espaços da cidade. (SANTOS, 
2008, p.229) 

 

Muitos estudos voltados para a formação de novas centralidades têm 

destacado a ação dos shoppings centers como formadores dessas novas novas 

centralidades. A implantação de shoppings é capaz de reestruturar a dinâmica das 

cidades. Santos (2006) fala da capacidade que os fixos possuem de modificar os 

lugares e de atrair novos fluxos, redefinindo cada lugar. Os shoppings costumam 

ofertar funções das mais diversas, atraindo pessoas de todas as partes da cidade. 

Assim, modifica a dinâmica urbana, sendo necessário muitas vezes a ação do poder 

público no sentido de criar as infraestruturas necessárias para o acesso a esses 

lugares. Alves (2011) afirma que as novas centralidades formadas com base em 

shoppings 

 

[...] imprimem novas dinâmicas espaciais, fundamentalmente, na 
área de seu entorno, na medida que pressupõe o aumento dos fluxos 

e de novas atividades de comércio e serviços, necessitando, portanto 
de (re)adequações dos fixos já existentes, como por exemplo, 

construções de viadutos e modificações na organização viária, o que 
conseqüentemente ocasiona uma valorização das áreas no entorno 
do empreendimento. (ALVES, 2011, p.8) 

 

Há diversos estudos que exemplificam os shoppings centers como formadores 

de novas centralidades urbanas. Silva e Gonçalves (2012) discutem a formação de 
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novas centralidades na cidade de Fortaleza – CE, por meio da implantação de 

shoppings centers. O primeiro implantado na cidade foi o Center Um, em 1974, no 

bairro Aldeota. O segundo foi o Iguatemi, em 1982, no bairro Edson Queiroz. Desde 

então, surgiram diversos outros na cidade, atraindo principalmente as classes de 

maior poder aquisitivo para as proximidades desses shoppings e descentralizando as 

atividades de comércio e serviço do centro principal (SILVA E GONÇALVES, 2012).  

Alves (2011) também discute a reestruturação e criação de novas 

centralidades baseadas em shoppings, dando destaque para a cidade de Uberlândia 

– MG. “A difusão dos Shopping Centers demonstra o domínio espacial, social e 

econômico da elite na (re)estruturação intraurbana, a concentração de capitais e a 

segregação.” (ALVES, 2011, p.12). O center shopping inaugurado em 1992 impôs 

uma nova dinâmica ao setor de comércio e serviços, atraindo pessoas da cidade e da 

região. Depois desse equipamento, foram sendo implantados outros, como o Pratic 

Center e o Griff Shopping, atendendo tanto a classe média quanto às classes de 

menor poder aquisitivo.  

Por meio dos exemplos supracitados é possível perceber que a formação de 

novas centralidades por meio de shoppings centers acontece nos diferentes níveis 

hierárquicos de cidades. Nos exemplos citados vemos esse processo na cidade de 

Fortaleza, uma metrópole, e na cidade de Uberlândia, considerada uma cidade 

média. Na sequência veremos o papel dos shoppings centers na formação de novas 

centralidades na cidade de Vitória da Conquista – Ba. Vitória da Conquista é um 

exemplo de cidade média, classificada pela Regic (2007) como Capital Regional B. A 

cidade articula uma rede urbana com aproximadamente 97 municípios e uma área de 

145.962.64 km² (REGIC, 2007). 

 

4 OS SHOPPINGS E A FORMAÇÃO DE NOVAS CENTRALIDADES NA CIDADE 

DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

O shopping Conquista Sul (Figura 1), foi o primeiro implantado em Vitória da 

Conquista. Se localiza na Avenida Juracy Magalhães, número 3340, no bairro Felícia. 

Foi inaugurado em 07 de junho de 2006, contendo 125 espaços comerciais, sendo 
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sete Mega Stores, duas praças de eventos, praça de alimentação para em torno de 

700 pessoas, 3 salas de Cinemas Stadium operados pela rede Moviecom e âncoras 

como Lojas Americanas, Hipermercado GBarbosa, Lê biscuit, Loja Riachuelo, C&A, 

Renner, além de vários serviços como farmácias, agências bancárias e clínicas. 

 
Figura 1 – Shopping Conquista Sul, Vitória da Conquista – BA, 2019 

   
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

O shopping Conquista Sul gerou desde o início uma nova centralidade na 

Avenida Juraci Magalhães e nos bairros no entorno, tendo crescimento de loteamos e 

novas construções de moradias e lojas. Com isso foi construído nas proximidades do 

shopping postos de gasolina, hotéis, restaurantes, uma Faculdade e o Multiplace 

Conquista Sul composto por 198 unidades de salas e lojas. 

O segundo shopping implantado em Vitória da Conquista é o Boulevard 

Shopping (Figura 2), localizado na Avenida Olívia Flores, zona Leste da cidade, 

próximo da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB). Foi inaugurado em 26 de abril de 2018. Conta com 140 

lojas, sendo 6 lojas âncoras e 2 megalojas, além da rede de cinema centerplex. Entre 

as principais lojas estão as Lojas Americanas, Arezzo, Renner, Riachuelo, O Boticário, 

Cacau Show, Colchões Ortobom, Melissa, dentre outras. O shopping tem uma área 

de mais de 75.000 m², com 2200 vagas de estacionamento.  

O Boulevard se difere dos exemplos citados anteriormente de shoppings como 

formadores de novas centralidades, pois, a Avenida Olívia Flores já era considerada 

uma centralidade antes da implantação do shopping. Portanto, a presença do 

Boulevard tende a reforçar a condição de nova centralidade da Avenida Olívia Flores. 
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Nas proximidades do shopping é notável o número de prédios sendo construídos em 

terrenos na frente e no entorno (Figura 3). 

 

Figura 2 – Shopping Boulevard, Vitória da Conquista - BA, 2019 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Figura 3 - Prédios em construção nas proximidades do Shopping Boulevard 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Recentemente foi transferido para o Boulevard o Serviço de Atendimento ao 

Cidadão (SAC), que antes funcionava no Shopping Conquista Sul. A transferência do 

SAC poderá atrair maior fluxo de pessoas, movimentando as atividades de comércio. 

Em um dos terrenos em frente ao shopping uma placa indica que será construído 

nesse local a sede da Segunda Regional da Defensoria Pública. Será, sem dúvida, 

mais um atrativo direcionando as pessoas para essa localidade. 
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Mesmo já estando inserido numa centralidade, é possível notar que a 

presença do Boulevard shopping tem imposto novas transformações espaciais nas 

áreas em seu entorno. Tal como afirma Rocha (2019, p. 108), “Essa tendência de 

valorização é perceptível no entorno da Av. Olivia Flores com a construção do 

Shopping Boulevard e com a abertura da Avenida Perimetral José Pedral Sampaio”. 

A implantação do shopping tem atraído novos fluxos, reforçando a condição de nova 

centralidade da Avenida Olívia Flores.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos exemplos apresentados é possível perceber que a presença de 

shoppings centers é capaz de impor diversas transformações espaciais. Essas 

transformações modificam a dinâmica urbana das cidades e muitas vezes 

reestruturam os espaços urbanos. Os serviços ofertados nas novas centralidades 

servem também para reforçar o papel das cidades dentro das hierarquias urbanas. 

Ou como afirma Ferraz (2020) “Essa centralização se efetiva em razão dos serviços 

sediados nessa cidade, especialmente, aos de saúde, educação e comércio” (p.36). 

Os serviços ofertados nos shoppings atraem pessoas de todas as partes da 

cidade onde está localizado e também de cidades que fazem parte das regiões de 

influência. Esse direcionamento dos fluxos leva à formação de novas centralidades 

urbanas. O fenômeno das novas centralidades é observado em diferentes níveis 

hierárquicos, desde metrópoles até em cidades médias, como é o caso de Vitória da 

Conquista. 

 Na cidade de Vitória da Conquista, com a implantação dos shoppings 

Conquista Sul e Boulevard, foi possível verificar que os Shoppings Centers têm 

imposto transformações no espaço urbano da cidade e direcionado os fluxos para 

certas localidades. O shopping Conquista Sul gerou uma nova centralidade no bairro 

Felícia, atraindo diversos meios comerciais e moradores para os arredores. Já o 

Boulevard Shopping foi construído em uma centralidade, a Avenida Olívia Flores, e 

tem servido para reforçá-la. 
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RESUMO 

Tianguá é considerada como a capital da Serra da Ibiapaba, por ter diversos fixos que 

promovem o fluxo em diferentes âmbitos através dos serviços que são ofertados na 

cidade. Dessa maneira fica o seguinte questionamento, como Tianguá se desenvolveu 

ao longo desses vinte anos e como se estrutura micro regionalmente em torno das 

demais cidades da Ibiapaba? Para entender essa dinâmica, foram realizados idas a 

campos e pesquisas de gabinete para entender a realidade da região, pautando no 

contexto de fixos e fluxos e utilizando o método investigativo. Após a coleta de dados, 

a produção cartográfica se fez presente para entendemos a dinâmica da cidade em 

torno das demais, obtendo resultados através da análise cartográficas e dados obtidos 

no Sistema IBGE de recuperação Automática – SIDRA.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O municipio de Tianguá está localizado a cerca de 323km da capital do 

Cearense Fortaleza, conhecida como capital da Serra carregada de belas paisagens e 

um clima diversificado, assim como sua vegetação. É conhecida como capital da Serra, 

por possuir equipamentos que movimentam a economia da Serra ou por sua 

localização que a favorece em diferentes sentidos. Inserida na microrregião da 

Ibiapaba, configurando uma população com mais de 350 mil habitantes, sendo 21,86% 

desta população presente em Tianguá.  

A dinâmica de cidades pequenas em comparação com as médias e grandes 

não deriva seus estudos a partir deste século, as cidades pequenas vêm sendo 

estudada desde 1950, com autores como Lobato Corrêa, percursor dos estudos sobre 

cidades pequenas e suas dinâmicas. Neste sentido, Tianguá possui uma dinâmica com 

as demais cidades da microrregião da Ibiapaba, sempre que algum habitante precise 

resolver um problema se desloca até a cidade por ter equipamentos como: Hospital 

São Camilo, Maternidade Madalena Nunes, Policlínica, Unidade de Pronto Atendimento 

– UPA24h, ou por ter agências da esfera federal como Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, Departamento de Transito - DETRAN, Secretaria da Fazenda – SEFAZ e 

uma agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e ainda 

equipamentos privados como: Super Frangolândia e Shopping Ibiapaba. Equipamentos 

estes importantes para qualquer cidade, mas que estão instalados apenas em Tianguá 

(CE). Por ser cortada pela Rodovia Federal BR – 222 ou por possuí uma Central de 

Abastecimentos S.A – CEASA, possibilitando um fluxo de pessoas de diferentes regiões 

e estados do Brasil, como exemplo a rodoviária de Tianguá, localizada as margens da 

BR – 222, que contempla diversos destinos da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 

Sudeste, diferente das demais cidades da Serra que não dispõem acesso a todos os 

destinos.  

Estes equipamentos foram instalados recentemente, com respaldo da CEASA, 

que teve sua instalação em 1973 e até meados de 2020 não obteve uma expansão no 

seu espaço, que ano após anos não se expande, o que poderia contribuir de forma 

bem mais significativa para a região. Desta forma, surge uma indagação, como 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Tianguá obteve tantos equipamentos em tão pouco tempo, sabendo-se que a cidade 

antes de 2003 não tinham afasto em quase todas as suas ruas e que podemos 

considerar uma cidade com uma dinâmica rural, tampouco vista de importância para 

a microrregião. Quais foram os impactos causados pelos fixos no município e a 

transformação espacial ao longo dos anos.  

A presente pesquisa busca apresentar um retrato geográfico da expansão do 

município de Tianguá (CE) e sua evolução ao longo dos anos, fazendo um recorte no 

ano de 2000 a 2020, tendo como base autores que trabalham a dinâmica nas cidades 

pequenas, como Corrêa (1999) e para uma abordagem sobre fixos e fluxos, 

utilizaremos dos escritos de Milton Santos (2007), para compreendemos a dinâmica 

regional, teremos como base Gomes (2011). 

 

2 LOCALIZAÇÃO DE TIANGUÁ E SEUS EQUIPAMENTOS. 

 

Localizada a cerca de 323 km de Fortaleza, Tianguá (CE), faz divisa com estado 

do Piauí e dispondo de uma rodovia estadual que corta o município, sendo a CE – 187, 

na figura a seguir, exibe um mapa de localização da cidade. 

Como mostrado no mapa, Tianguá está localizado na microrregião da Ibiapaba e junto 

a ela, diversos equipamentos estão instalados pela cidade, começamos com o mais 

antigo instalado na cidade, a Central de Abastecimento S.A – CEASA, um fixo de capital 

misto, que já tem mais de quarenta anos e traz consigo diversas histórias. A CEASA 

além de ser um fixo, promove fluxo em momentos específicos como nas terças e 

sábados, dias que diversos feirantes da microrregião da Ibiapaba e estados do 

Nordeste vem para vender seus produtos, promovendo assim uma circulação da 

economia na cidade.  

 O Departamento Nacional de Trânsito foi o segundo fixo de grande importância 

a se instalar na cidade, instalado na antiga pista de pouso entre os bairros Monsenhor 

Tibúrcio e Matadouro, sendo o último considerado como uns dos mais precários da 

cidade. O fixo do DETRAN foi o primeiro depois da CEASA a mudar a paisagem em que 

se instalou, já que o equipamento mais próximo era o da cidade de Sobral, seguido de 

Pedro II, Piauí.  
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Figura 1: Localização do Município de Tianguá e Serra da Ibiapaba. 

 

Fonte: IBGE, 2019; IPECE, 2019, adaptação do autor. 

   

 O INSS foi depois da CEASA, o segundo fixo de grande importância na cidade 

já que quando se tratava de assuntos relacionados a aposentadoria e auxílios, os 

habitantes da Serra precisavam se deslocar até a cidade com uma unidade de 

atendimento mais próxima, que no caso é Sobral localizada acerca de 98km de Tianguá 
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e que para além das cidades da Serra, Sobral recebia atendimentos de quase toda a 

região norte do Estado fazendo com que o sistema superlotasse. Com a instalação do 

INSS na cidade, os habitantes não precisaram fazer esse traslado até Sobral, fora que 

a instalação do fixo valoriza o local, como mostra (Santos, 2007, pág., 82). 

 

Os fixos são econô micos, sociais, culturais, religiosos, etc. Eles são, 

entre outros, pontos de serviços, pontos produtivos, casas de negócios, 
hospitais, casas de saúde, ambulatórios, escolas, estádios, piscinas e 
outros lugares de lazer. Mas se queremos entender a cidade não 

apenas como um grande objeto, mas como um modo de vida, há que 
distinguir entre os fixos públicos e os fixos privado. Estes são 

localizados segundo a lei da oferta e da procura, que regula também 
os preços a cobrar. Já os fixos públicos se instalam segundo os 
princípios socais, e funcionam independentemente das exigências do 

lucro. 
 

 De modo que Santos elucida sobre o que pode ser fixos compreende-se que 

vão além de grandes obras podem ser mercantis, casas com vendas, restaurantes e 

afins, logo entendemos que o Super Frangolândia é um fixo de caráter privado, 

contribuindo de forma dinamizadora para evolução do espaço.  

A Policlínica foi um fixo que auxiliou o desregulamento do sistema de saúde da 

cidade, uma vez que a cidade dispunha apenas de um hospital municipal, que atendia 

não apenas a cidade, mas toda a região da Ibiapaba. Com a instalação da Policlínica 

na CE-187 e em um bairro bem afastado da cidade modificou a paisagem daquela 

localidade. 

 O posto de fiscalização da Secretária da Fazenda – SEFAZ está localizado entre 

a divisa dos estados do Piauí e Ceará, foi um fixo recente, todavia que a cidade crescia 

a cada ano fez se necessário a instalação de um posto para auxiliar nas cargas que 

atravessam a cidade e lembrando que o município dispunha de uma CEASA, logo é 

crucial a instalação desse fixo.  

 O Supermercado Frangolândia foi o primeiro fixo de caráter privativo, 

procurando inovar no ramo de supermercados na cidade, trazendo consigo um 

restaurante, padaria e banco espaços não encontrados em qualquer mercantil da 

cidade. Instalado em 2011, nas margens da BR – 222 e do lado esquerdo de uma rua 
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que corta até a saída da cidade, no sentido CE – 187. Ou seja, facilitando a entrada 

de pessoas oriundas de outros municípios.  

 Outro fixo que passou um longo período de tempo em construção foi o Shopping 

Ibiapaba, passou um longo período para ser concluído. Sendo inaugurando em 2017, 

o Shopping veio se instalar em um local já urbanizado, localizado próximo ao centro 

da cidade, ou seja, este fixo privado serviu para a supervalorização dos imóveis ali 

presentes, além de ser o único shopping da Serra contado com salas de cinemas e 

praças de alimentação. 

 A Unidade de Pronto Atendimento é um fixo que teve sua construção 

conturbada, durando em torno de quase dez anos para concluir, isso se deu as trocas 

de gestão municipal da cidade e/ou por questões de poderes maiores e compras de 

equipamentos. A inauguração dela ocorreu apenas neste ano, após dez longos anos, 

a inauguração deu-se em resposta a pandemia da COVID-19.  

 

3 CIDADES PEQUENAS, TERRITÓRIO, FIXOS E FLUXOS 

 

Para compreendemos a noção de cidade pequena e sua percepção, utilizamos 

de autores como Corrêa, na qual elucida sobre o surgimento dos estudos sobre as 

cidades pequenas no Brasil, na forma que ele anuncia:  

 

As pequenas cidades, numerosas que são, geram, via de regra, 
expressiva densidade de centros que se situam a uma pequena 

distância média entre si, ainda que esta possa variar de acordo com a 
densidade demográfica da região em que se localizam. (CORRÊA, p.45, 
1999). 

 

 Ou seja, a Serra da Ibiapaba considera-se como um amontoado de cidades 

próximas, os centros urbanos não ficam tão distantes. De modo que as atividades 

comercias concentra-se em apenas um local, como Corrêa (p.51, 1999) aborda. 

 

A distribuição espacial das atividades engendradas pela globalização 
obedece a uma combinação que envolve, de um lado, uma lógica 
própria às corporações, que não exclui a natureza da atividade a ser 

implantada, e, de outro, as possibilidades de cada lugar, que incluem 
as suas heranças e a ação empreendedora de grupos locais. As 
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pequenas cidades, criadas em um contexto socioespacial pré-
globalização, devem se adaptar às novas demandas externamente 

formuladas.  
 

 Para entendemos o papel de Tianguá enquanto cidade na microrregião é 

necessário entender o conceito de Região para posterior aplicar em uma escala menor, 

Gomes elucida sobre o conceito de Região:  

 

A região é uma realidade concreta, física, ela existe como um quadro 
de referência para a população aí vive. Enquanto realidade, esta região 

independe do pesquisador em seu estatuto ontológico. Ao geógrafo 
cave desvendar, desvelar, a combinação de fatores responsáveis por 

sua configuração. (GOMES, 2011, p.57). 
 

 Logo compreendemos o conceito de Região na visão Pierre Bourdieu é a 

seguinte: 

a região é o que está em jogo como objeto de lutas entre os cientistas, 
não só geógrafos, é claro, que, por terem que ver com o espaço, 
aspiram ao monopólio da definição legítima, mas também 

historiadores, etnólogos e, sobretudo desde que existe uma política de 
‘regionalização’ e movimentos ‘regionalistas’, economistas e sociólogos 

(BOURDIEU, 1989, p. 118). 
 

Bourdieu traz em seus estudos o sentido de regionalização, na qual podemos 

considerar Tianguá como presente nesse contexto de regionalização da Ibiapaba. Para 

isto, os estudos de Ponezato explora um pouco sobre este conceito ao dizer que: 

 

Uma determinada região é constituída, portanto, de acordo com o tipo, 
o número e a extensão das relações adotadas para defini-la. Assim, 

em última instância, não existe uma região da Serra ou uma região da 
Campanha a não ser em sentido simbólico, na medida em que seja 
construído (pela práxis ou pelo conhecimento) um conjunto de relações 

que apontem para esse significado. Isto é, o que é entendido como 
uma região é, realmente, uma regionalidade. Não vejo no entanto 

problema em continuar falando em região, contanto que por tal não 
fique entendida uma realidade natural, mas uma rede de relações, em 
última instância, estabelecida por um auctor, seja ele um cientista, um 

governo, uma coletividade, uma instituição ou um líder separatista. 
(PENOZATO, 2001, p. 4.) 
 

 Portanto, entendemos o conceito de região adjunto de regionalização, já que 

podemos considerar a microrregião da Ibiapaba como uma região. Nesse sentido é 

importante conhecer as novas demandas, estas demandas na qual chamamos de fluxo, 
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e que para existir os fluxos é interessante conhecer seu conceito para assim 

compreender os fixos instalados ao longo dos anos em Tianguá (CE), em que Santos 

elucida sobre fixos: 

 
Os fixos são econômicos, sociais, culturais, religiosos, etc. Eles são, 

entre outros, pontos de serviços, pontos produtivos, casas de negócios, 
hospitais, casas de saúde, ambulatórios, escolas, estádios, piscinas e 

outros lugares de lazer. Mas se queremos entender a cidade não 
apenas como um grande objeto, mas como um modo de vida, há que 
distinguir entre os fixos públicos e os fixos privado. Estes são 

localizados segundo a lei da oferta e da procura, que regula também 
os preços a cobrar. Já os fixos públicos se instalam segundo os 
princípios socais, e funcionam independentemente das exigências do 

lucro. (SANTOS, p.142, 2007). 

 
 Diante disso, SEFAZ, CEASA, UPA24h etc., são todos fixos presente no 

município, ocasionado assim fluxos, promovendo o deslocamento de pessoas das 

cidades circunvizinhas para utilizar dos serviços.  

 

4 METODOLOGIA 

 

 A pesquisa foi dividida em três etapas, a primeira consistindo em pesquisa de 

gabinete de autores que tratavam sobre assuntos relacionados a região e cidades 

pequenas, na qual obteve Gomes (2011), Bourdieu (1989) e Pezonato (2001) tratando 

sobre o conceito de Região, Milton Santos (2007) na qual aborda os conceitos de fluxos 

e fixos, por último, Corrêa (1999) trazendo os estudos sobre cidades pequenas. 

 A segunda etapa consistiu em pesquisas sobre a microrregião da Ibiapaba com 

ênfase em Tianguá, para tal etapa utilizamos plataformas de dados integrados como 

o Sistema IBGE de recuperação automática – SIDRA, Instituto de Planejamento 

Econômico do Ceará – IPECE e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

na qual obtemos diversos dados sobre o município como: Produto Interno Bruto – PIB, 

número de empresas, número de pessoas ocupadas, número de domicílios. Com todos 

os dados obtidos e compondo o final da segunda etapa, foram realizado um tratamento 

de dados obtidos destas plataformas para gerar produtos cartográficos e tabelas.  

 A última etapa deu-se pela análise das informações extraídas dos gabinetes dos 

autores e dos dados obtidos da plataforma adjunto dos produtos gerados por ela. 
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Nesta etapa, foram analisados os produtos cartográficos e os dados brutos com 

objetivo de interpretar a dinâmica regional de Tianguá acerca dos demais municípios 

da Serra e fazendo-se assim uma análise do crescimento da cidade. 

 

5 CRESCIMENTO DA CIDADE DE 2000 A 2020 (20 anos) 

 

 Tianguá (CE) cresceu muito ao longo dos anos, no ano de 2000 detinha poucas 

estradas e rodovias asfaltadas, sendo apenas a Av. Prefeito Jaques Nunes e o centro 

da cidade que possuía asfalto. A cidade não contava com muitas escolas, nem postos 

de saúde, mercantis ou um comercio diversificado. Ao passar dos anos a cidade crescia 

de maneira lenta e continua avançando-se pouco em relação as demais cidades do 

Ceará.  

 No ano de 2000, de acordo com o Senso do IBGE 2000, a cidade dispunha num 

total de 13 mil imóveis, no ano de 2001, Tianguá tinha apenas 170 empresas e 

organizações, de acordo com Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Na 

tabela (ver tabela 1) exibe o número de pessoas ocupadas. Já que o número de 

ocupados reflete diretamente no número de empresas. 

 

Tabela 1: Preciso de drogas para continuar produzindo 

Número de pessoal ocupado. 

ANO OCUPADOS CRESCIMENTO 

2001 327  

2006 1.245 280% 

2007 1.356 8,9% 

2008 1.257 -7,3% 

2009 1.386 10,26% 

2010 1.512 8,33% 

2011 1.459 -3,63% 

2012 1.564 7,19% 

2013 1.606 2,68% 

2014 1.157 -27,95% 

2015 1.671 44,42% 

2016 1.660 -0,65% 

2017 1.162 -30% 

2018 1.737 49,48% 

Fonte: SINDRA, 2020, adaptação do autor. 
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 Como mostrado na tabela, a taxa de pessoas que ocupava Tianguá cresceu 

vertiginosamente, saltando de 327 ocupados para 1.737 pessoas no ano de 2018, um 

crescimento considerável e que na tabela aborda o crescimento de domicílios no 

período de 1991 a 2010. 

 

Tabela 2: Crescimento de domicílios particulares. 

ANO Número de domicílios Taxa de crescimento 

1991 9.078  

2000 13.058 39,8% 

2010 18.248 51,9% 

2020 29.196,8 64% 

Fonte: SIDRA, 2020, adaptação do autor. 

  

 Para se fazer o cálculo da taxa de crescimento é importante conhecer o número 

de domicílios em 1991 para se ter uma base de quanto cresceu em 2000. Nota-se que 

no ano de 2010 o número de domicílios criados na cidade foi expressamente grande 

em comparação com os anos anteriores, podemos então fazer uma projeção que no 

ano de 2020 o município terá em torno de 29.00 domicílios, segundo o cálculo de 

projeção realizado.   

 Na próxima tabela, exibe o grau de aumento Produto interno bruto a preços 

correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes e valor 

adicionado bruto a preços correntes total e por atividade econômica, e respectivas 

participações. 

 

Tabela 3: Crescimento do PIB a preços, correntes, impostos etc. 

Ano Valor Taxa de crescimento 

2000 122.598  

2001 133.449 8,85% 

2002 165.437 23,97% 

2003 194.400 17,50% 

2004 214.040 10,1% 

2005 242.809 13,44% 

2006 280.331 13,38% 

2007 286.807 2,30% 

2008 358.032 24,83% 

2009 362.690 1,30% 

2010 472.289 30,21% 

2011 536.503 13,59% 

2012 542.870 1,18% 
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2013 681.314 25,50% 

2014 844.070 23,88% 

2015 867.501 2,77% 

2016 1.047.061 20,69% 

2017 1.247.939 19,18% 

Fonte: SINDRA, 2020, adaptação do autor. 

  

 Na tabela anterior exibe o grau de crescimento do PIB, nota-se que ocorreu um 

grande salto nos de 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 e 2016. Deste modo, entendemos 

que fixos foram inaugurados nessas datas são: DETRAN, Super Frangolândia e 

Policlínica. No mapa a seguir, exibe como a instalação do fixo privado Super 

Frangolândia alterou a dinâmica espacial do bairro. 

 

Figura 2: Mapa do Fixo Super Frangolândia dois anos após sua instalação. 

 

Fonte: IBGE, 2016; IPECE, 2019, adaptação do autor. 
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 Na figura anterior (figura 2), exibe o fixo já instalado, percebe-se que ocorreu 

uma mudança significativa em comparação aos anos anteriores. Na figura a seguir, 

constata-se a mesma localização com uma data diferente. 

 

Figura 3: Mapa do Fixo Super Frangolândia dois anos após sua instalação. 

 

Fonte: IBGE, 2016; IPECE, 2019. Adaptação do autor. 

  

A evolução do local se deu de forma continua, observando que novas 

residências surgiram, as ruas passaram a ter asfaltos tornando o bairro valorizado. 

Além do prédio da prefeitura que já existia e uma escola, só que do outro lado 

causando uma valorização em pontas, antes apenas casas próximas a prefeitura eram 

valorizadas e a avenida que dava acesso ao Fórum eleitoral e a Justiça. 

 Com a construção do Super Frangolândia, vários domicílios foram se instalando 

em volta do fixo, que anos após ano cresceu apresentando domicílios luxuosos por 

conta da valorização do território devido aos prédios públicos.  



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

  Na próxima figura, projeta a evolução espacial do Bairro com a instalação do 

fixo do Departamento Nacional de Trânsito (DETRAN), em uma antiga pista de pouso 

que era chamado de Bairro do Aeroporto. Hoje, com a leis municipais alteraram o 

nome do bairro, agora é denominado de Matadouro embora bairros como: Santo 

Antônio e Monsenhor Tibúrcio estejam próximo ao fixo.  

 

Figura 4: Antigo Bairro do Aeroporto no ano de 2008. 

 

Fonte: IBGE, 2016; IPECE, 2019. Adaptação do autor. 

  

 Percebe-se, que na área demarcada no mapa em 2008 exibe a pista de pouso 

utilizada para quem deseja treinar ou caminhar. É visível ainda um grupo de casas ao 

norte, próxima a pista.  Fora esse pequeno amontoado de domicílios não tem nenhum 

outro equipamento público ou privado, único objeto que é considerado um fixo no 

mapa é a Igreja católica de São Pedro, no pequeno amontoado de casa fora elas, é 

visível apenas um espaço com traços de desmatamento e pouco explorado. 
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 Na figura a seguir, diferente da anterior apresenta o bairro evoluído após a 

instalação do DETRAN, seguido de mais duas instalações públicas como: EEEP 

Sebastião Vasconcelos Sobrinho e Instituto Federal do Ceará – IFECE, campus 

Tianguá. 

 

Figura 5: Mapa espacial do fixo do DETRAN no ano de 2020. 

 

Fonte: IBGE, 2016; IPECE, 2019. Adaptação do autor. 

  

Diferente do fixo Super Frangolândia, o DETRAN obteve um resultado bem 

expressivo comparado a ele. Surgiu domicílios onde eram resquícios de uma vegetação 

e de certo modo as casas ocuparam tudo, deixando apenas alguns espaços vagos. 

Outro ponto de destaque foi a ocupação ao redor da antiga pista de pouso, agora só 

na memória dos habitantes do bairro.  

 No Leste percebe-se que ocorreu um expressivo número de domicílios 

instalados, os terrenos que antes estavam ocupados agora possuem casas. Resultado 

direto da instalação do DETRAN, valorizando a área e promovendo a ocupação de 

pessoas, que além de serem moradores do município vem de cidades afora.  
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 Na próxima figura (ver figura 6), exibe um panorama da cidade na data de 

04/02/2012, seguindo da data 17/08/2020 não foi possível obter imagens com datas 

anteriores a essa, seja por problemas na base de imagens do Google Earth 

apresentarem uma mancha marrom, impossibilitando a retirada de imagens.  

 

Figura 6: Centro Urbano de Tianguá no ano 2012. 

 

Fonte: Fonte: IBGE, 2016; IPECE, 2019. Adaptação do autor. 

 

 Identifica-se que é um centro urbano como qualquer outro das diversas cidades 

pequenas do Brasil, pouco desenvolvido, mas com uma considerável aglomeração de 

domicílios.  

 Na próxima figura, observa-se o desenvolvimento da cidade em termos de 

instalação de domicílios, na qual podemos ver que alguns bairros tiveram grande 

destaque e outros nem tantos. Destacando é claro, a contribuição do fixo como agente 

modelador do espaço em que se instala. 
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Figura 7: Centro Urbano de Tianguá no ano de 2020. 

 

 Fonte: Fonte: IBGE, 2016; IPECE, 2019. Adaptação do autor. 

  

Na linha marcada em vermelho, era o limite das casas em 2012 nota-se que 

tudo que está fora do limite foi que se instalou ao longo dos anos, percebendo o 

desmembramento de bairros como no caso Bairro do Aeroporto que passou a ser 

denominado de Matadouro e Monsenhor Tibúrcio. Percebe-se ainda que a única área 

verde da cidade é mantida sobre a proteção do município, embora as construções 

avancem cada vez mais.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A instalação de fixos sempre pode promover o desenvolvimento da cidades, 

principalmente fixos de viés público, estes tornam-se equipamentos fundamentais para 

o desenvolvimento de cidades pequenas, como foi o caso de Tianguá, que graças a 
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instalações de fixos a cidade teve um grande salto em relação as demais da região da 

Ibiapaba, podendo assim ser denominada a capital da Serra.  

 Um fator importante no desenvolvimento de cidades pequenas compete a sua 

dinâmica numa escala microrregional, em que podemos observar os fluxos 

ocasionados pelos fixos na cidade sede. Para além do desenvolvimento, os fixos 

promovem serviços para a população poupando assim o trabalho de ir em busca de 

atendimento em outro local, evitando deixar algum saldo naquela cidade em que teve 

que se deslocar. Tianguá, por ter esses fixos vivenciou o que a cidade de Sobral 

vivencia há anos, um aumento de pessoas oriundas de outras cidades, fazendo com 

que além de utilizar os serviços públicos, utilizarem serviços pagos como: Cinema, 

Praça de Alimentação e Supermercado. Equipamentos presentes em Tianguá, trazendo 

renda para os comerciantes e o desenvolvimento da cidade.  
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A REFUNCIONALIZAÇÃO PRODUTIVA DA PEQUENA CIDADE DE 

AMPÉRE-PR 

 

 

SAGGIORATO, Bruno1 

 

RESUMO  

Ampére é um pequeno e jovem município paranaense localizado na mesorregião 

Sudoeste do estado. Atualmente, o município é destaque na região e no Paraná em 

virtude do desenvolvimento dos setores industriais de produção de móveis e 

confecções do vestuário. O setor industrial responde por 28,96% do valor adicionado 

bruto (VAB) total no município (IBGE, 2017). Deste modo, recorrendo a categoria de 

Formação Sócio-Espacial (SANTOS, 1977), o artigo objetiva discutir o processo de 

refuncionalização produtiva que ocorreu em Ampére-PR. Para isso, também utilizamos 

dados dos principais repositórios, bem como dialogamos com bibliografias afeitas ao 

tema. Verificamos que a industrialização em Ampére se desenvolveu a partir de 1990 

no bojo de uma formação social baseada na pequena produção mercantil. Com o apoio 

de incentivos públicos, foi nesse período que várias iniciativas industriais privadas e de 

capital local surgiram, edificando um polo industrial relevante em Ampére.  

 

Palavras chave: Industrialização. Pequena Produção Mercantil. Geografia 

Econômica.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto é resultado de estudos em andamento da nossa dissertação de 

mestrado, que tem como temática a dinâmica do setor industrial no município já 

mencionado. Aqui, no artigo, vamos debater como se deu as mudanças na estrutura 

produtiva em Ampére, processo este que suscitou em transformações na sua dinâmica 

Geoeconômica, conferindo novas funções produtivas e novas interações e inserções 

espaciais de Ampére.  

 Entender a dinâmica industrial em Ampére passa não somente pelo estudo local 

de suas características, como se fosse possível um desenvolvimento autônomo, nem 

tão pouco passa por uma mera reprodução mecânica do que ocorre no campo nacional 

e mundial. O caminho que se mostra mais próximo de apreender a realidade é analisar 

a combinação das múltiplas dimensões (regional, local, nacional), buscando 

compreender como se correlacionam para formar um todo heterogêneo, cuja 

particularidade se manifesta espacialmente, mas se constitui enquanto parte de uma 

totalidade histórica e é por ela influenciada. As pequenas cidades, como Ampére 

 
[...] manifestam a universalidade do movimento real, porque o 
singular, o único, só pode ser compreendido em relação ao geral e por 
causa dele, por intermédio do particular enquanto um membro 

intermediário real das determinações do geral, que se especifica em 
momentos particulares incorporando novas singularidades (FRESCA, 

2001, p. 29).  

 

 Conforme assinala Fresca (2010), a produção industrial nas pequenas cidades 

tem recebido pouca atenção nos estudos da Geografia. Porém, Fresca (2001, p. 28) 

esclarece que “[...] as abordagens do nível metropolitano continuam sendo 

necessárias, mas a outra face também. Caso contrário, incorre-se no risco de 

homogeneizar o que é por sua natureza, socialmente heterogêneo e diferenciado”. 

 
[...] as análises da produção industrial tem sido na geografia, ainda 
tratada basicamente para as áreas metropolitanas e mais 

recentemente para as denominadas cidades médias, enquanto as 
pequenas cidades não tem recebido maior atenção. Isto não significa 
que seja neste grupo de cidades que se encontram as maiores 

produções ou mais importantes do ponto de vista da geração de 
empregos ou inovações, dentre outras. Mas nelas ocorre uma parcela 
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da produção que tem sido desconsiderada na análise (FRESCA, 2010, 
p. 80).  

 

 A Formação Sócio-Espacial (FSE) da mesorregião Sudoeste do Paraná e 

consequentemente de Ampére, se desenvolveu baseada na pequena produção 

mercantil, isto é, na presença de pequenos agricultores, artesãos, pequenos 

comerciantes e inclusive pequenos industriais, principalmente ligados a exploração da 

madeira, fundamental no surgimento dos primeiros núcleos urbanos (FLORES, 2009; 

CASARIL, 2017; CORRÊA, 1970a). 

 

             Mapa 1: Localização de Ampére. 

 
Fonte: elaborado por João Paulo Ransolin, 2019. 
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 Ao estudar a industrialização de Santa Catarina em zonas de colonização alemã, 

principalmente a indústria têxtil e mecânica, Mamigonian (1965, p. 390) verificou que 

“A iniciativa da industrialização, os industriais e os capitais são locais”. Do mesmo 

modo, a gênese da indústria de confecções e de móveis em Ampére se deu nesses 

termos.  

 Desta forma, para além da presente introdução e das considerações finais, o 

artigo divide-se em três momentos. Primeiramente, iremos explorar a gênese da 

indústria em Ampére, num segundo momento trabalharemos o papel das iniciativas 

privadas e do poder público municipal na industrialização e por fim apresentaremos 

um panorama geral da evolução industrial no município. Buscamos, portanto, 

apreender o processo de refuncionalização produtiva e seus condicionantes principais.  

 

2 PEQUENA PRODUÇÃO MERCANTIL E INDUSTRIALIZAÇÃO: GÊNESE DA 

INDÚSTRIA EM AMPÉRE 

 

 Como já mencionamos, Ampére está localizado na mesorregião Sudoeste do 

Paraná, região que se desenvolveu rapidamente. Em 1961, Ampére foi elevado ao grau 

de município e já nos anos subsequentes as condições concretas para desencadear a 

gênese do processo de industrialização estavam colocadas.  

 A Formação Sócio-Espacial que se desenvolveu no Sudoeste2 e, por 

conseguinte, em Ampére, ajuda a explicar seu crescimento rápido e surgimento de 

estabelecimentos industriais precocemente. A FSE específica da região é resultado de 

combinações geográficas (CHOLLEY, 1964) e da síntese de múltiplas determinações 

(MARX, 2008) econômicas, naturais, sociais, políticas, etc. interrelacionadas.  

 Para Corrêa (1970a, p. 88), os primeiros habitantes da região Sudoeste eram 

“de origem luso-brasileira, tendo sido genericamente conhecidos como caboclos pela 

população de colonos que mais tarde ocupou a região”. De acordo com o mesmo autor, 

a partir de 1940-1945 e principalmente nas duas décadas seguintes, o Sudoeste foi 

intensamente povoado pelos colonos, na grande maioria gaúchos e catarinenses de 

 
2 Para maior profundidade e riqueza de detalhes sobre a FSE e a ocupação dessa região, ver os estudos 
de Flores (2009) e Casaril (2017).  
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ascendência italiana e alemã. 

 Conforme assinalou Mamigonian (1976a) ao estudar a industrialização de São 

Paulo, esse atributo foi relevante, uma vez que 

 

[...] vivendo em seus países de origem, Grã Bretanha, Alemanha, Itália 
etc. dentro de estruturas econômico-sociais capitalistas plenas ou 
emergentes, tais imigrantes transplantaram estas mesmas estruturas 

nas regiões de destino. Os Europeus embarcaram para as referidas 
regiões com “o capitalismo em seus ossos”, mesmo que não 

dispusessem de nenhum capital, mas apenas de iniciativa, habilidades 
especiais e engenhosidade (MAMIGONIAN, 1976a, p. 89).  

 

 Essa característica migratória também foi marcante no povoamento do 

Sudoeste. Além disso, tal fluxo de pessoas foi incentivado a partir de medidas tomadas 

pelo governo federal, especificamente a Colônia Agrícola Nacional General Osório 

(CANGO), colonizadora criada em 1943 pelo então presidente da república Getúlio 

Vargas com vistas a desenvolver regiões interioranas pouco habitadas.  

 No Sudoeste Paranaense, conforme explicou Flores (2009), a extração da 

madeira por industriais do ramo que já conheciam a atividade em seus locais de origem 

foi fundamental para a ocupação efetiva da região, pois estimulou a abertura de 

estradas3, a formação de povoados, prestadores de serviços ligados à atividade e 

comércios para atender a demandas básicas que surgiam. Desta forma, “[...] a 

presença de uma serraria foi fator de atração de população, surgindo em decorrência 

um núcleo cuja função inicial foi a industrial” (CORRÊA, 1970b, p. 127).  

 É válido destacar que conforme verificou Corrêa (1970b), a origem dos vários 

centros urbanos na região não ocorreu simultaneamente, por exemplo, a vila que mais 

tarde se tornaria o município de Pato Branco, data de 1924. Igualmente, na maneira 

como surgiram tais cidades podemos encontrar especificidades entre elas, assim, é 

relevante esclarecer como seu deu a formação espacial de Ampére, uma vez que é 

necessário mostrar a especificidade de cada formação, “o que a distingue das outras, 

e, no interior da F.E.S., a apreensão do particular como uma cisão do todo” (SANTOS, 

1977, p. 2). 

 
3 Pois passou-se a utilizar caminhões para o transporte da madeira, diferentemente de outra atividade 
presente na região, a extração da erva-mate, que era transportada por mulas (FLORES, 2009).  
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 Em relação à origem dos centros urbanos no Sudoeste, Corrêa (1970b) 

identifica dois tipos pelos quais se deu tal processo, são eles, i) surgidos 

espontaneamente ou ii) pela ação de um agente colonizador. Ampére, particularmente, 

constituiu-se por meio do primeiro modo, a partir das chamadas “bodegas4”.   

 

Aqueles surgidos espontaneamente foram inicialmente lugares 

isolados na mata, que se transformaram em focos de atração da 
população de colonos, que começava a ocupar a área próxima. Esses 
focos de atração eram basicamente constituídos por uma ou duas 

"bodegas", pertencentes a algum colono, que sozinho embrenhou-se 
pela mata, ou a um luso-brasileiro. Com a expansão do povoamento 

nas áreas vizinhas, um colono ou "caboclo", dono de uma "bodega" e 
de uma "posse", loteava e vendia diversas partes aos recém-chegados, 
outros comerciantes, alfaiates e ferreiros, entre outros, dando origem 

a um povoado, que em breve receberia uma capela e outros serviços. 
Posteriormente fazia-se a medição e demarcação da área da futura 
sede municipal. As atuais cidades de Ampere, Pérola do Oeste e Enéas 

Marques originaram-se basicamente desse modo, tendo como primeiro 
foco de vida urbana a "bodega" (CORRÊA, 1970b, p. 127-128). 

 

 Também é interessante observar que as pesquisas realizadas no final dos anos 

1960 pelo autor citado anteriormente mostram que já nesse período existiam em 

Ampére comerciantes que revendiam tecidos, confecções, louças, calçados etc., o que 

indica que já havia uma certa demanda por tais produtos, um mercado consumidor 

estimulado pela colonização recente.  

 Nesse sentido, a formação social dessa região, compreendendo o município de 

Ampére, desenvolveu-se da seguinte maneira 

 

Enquanto na região de campos se desenvolveu uma formação social 

marcada pela presença de, basicamente, duas classes, os fazendeiros 
e os seus “peões”, na região de matas se forjou uma formação social 

mais diversificada, incluindo pequenos agricultores (e proprietários de 
terras), pequenos comerciantes, artesãos e até pequenos industriais 
(especialmente do ramo da madeira) (FLORES, 2009, p. 15).  

 

 
4 “A "bodega", "bolicho" ou "venda" constitui a menor célula do comércio regional. Instalado em plena 
zona rural e conhecedor profundo dos hábitos dos colonos e das condições de produção local, pois 
geralmente possui uma pequena propriedade rural, o bodegueiro é um intermediário de confiança do 

colono. Para a sua "bodega", dotada de um pequeno galpão ou depósito, aflui a maior parte da produção 
de "cereais" e um certo número de suínos da região” (CORRÊA, 1970b, p. 17).  
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 O mesmo autor citado destaca ainda que em regiões onde preponderam 

formações sociais com essas características, como em Ampére e sua mesorregião, a 

industrialização se desenvolve mais rapidamente. Casaril e Sampaio (2016, p. 229) 

reforçam 

 

Ampére (como sua rede urbana) desenvolveu uma formação social 

calcada na presença de pequenos proprietários rurais, vinculada a 
pequenos comércios e artesanato local. O complexo de atividades 
artesanais foi se desintegrando do campo “pari passu” e à medida que 

se avançava essa desintegração, prenunciavam novas atividades 
industriais, sobretudo, a partir dos anos 1970. Ampére despontou 

nesse período pela força do empresariado local que a partir de 
empréstimos, poupança familiar, entre outros, investiu no setor 
produtivo, com destaque para o segmento moveleiro e de confecções.  

 

 Queremos destacar um ponto, conforme apontado pelos autores, que é a 

desintegração das atividades artesanais no campo e a passagem para atividades 

tipicamente urbanas, como a indústria. Mesmo que sem aprofundar o tema, 

acreditamos ser importante enumerar os motivos que desencadearam tal processo na 

região pesquisada.     

 Dois fatores principais levaram a população migrar do meio rural para a cidade 

em Ampére. De acordo com Flores (2009), na região Sudoeste, um dos fatores é 

explicado pelas condições de vida precárias da população do campo, como moradia, 

educação, alimentação, entre outras. O segundo motivo trata-se dos estímulos do 

capital financeiro para a modernização da agricultura (máquinas, fertilizantes etc.) 

expandindo o financiamento estatal, sobretudo a partir do final dos anos 1970, fator 

que impulsionou a desintegração do “complexo rural” existente na região.  

 Foi nesse contexto que a população urbana começa a crescer em Ampére, como 

mostram os dados, suscitando o início do processo de urbanização, que ao mesmo 

tempo fez surgir novas demandas para a produção industrial e principalmente mão de 

obra para o trabalho nas fábricas.  

 

[…] uma das atividades pioneiras na região deu início a história da 
indústria do vestuário: os chamados alfaiates, pessoas que fabricavam 

roupas masculinas sob medida (calças, camisas e paletós) e que nas 
décadas de 70 e 80, viram na atividade a oportunidade de passar a 
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fabricar o mesmo tipo de produto em escala industrial impulsionados 
pela demanda de uma região que vivia o boom econômico da 

introdução da mecanização agrícola. […] Assim, nasceram as primeiras 
unidades industriais na região, caso da pioneira Krindges, de Ampére, 

uma das 10 maiores do país. (SINVESPAR, 2006, p. 4).  

  

 As empresas começaram como pequenos empreendimentos, como a indústria 

Krindges S.A, com poucos funcionários e uma pequena produção que atendia o 

mercado regional, mas que segundo nossas pesquisas, se tornaram uma das maiores 

empresas de confecções do Estado do Paraná e do país. Esse processo é semelhante 

ao que ocorreu com os imigrantes paulistas, onde “[...] grande parte dos empresários 

imigrantes eram inicialmente “capitalistas sem capital” (MAMIGONIAN, 1976a, p. 91-

92). Outro exemplo desse processo é a empresa GhelPlus Ltda, que surgiu em 1990 e 

em 3 décadas se consolidou como uma das principais indústrias brasileiras na produção 

de pias em aço inox.  

  Em decorrência desse desenvolvimento, a economia de Ampére passou a 

inserir-se em relações produtivas, financeiras e comerciais anteriormente inexistentes, 

como circulação de mercadorias ligada aos setores de produção de móveis (que inclui 

pias e cubas em aço inox) e confecções do vestuário, que alcançam todo o Brasil e 

alguns países atualmente.  

 

3 PAPEL DO EMPRESARIADO LOCAL E DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL  

  

 A confluência da crise brasileira dos anos 1980 com a fase recessiva do 4º ciclo 

de Kondratiev produziu um contexto hostil ao país, com pressões externas e 

endurecimento do imperialismo norte-americano, forjando a formação de um novo 

pacto liberal e rentista nos anos 1990, que tencionou a abertura comercial e liberdade 

de circulação do capital financeiro, que necessitava se reproduzir longe da crise no 

centro do sistema. Nessa lógica, os “investimentos” especulativos e financeiros 

tornaram-se mais rentáveis que os investimentos produtivos propriamente ditos.      

 Esse panorama de crise elegeu a atuação ativa do Estado no desenvolvimento 

como culpada de todo fracasso, era preciso, desta maneira, combater veementemente 

esse “mal” na economia brasileira. Esse contexto favoreceu a conformação de um 
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consenso em torno da adesão (na íntegra) ao consenso de Washington - ideologia 

neoliberal - nos anos 1990 no Brasil. Ideologia que defende a demissão do Estado 

enquanto planejador e articulador do desenvolvimento econômico, cabendo a ele 

apenas garantir um ambiente de bom funcionamento aos famigerados mercados. 

 

Do ponto de vista estrutural, a nova estratégia econômica criou, 

também, desajustes de longo prazo dentro do sistema produtivo. A 
abertura comercial, somada à desnacionalização e à desmontagem de 
elos importantes da cadeia industrial, produziu uma nova configuração 

produtiva, altamente dependente das importações. Ocorreu, no 
período, uma modernização limitada e baseada em ajustes 

microeconômicos, que não foram acompanhados por nenhum tipo de 
política industrial mais consistente. Como consequência, aumentou a 
dependência das economias nacionais com relação à importação de 

bens de capital e de produtos de maior densidade tecnológica. Hoje, 
muito mais que no período desenvolvimentista, o controle do progresso 
tecnológico está concentrado nos países centrais, alcançando a 

periferia de maneira restrita e segmentada. Como resultado, estreitou-
se ainda mais o acesso da periferia ao conhecimento e às tecnologias 

de ponta, e sua importação contribui ainda menos que no passado para 
a criação de uma capacidade endógena de progresso técnico (FIORI, 
2002, p. 201).  

  
 Ademais, 

 
A partir dos anos 1990 com a ascensão de Collor ao poder, adentramos 
numa etapa de profundas mudanças econômicas [...]. Neste processo 

neoliberal como imposição de interesses estrangeiros, o setor industrial 
de capital nacional foi rapidamente afetado negativamente, haja vista 

que parcela dos ramos industriais não estavam preparados para a 
concorrência com os produtos estrangeiros que apresentavam 
menores custos produtivos e maior incorporação de inovações. Aqui 

nos referimos ao fato de que, como o mercado interno estava 
protegido, diversos ramos industriais não haviam realizado os 

necessários investimentos em suas reestruturações produtivas, 
incluindo-se aí, incorporação de inovações, aumento de produtividade, 
investimento em máquinas e equipamentos, adotando elementos ou a 

totalidade do toyotismo, dentre outros (FRESCA, 2009, p. 5).  

  

 Paradoxalmente, porém, dada a dimensão complexa e diversa da economia 

política brasileira, alguns estados e municípios empreenderam esforços buscando o 

seu desenvolvimento local, este é o caso de Ampére-PR, que exatamente no início 

desse período decidiu politicamente incentivar o desenvolvimento de pequenas 

indústrias. A confluência dos esforços municipais com o ímpeto iniciativo local levou 
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ao surgimento de várias indústrias.      

   Os fenômenos históricos não emergem naturalmente, são provocados por 

forças sociais que lhe põem em movimento. As crises têm um papel central nesse 

contexto, uma vez que podem ocasionar mudanças na dinâmica geoeconômica 

local/regional/nacional. “O processo de industrialização em Ampére -PR não foi um 

processo natural. [...] houve uma presença significativa do poder público municipal em 

viabilizar os industriários” (REICHERT, CHICHOSKI E RECH, 2015, p. 15). 

 Nosso argumento vai no sentido de que os incentivos concedidos aos industriais 

em Ampére foram uma resposta política frente à crise nacional e também municipal 

do final dos anos 80. Se observarmos a população total de Ampére, perceberemos que 

no censo de 1980 existiam 15.779 habitantes, já em 1990 passou para 13.213, uma 

diminuição expressiva, ou seja, o município estava perdendo capacidade de oferecer 

oportunidades de empregos e de crescer. Portanto, fez-se necessário buscar uma 

alternativa para tal problema. A crise impôs um rearranjo institucional. Segue a lei de 

incentivo municipal à industrialização. 

  

Lei nº 490/90. Art. 1º - Fica o executivo municipal autorizado a edificar 

em terrenos do município construções com objetivo de abrigar 
investimentos industriais. Art. 2º - As construções referidas no artigo 
anterior serão cedidas às indústrias em sistema de comodato com 

prazo mínimo de dez anos estabelecido pelo Executivo Municipal e 
acordo com a atividade, número de empregos, valor em impostos a 

recolher ou outros critérios que se julgar necessário, podendo inclusive 
o contrato ser renovado por igual período. Lei Nº 522/90. Art. 9º - As 
indústrias a se instalarem no bairro industrial terão como benefício, 

além dos previstos no artigo anterior: I - Isenção de impostos 
municipais por tempo não superior a 10 (dez) anos, 
independentemente do número de empregos; II - Tamanho da área e 

localização de acordo com a classificação de atividade a desenvolver, 
levando-se em conta o número de empregos e o volume de produção 

prevista; III - Área suficiente para a construção de investimento inicial, 
para ampliações de previsão futura e para movimentação de veículos 
em carga ou descarga; IV - A posse do domínio definitivos do terreno, 

após 05 (cinco) anos de efetivo funcionamento industrial, podendo, 
inclusive, aliená-lo, permutá-lo por qualquer outra forma legal, desde 

que sejam respeitadas as atividades industriais, e sem prejuízo à 
vizinhança e ao meio-ambiente (AMPÉRE, 1990).  

 

 Assim, verifica-se que o município concede estrutura inicial para essas 
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empresas, já que o terreno e o barracão, obviamente, são imprescindíveis. Portanto, 

dispensa ao capitalista realizar um investimento improdutivo, e até em alguns casos 

viabiliza o próprio empreendimento, considerando que os empresários “eram 

inicialmente capitalistas sem capital” (MAMIGONIAN, 1976a, p. 91-92), isto quer dizer, 

“no sentido de que tinham espírito de iniciativa mais ou menos desenvolvido, mas 

quase nenhum recurso financeiro” (MAMIGONIAN, 1965, p. 404).  

 Em meio a essas políticas, surgiram concomitantemente iniciativas industriais 

importantes, criando uma classe de pequenos e médios empresários, alguns que mais 

tarde se tornariam relevantes industriais nos segmentos específicos que atuam.  

 Dentre as iniciativas privadas, destacamos da família Krindges (1977), Família 

Simonetto (1987), de Pedro Rodrigues da Silva e Dair Sabedot em 1990 com a 

Indústria de Pias GhelPlus Ltda; de Vianir Angonese em 1994 instalando a Notável 

Móveis; novamente Pedro Rodrigues da Silva, com a abertura da Gaam Indústria e 

Comércio de Móveis em 1995 e da Grilazer Espetos e Grelhas Ltda (1999). Também 

cabe mencionar a Móveis Dacheri Ltda (1997), inciativa de Clóvis Dacheri e Antonio 

Dacheri, entre outras. Nos anos 2000 surgiram novas iniciativas, dentre outras, a de 

Leocir Marafon juntamente com Rude José Spanhol (que era marceneiro) que 

fundaram a Movelmar Indústria de Móveis Ltda (2001). Também a de Júlio Cézar 

Fiorello com a instalação da Móveis Fiorello no município de Itaipulândia-PR em 2005, 

migrando para Ampére com uma nova unidade em 2011.  

 Mas qual a origem desses industriais e do capital inicial para a iniciativa no setor 

produtivo? Verificamos que a maioria atuou no setor comercial antes de decidir instalar 

uma indústria (REICHERT, CHICHOSKI E RECH, 2015), possibilitando-os experiência e 

conhecimento técnico nos setores que atuam, nos nichos específicos de mercado que 

existiam demanda, na cadeia produtiva etc.  

 

Do ponto de vista da emersão e expansão de produções industriais de 
origem local, os processos são muito mais amplos. De um modo geral, 
ao longo dos anos 1970 e especialmente nos anos 1980, em meio as 

crises econômicas e desestruturação de uma dada produção, agentes 
sociais oriundos da pequena produção mercantil rural e urbana, 
criaram atividade industriais como alternativa de investimentos de seus 

recursos –sejam salários de atividades urbanas, renda fundiária de 
pequenos estabelecimentos rurais, lucros de pequenas atividades 
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comerciais ou prestadoras de serviços (FRESCA, 2009, p. 8).  

 

 Em outra passagem, a mesma autora expõe elementos fundamentais ao 

entendimento do fenômeno em tela. Vejamos.  

 

Além da transferência industrial ou desconcentração – que não é 
resultante apenas da reestruturação produtiva como se tem colocado 

– ocorreu expansão da produção industrial de origem local/regional 
nas mais distintas áreas e regiões do país. Este é um ponto 

fundamental na presente análise. Havia e há uma capacidade de 
investimento e produção nos mais distintos lugares, mas que podem 
ou não ser realizadas. Isso se liga à capacidade de agentes locais, 

sejam eles representantes da elite ou não, em perceber e capturar 
processos gerais que permitam a realização de uma dada produção no 
lugar. Claro que este processo é contingencial. E é neste percurso que 

pode se entender a força da pequena produção mercantil presente na 
formação sócioespacial brasileira. Isto é, a capacidade em termos 

técnicos, de buscar alternativas de investimentos, de perceber no 
sentido mais claro do termo, de implantar atividades produtivas que se 
tornaram inclusive competitivas com aquela similar que havia e há na 

região metropolitana de São Paulo. Este é um ponto importante da 
análise, pois caso contrário, não se entenderá que a expansão da 

produção industrial nas outras Regiões brasileiras é apenas resultante 
da desconcentração industrial oriunda do Sudeste. Se esta Região está 
perdendo posição relativa e absoluta para trabalhadores e 

estabelecimentos industriais, especialmente o estado de São Paulo, 
enquanto a Região Sul mais ganhou entre as duas datas consideradas, 

não é possível considerar que isto foi resultante apenas das 
transferências industriais (FRESCA, 2009, p. 7).  

 

 No caso da pequena cidade de Ampére, podemos afirmar que as “transferências 

industriais” ou a “desconcentração produtiva” não exerceram nenhum papel relevante 

no crescimento da produção industrial neste município, já que os investimentos 

realizados na manufatura foram oriundos majoritariamente de capitais privados locais. 

 

4 PANORAMA GEOECONÔMICO DA INDÚSTRIA EM AMPÉRE: EVOLUÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Um importante indicador que expressa as transformações geoeconômicas e 

produtivas em Ampére é a composição do PIB, visualizada, como no gráfico abaixo, 

ao longo do tempo. De 1970 até 1985 a participação da indústria não passou de 10%, 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

mas já em 1996 saltou para 34% e atualmente está em 29%.  

 

Gráfico 1: Evolução do PIB em Ampére 

 
Fonte: IBGE; IPEA 

  

 Por conseguinte, com o alargamento da divisão territorial do trabalho, Ampére 

desenvolve novas funções e interações espaciais que não realizava anteriormente à 

industrialização, ou seja, ocorreu uma refuncionalização no município, que passou a 

desempenhar funções industriais inexistentes no passado.  

 

Articulada à complexificação da divisão territorial do trabalho tem-se 
caminhos teóricos para o entendimento de que as pequenas cidades 

podem ser refuncionalizadas; desenvolvendo especializações 
produtivas, sejam elas oriundas de investimentos locais e regionais ou 
pode ainda vincular-se a investimentos extra-regionais. Vinculado a 

esta construção analítica, a especialização produtiva precisa ser 
analisada à luz das implicações que a mesma provoca na pequena 

cidade. Em outras palavras, em uma pequena cidade a especialização 
assume várias possibilidades como ser a maior geradora de empregos 
locais; a maior geradora de impostos municipais [...] a especialização 

pode assumir volumes produtivos que coloca a pequena cidade como 
a responsável por parcela significativa da produção nacional e regional 
(FRESCA; VEIGA, 2011, p. 390).  

 

 Assim, com base nesse referencial teórico, podemos considerar que Ampére 

adquiriu ao longo dos anos 1990 e 2000 a especialização na produção de móveis e na 
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confecção de roupas, levando esses setores a serem os que mais geram impostos e 

também empregos no município.  

  Levando em conta, ainda de acordo com a referência supracitada, que a 

especialização é capaz de alçar o pequeno município a condição de produtor regional 

e nacional de uma fração significativa de alguma manufatura, verificamos que Ampére 

desempenha esse papel na fabricação de pias em aço inox. A Indústria de Pias GhelPlus 

Ltda. segundo informações do trabalha do campo é a maior produtora de pias em aço 

inox do Brasil.    

 De acordo com dados do RAIS, claramente os setores de confecções e produção 

de móveis preponderam, concentrando a maior parte dos empregos industriais. 

Juntos, respondem por 51,75% dos estabelecimentos da indústria e 83,20% dos 

empregos industriais em Ampére. Se acrescentarmos a indústria metalúrgica (que 

inclui a GhelPlus), teremos 92,13% dos empregos e 59,12% dos estabelecimentos.  

 Agora, observemos como evoluiu no tempo os setores que mais se destacam 

em Ampére. Atualmente, esse município é o maior gerador de empregos na região 

Sudoeste do Paraná tanto no setor de produção de móveis quanto no setor de 

confecções do vestuário. Já no Estado, está entre os dez primeiros, como mostraremos 

mais adiante.  

 

Gráfico 2: Evolução dos empregos em Ampére – setores selecionados 

 
Fonte: RAIS 
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 Nesse período, os empregos industriais cresceram quase que 

ininterruptamente, saindo de 115 em 1985 para 3.025 em 2018. Para ter uma ideia da 

importância do setor no município, basta observar que ele representa hoje 57% dos 

empregos formais totais, bem à frente do comércio, com 16%, dos serviços com 13% 

e da administração pública com 10%, ou seja, estes três últimos somados empregam 

menos que a indústria.   

 Esse rápido crescimento pode ser explicado pelo fenômeno da indústria que 

atrai indústria, ou seja, “A localização industrial é uma parte decorrente de um 

fenômeno de “ bola-de-neve” (indústria atrai indústria)” (MAMIGONIAN, 1976b, p. 85). 

Como percebeu Fresca (2001, p. 31) em seus estudos sobre a gênese da indústria de 

confecções em Cianorte,  

 

A partir da ação de um comerciante de origem libanesa, foi implantada 
a primeira confecção em 1977, cuja expansão das atividades acabou 
por propiciar condições para a implantação de outras unidades 

produtivas de capitais locais de origem urbana.  

 

 Ou em outros termos que vão no mesmo caminho, verifica-se a “multiplicação 

de estabelecimentos de mesma produção como decorrência da imitação facilitada de 

um sucesso pioneiro” (MAMIGONIAN, 1976b, p. 85). Foi esse processo que ocorreu 

também em Ampére, o sucesso de um pioneiro no setor de confecções, neste caso, 

da Krindges, alavancou o crescimento de outros estabelecimentos do mesmo setor.  

 No Paraná, em 2018, existiam 3.990 indústrias do setor de confecção de artigos 

do vestuário e acessórios, onde 10 municípios5 concentram aproximadamente 50% 

destas. 83,30% são empresas de até 20 trabalhadores, apenas 5 possuem de 500 a 

999 funcionários, dentre as quais está a Krindges de Ampére, uma empresa de 

Londrina, uma de Cianorte, uma de Maringá e a outra de Terra Boa. No Brasil, somente 

38 indústrias são desse porte, num total de 46.901 estabelecimentos6 (RAIS, 2018).  

 No estado do Paraná, existiam 2.860 estabelecimentos do ramo moveleiro em 

2018. Desse total, 90% são empresas de até 20 trabalhadores. 2 empresas de 500 a 

 
5 São eles, respectivamente com o número de indústrias: Apucarana 560, Curitiba 347, Maringá 347, 

Cianorte 235, Londrina 190, Cascavel 110, Umuarama 70, Antonina 57, Toledo 53 e Cambé 52. 
6 Dos quais, 87,45% são empresas de até 20 trabalhadores. Apenas 14 com mais de 1000.  
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900 trabalhadores (uma em Araruna e outra em Arapongas) 21 empresas7 de 250 a 

499, grupo composto pela Notável móveis de Ampére. Dez municípios8 no Estado 

concentram 42,66% dessas indústrias. No Brasil, existem 78 indústrias do porte desta 

de Ampére, num total de 20.743 estabelecimentos do setor9 (RAIS, 2018).   

 Esses dados mostram o dinamismo das indústrias de ambos os setores em 

Ampére, pois existe um número menor de estabelecimentos comparando com 

Francisco Beltrão e Pato Branco, por exemplo, mas levando em conta o número de 

empregos gerados, Ampére consegue se destacar tanto na região quanto no estado e 

no país. Averiguemos o número de empregos gerados no setor de móveis e confecções 

nos 10 principais do Paraná. Ampére hoje pode ser considerado como o principal polo 

no Sudoeste quando se analisa os dois setores e também um dos principais do estado, 

como podemos visualizar no quadro exposto. 

 

Quadro 1: Empregos no setor de produção de móveis e confecções do vestuário – PR 
  

Município 

Empregos 

(Confecções) 
2018 

 
 

Município 

Empregos 

(Móveis) 
em 2018 

1 APUCARANA 5.585 1 ARAPONGAS 9.351 

2 MARINGA 3.814 2 MARINGA 1.871 

3 CIANORTE 3.437 3 CURITIBA 1.596 

4 LONDRINA 3.128 4 UMUARAMA 1.280 

5 TERRA BOA 1.631 5 SABAUDIA 1.183 

6 CURITIBA 1.485 6 ARARUNA 1.116 

7 AMPERE 1.402 7 SAO JOSE DOS PINHAIS 1.078 

8 QUEDAS DO IGUACU 1.116 8 AMPERE 1.014 

9 SANTO ANTONIO DO 
SUDOESTE 

976 9 LONDRINA 988 

10 PEROLA 954 10 COLOMBO 846 

 Concentração nos 10 primeiros 46,16% 
 

Concentração nos 10 
primeiros 

58,54% 

Fonte: RAIS  

 
7 10 delas localizadas em Arapongas, maior povo moveleiro do Estado e um dos maiores do país, e 2 
em Maringá. Andira, Capitão Leonidas Marques, Colombo, Douradina, Francisco Beltrão, Ponta Grossa, 

Sabaudia, Umuarama e Ampére completam o grupo com 1 indústria cada.  
8 São eles, respectivamente com o número de indústrias: Curitiba 222, Arapongas 184, Maringá 169, 
Londrina 132, Cascavel 109, São José dos Pinhais 93, Colombo 83, Ponta Grossa 83, Umuarama 75 e 

Sarandi com 70.   
9 Destes, 89,73% são empresas de até 20 trabalhadores.  
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 Fresca (2010, p. 75) nos mostra um elemento fundamental, “que é a inserção 

das cidades pequenas em redes urbanas como caminho profícuo ao seu 

entendimento”. No gráfico abaixo podemos ver os municípios que mais empregam 

trabalhadores industriais no Sudoeste.  

 

Gráfico 3: Empregos industriais - principais da região Sudoeste 

 

Fonte: RAIS 
 

 Conforme nos chama atenção Fresca (2010), utilizar o critério populacional para 

analisar as pequenas cidades é insuficiente, pois corre-se o risco de homogeneizar 

municípios que na verdade apresentam diferenças substanciais. Destarte, apreender 

outras dimensões da realidade, como o setor produtivo, contribui para o entendimento 

desses municípios. 

Um dos critérios ainda mais utilizados para delimitar o recorte das 
pequenas cidades tem sido os dados populacionais. Utilizando-se este 
caminho para caracterizar uma cidade como sendo pequena, incorre-

se no risco de igualar cidades que na sua essência são diferentes. Em 
outras palavras, o número de habitantes como variável utilizada 

resultará em considerar cidades com populações similares como sendo 
pequenas, mas não levará em conta as especificidades de cada uma 
delas. Não permitirá que se entenda as diferentes inserções de cada 

núcleo urbano nas redes ou região, impedindo que se entenda seus 
papéis, suas áreas de influência, suas integrações internas e externas 

às redes, dentre outros aspectos fundamentais para a consideração de 
uma cidade como sendo pequena (FRESCA, 2010, p. 76). 
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 Assim, podemos notar que Ampére tem populações semelhantes à de Coronel 

Vivida, Chopinzinho, Realeza, Santo Antônio do Sudoeste, Marmeleiro, Santa Izabel do 

Oeste, etc., no entanto, esses municípios citados inserem-se na rede urbana e 

desempenham funções de outra ordem ou de proporções nada iguais às que Ampére 

desempenha, devido ao seu polo industrial. E mesmo entre esses municípios com 

maior quantidade de empregos na indústria no Sudoeste, a inserção também é distinta 

em muitos aspectos, pois, por exemplo, em Ampére não encontramos um relevante 

setor da indústria de alimentos, como nos demais do gráfico.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Os fenômenos históricos se manifestam e evoluem singularmente nos diferentes 

contextos geográficos, daí a importância de analisar essas particularidades locais, sem 

perder de vista como se relacionam com os processos mais gerais. A investigação do 

fenômeno local conduz necessariamente ao diálogo com a totalidade na qual ele nasce 

e evolui.  

 Como explicou Corrêa (1970a), a economia do Sudoeste era pouco integrada 

com a economia nacional em meados do século XX, afirmação válida para Ampére, 

inclusive. Esse cenário começa a mudar, por exemplo, pela via da industrialização, 

sobretudo a partir dos anos 1990, com o aumento da importância do setor neste 

município, crescimento dos estabelecimentos e interação das principais empresas com 

mercados anteriormente não alcançados, atingindo também outros países. A indústria 

lança Ampére em fluxos e redes produtivas de novo tipo, ou em outras palavras, coloca 

Ampére em novas interações espaciais.  

 Discutimos nesse texto o processo de refuncionalização produtiva em Ampére-

PR, enfatizando os principais atores e fatores desse fenômeno. O período 

compreendido marca a transição em Ampére de uma economia predominantemente 

de base agrícola para uma economia industrial, ou seja, a industrialização alterou a 

base produtiva e à medida que foi avançando, complexificou as relações 

geoeconômicas do município com outras localidades geográficas. 

 O setor industrial no município se desenvolveu com iniciativas privadas locais, 
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apoiadas e incentivas pelas políticas públicas da prefeitura. Esse desenvolvimento está 

intimamente ligado a Formação Sócio-Espacial de Ampére, lastreada na pequena 

produção mercantil com a presença de pequenos comerciantes, artesãos, industriais e 

agricultores.     

 A partir da ampliação da divisão territorial do trabalho, isto é, do processo de 

refuncionalização, Ampére adquiriu especializações produtivas na fabricação de móveis 

e na confecção de roupas masculinas, principalmente. Ampére também passou a 

desempenhar novas interações espaciais, que extrapolam o regional, alcançando as 

escalas nacional e mundial por meio das exportações e importações de produtos 

manufaturados, matérias-primas, componentes, peças, mão-de-obra especializada, 

máquinas e equipamentos etc.  
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ESPACIALIZAÇÃO DA COVID-19 PARA OS MUNICÍPIOS DA 

REGIÃO GEOGRÁFICA IMEDIATA DE CATALÃO, ESTADO DE 

GOIÁS: DE MARÇO A OUTUBRO DE 2020 
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SILVA, Magda Valéria2 

 

 

RESUMO 

O presente texto tem como objetivo realizar reflexões sobre a pandemia do novo 

coronavírus e a espacialização da Covid-19 na Região Imediata de Catalão, sob a 

importância da rede urbana na dinâmica socioeconômica das cidades analisadas, 

culminando nos fluxos e deslocamentos populacionais e sua inter-relação. A 

metodologia proposta baseia-se em pesquisa documental, realizada a Secretaria da 

saúde do estado de Goiás e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a pesquisa 

bibliográfica é baseada em Correa (1989;2001), Santos (2012), Souza (2003) etc. 

Desse modo, buscando compreender a espacialização do vírus dentro dessa Região e 

principais fatores que culminam para essa dispersão. 

 

Palavras chave: Covid-19. Rede Urbana. Espacialização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No final de 2019 a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi informada sobre 

casos de pneumonia de caráter desconhecido detectados na província de Wuhan, na 

China, provocado por um vírus até o momento desconhecido. Um novo tipo de 

Coronavírus foi isolado em 07 de janeiro de 2020 e novos casos foram confirmados na 

Tailândia, Vietnã, Japão e Coreia do Sul. Em 30 de janeiro, a OMS declarou emergência 

na saúde pública internacional, em razão da disseminação rápida do novo Coronavírus, 

designado como SARS-CoV-2. De acordo com o Centro de Operações de Emergências 

em Saúde Pública da OMS naquele momento, havia 7,7 mil casos confirmados e 170 

óbitos na China, principal local de disseminação do vírus, além de 98 (noventa e oito) 

casos em outros 18 (dezoito) países, ocorrendo uma espacialização mundial da 

doença. 

Em 11 de março de 2020, a OMS decreta a pandemia da COVID-19, levando 

todos os países a tomarem suas medidas sanitárias de prevenção, controle em relação 

ao processo de contaminação pelo vírus SARS-CoV-2, inclusive o Brasil, por meio do 

Ministério da Saúde (MS) normatiza medidas de distanciamento e isolamento social e 

quarentena para os contaminados por meio de decretos e resoluções federais, 

estaduais e municipais. Desde março de 2020 vivemos uma situação social e sanitária 

não vivenda em mais de um século, ao todo são mais de 1.159.708 mortes em todo o 

mundo e o Brasil alcançou 5.411.550 contaminados e 157.451mil óbitos, contabilizados 

até o dia 27 de outubro de 2020. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Este texto está subsidiado metodologicamente em duas etapas, sendo uma de 

cunho bibliográfico e outra documental. Na pesquisa bibliográfica recorremos a 

pesquisadores das Áreas de Conhecimento da Saúde e das Ciências Humanas, dentre 

os temas/conceitos, como espacialização, dinâmica das pequenas cidades, rede urbana 

e os autores, SANTOS (2012), CORRÊA (1989;001) e SOUZA (2003).  

A pesquisa documental utilizou dados e informações de acesso público 

disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria 
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de Estado da Saúde de Goiás, Portal Oficial do Registro Civil, Universidade Federal de 

Goiás e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As informações sociais dos 

municípios foram coletadas no Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 

sistematizadas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2010.  

 

3 A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL E EM GOIÁS  

 

De acordo com Ministério da Saúde, a doença é altamente infecciosa e seus 

principais sintomas clínicos incluem febre, tosse seca, fadiga e diarreia. Os casos 

graves são caracterizados por síndrome do desconforto respiratório agudo, choque 

séptico, acidose metabólica de difícil tratamento e disfunção de sangramento e 

coagulação. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato 

próximo por meio de: gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies 

contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas etc. 

No Brasil, as primeiras ações relacionadas ao COVID-19 começaram em 

fevereiro/2020, com a repatriação dos brasileiros que viviam em Wuhan, que ficaram 

em quarentena e monitoramento pelo MS por 15 dias na Base Aérea de Anápolis-GO. 

Após 15 (quinze) dias, o país confirmou a primeira contaminação, quando a Europa já 

confirmava centenas de casos e encarava um alto número mortes decorrentes a esse 

novo vírus. 

O primeiro caso foi confirmado no Brasil em 26 de fevereiro de 2020, um caso 

de brasileiro contaminado no exterior, especificamente na Itália. Porém, um novo 

grupo de estudo, pela Universidade de Oxford, no Reino Unido conseguiu sequenciar 

o código genético do Sars-CoV-2 de 427 (quatrocentos e vinte e sete) indivíduos 

infectados em 85 (oitenta e cinco) municípios e 18 (dezoito) estados brasileiros entre 

o final de fevereiro e o início de março (VEJA SAÚDE, 2020). Assim, desde então vários 

estudos e coleta de dados foram realizados, compreendendo que o vírus havia chegado 

em diversos voos internacionais e com diferenciações genéticas individuais.  

Não atingindo todos lugares da mesma maneira, a COVID-19 pode ser 

explicada pelas dinâmicas locais e regionais, questões socioeconômicas, índices 

quantitativos e qualitativos que avaliam o desenvolvimento local, municipal, regional e 

nacional. Alto fator que influência a mudança de comportamento dessa patologia, ou 
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seja, a forma como ela se propaga, se interioriza e infecta indivíduos, tem relação com 

a densidade demográfica dos lugares e intensidade das relações intra e interubana 

entre os municípios, enfim a complexidade das redes urbanas, sendo bem explanadas 

por Corrêa (1989).  

As perspectivas dos órgãos oficiais eram de que os índices de contaminação e 

adoecimento aumentariam a partir da segunda quinzena de abril de 2020, e tal fato 

foi confirmado por cientistas e pesquisadores, quando apresentado gráficos com dados 

recolhidos nas secretarias estaduais de saúde e a quantificação de casos e óbitos pelo 

Ministério da Saúde.  A curva de casos, cresceu exponencialmente, sobre essa curva 

de contaminação e dispersão de casos. De acordo com Secretaria Estadual de Saúde 

do Estado de Goiás, os primeiros casos em Goiás, apareceram no final de março, no 

término do mês de maio os casos já passavam de cinco mil, em uma média crescente 

e sequencial, saltou para novos casos exponenciais.  

 

3.1 ESPACIALIZAÇÃO DA COVID-19 NA REGIÃO IMEDIATA DE CATALÃO, ESTADO DE 

GOIÁS 

 

A situação vivida pela sociedade brasileira e goiana durante o início da 

pandemia da COVID-19 foi de apreensão do ponto de vista da possibilidade de 

contaminação em massa dos grupos de risco. Houve a necessidade de identificar os 

portadores da doença e colocá-los em quarentena a fim de evitar a possível 

contaminação, já que desconhecia sua capacidade temporal de transmissão.  

Essa situação crítica e envolta de inseguranças quanto à vida é uma questão 

de saúde pública, que preocupa as Ciências da Saúde, mas também pesquisadores das 

Ciências Humanas. Em uma perspectiva de análise do atual contexto nacional e goiano, 

não se pode negar que o isolamento social com suspensão temporária de alguns tipos 

de atividades econômicas e a quarentena aos portadores de COVID-19 são estratégias 

imprescindíveis na manutenção da vida e no impedimento de espraiamento rápido do 

vírus SARS-CoV-2 pelos municípios. Caso não houvesse a implementação dessas 

medidas, levaria ao sistema de saúde um colapso em poucos dias. 

Em Goiás o primeiro decreto de quarentena para 15 (quinze) dias, foi iniciado 

no dia 16 de março de 2020. Nessa data, o número de casos no Brasil já passava de 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

234, sendo que Rio de Janeiro e São Paulo já registravam transmissão comunitária, 

isto é, quando não é identificada origem da contaminação. Assim, o país entrava em 

uma nova fase de estratégia de contenção da COVID-19, cuja busca pela prevenção 

da contaminação era a medida imediata. Após 15 dias, o Governador do Estado de 

Goiás, Ronaldo Caiado em uma entrevista coletiva (03/04), decretando mais 15 dias 

de quarentena, o prolongamento da quarentena teve base em estudos que apontavam 

para ao achatamento da curva do vírus em Goiás, sendo que atualizado o número de 

casos 88 (oitenta) casos confirmados e dois óbitos. 

Entretanto, mesmo com o funcionamento apenas de atividades essenciais, não 

há como impedir a propagação total do vírus, as pessoas continuam se infectando, 

porém em proporções menores. A partir da publicação no site da Secretaria de Estado 

da Casa Civil, o Decreto nº 9.653 de 19 de abril de 2020, pelo Governo do Estado de 

Goiás, no qual resumidamente, dispôs sobre o afrouxamento e revezamento de 

atividades econômicas. Direcionou ao aumento da contaminação do vírus SARS-CoV-

2, conforme observa-se no Quadro 01. 

 

Quadro 01. Casos e Óbitos da Covid-19 no Estado de Goiás, de 12 março a 10 

setembro 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria do estado de saúde - GO (2020). 
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Dada a relação entre as cidades e intensidade dos fluxos da rede urbana, 

evidencia-se que toda cidade, independente de seu porte, possui trocas e relações 

com os municípios de seu entorno, sejam elas sociais, econômicas, políticas e 

educacionais. Catalão, é considerada uma cidade média, com mais de 100 mil 

habitantes, de acordo com censo IBGE 2010. Compreender essas relações desta cidade 

com seu entorno, necessita compreender as funções dessa cidade média na rede 

urbana e alcance espacial de seus fluxos, como uma cidade “polo”, pois a 

funcionalidade da cidade média na rede urbana está ligada diretamente ao consumo 

de mercadorias, bens e serviços, demarcando sua importância territorial, seja nos 

fluxos que direcionam à Catalão e/ou aqueles que partem de Catalão em direção a 

outras localidades. 

Para Corrêa (2001, p. 93) “a rede urbana constitui-se no conjunto de centros 

urbanos funcionalmente articulados entre si. [...] os vértices ou nós são os diferentes 

núcleos de povoamento dotado de funções urbanas, e os caminhos ou ligações os 

diversos fluxos entre esses centros”. 

As cidades em seu processo de desenvolvimento histórico e social conectam 

entre si, conforme especialidades econômicas, culturais e sociais, produzindo e 

reproduzindo espaços complexos, apresentando desigualdades sócio-temporais, nesse 

sentido, a rede urbana é “um produto social, historicamente contextualizado, cujo 

papel crucial é o de, através de interações espacializadas, articular toda a sociedade 

numa dada porção do espaço, garantindo sua existência e produção” (CORRÊA, 2001, 

p. 93). 

Nesse caso a mobilidade de diversos tipos (por trabalho, estudo, por serviços, 

transporte de mercadorias etc.) entre os lugares pode ser um fator que aumenta a 

dispersão do vírus, resultando em um processo geográfico, denominado de 

espacialização.  

A espacialização é movimento concreto não só das ações da sociedade, é algo 

concreto que depende do espaço geográfico e para sua reprodução e efetivação, 

depende deste espaço geográfico para se realizar (SANTOS, 2012). Então, a 

espacialização da COVID-19 depende das condições do espaço geográfico e como as 

estruturas e processos se dão. 
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A conexão entre os lugares, por meio das redes geográficas acirram cada vez 

mais os fluxos que envolvem pessoas, mercadorias, capitais, ideias e informações, no 

caso dos fluxos materiais, eles possivelmente tornam vetores dispersores do Sars-Cov-

2 entre os lugares. Desse modo, as redes urbanas, a mais importante das redes 

geográficas, servem não apenas no sentido de dinamização econômica, organização 

espacial e polarização da oferta dos serviços e produtos, sustentadas pelo tripé 

produção-circulação-consumo, mas também como condição à dispersão viral. 

O seu sentido ultrapassa o viés econômico, cultural e político, atingindo um 

comprometimento de sanitização em um período pandêmico, e conforme Spósito e 

Guimarães “Os dados sobre a difusão da doença no país indicam que se trata de um 

modelo hierárquico, fortemente relacionado com as interações espaciais existentes na 

rede urbana brasileira”, isto é, municípios que desempenham um papel de maior 

destaque na rede urbana, com sentido polarizador, devido sua densidade 

demográficas, os fluxos atraídos, podem centralizar maior quantidade de casos de 

contaminados, bem como reter maior estrutura médico-hospitalar e de equipamentos 

de saúde pública para o tratamento destes contaminados. 

Geralmente, essa condição estrutural em termos de saúde está presente nas 

cidades medias, cujas cidades pequenas do entorno dependem sobremaneira desta 

estrutura funcional. 

Diante disso, Sposito (2001) aponta a caracterização das cidades médias pelo 

enfoque funcional sempre esteve associada à [...] “definição de seus papéis regionais 

e ao potencial de comunicação e articulação proporcionado por suas situações 

geográficas, tendo o consumo um papel mais importante que a produção na 

estruturação dos fluxos que definem o papel intermediário dessas cidades” (SPOSITO, 

2001, p. 635). 

Além da questão econômica, existe a correlação entre os bens e serviços que 

a cidade central oferta devido ao aumento populacional. É nítido que a oferta e 

pluralidade e serviços, aumenta na medida que sua população cresce. Catalão atrai 

fluxo diários para as indústrias (empregos), supermercados (maior diversidade de 

produtos e valores mais acessíveis), maior variedade de estabelecimentos comerciais, 
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estéticos, e estabelecimentos de saúde, sendo um ponto ou nó importante na 

dinamização da rede urbana. Sobre isso, é importante ressaltar que 

 

Toda cidade é, do ponto de vista geoeconômico, isto é, das atividades 
econômicas vistas a partir de uma perspectiva espacial, uma localidade 

central, de nível maior ou menor de acordo com a sua centralidade – 
ou seja, de acordo com a quantidade de bens e serviços que ela oferta, 
e que fazem com que ela atraia compradores apenas das redondezas, 

de uma região inteira ou, mesmo, de acordo com o nível de sofisticação 
do bem ou serviço, do país inteiro ou até de outros países (SOUZA, 
2003, p.25) 

 

Assim, também fica evidenciado, que devido a sua estrutura de 

estabelecimentos de saúde e serviços médicos prestado à população local, atrai uma 

demanda que ultrapassa o território catalano, estendendo-se aos 9 municípios da 

Região Geográfica Imediata de Catalão, evidenciado no MAPA 01. O Quadro 02 

evidencia dados da quantidade de estabelecimentos de saúde dos municípios da 

Região Geográfica Imediata de Catalão no ano de 2009. 

 

Mapa 01.  Região Imediada de Catalão 

 

Fonte: SIEG/IBGE. Org. Autor (2020) 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Quadro 02. Estabelecimentos de Saúde nos municípios da Região Geográfica Imediata de 
Catalão no ano de 2009 

 
Fonte: IBGE (2009). Organizado pelo autor (2020). 

 

Catalão é um centro urbano com atuação em termos regionais, onde: Ipameri, 

Campo Alegre, Ouvidor, Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Três Ranchos, Davinópolis 

e Goiandira; que estão em sua hinterlândia, dependem de muitos serviços ofertados 

pelo centro urbano principal. Quanto maiores e mais são as atividades econômicas 

oferecidas pela cidade, maior é a sua região de influência (CORRÊA, 1989), ou seja, 

maior é o alcance espacial de seus fluxos. 

 

Quadro 03. Municípios da região geográfica imediata de Catalão, dados sobre Covid-

19, densidade demográfica e economia. 

 

 

Fonte: Secretaria de saúde de goiás – Covid-19; IBGE.  

Organizado pelo autor (2020). 
 

Desse modo, vê-se as cidades do entorno de Catalão dependem dos serviços 

e infraestrutura dessa cidade polo, seja qualquer ramo de atividade que demande 
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maior estrutura. No campo da saúde, é visível que os casos de cidades vizinhas 

demandam do tratamento hospitalar, seja leitos (pra Covid-19), internações e UTI, 

destinam-se preferencialmente a Catalão.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O material construído para as discussões em torno da espacialização da Covid-

19 na Região Geográfica Imediata De Catalão, provocando a reflexão acerca de 

algumas questões, por exemplo: a quarentena, como estratégia de isolamento social 

para evitar um crescimento exponencial no nível do contágio, a necessidade de 

bens/serviços dos municípios do entorno de Catalão. Entretanto o pilar produção-

circulação-consumo dessas cidades circunvizinhas, acabam influenciando uma 

condição à dispersão viral. 

Vale ressaltar que o estudo é inicial, podendo obter maior tabulação de dados 

secundários, que também se correlacionam com essa dinâmica de cidades e 

hinterlândias. Com estudos aprofundados sobre essa relação da funcionalidade e fluxos 

dentro das redes urbanas. Assim, no viés da saúde, busca-se compreender todos os 

elos que interligam essas cidades e que interferem na contaminação, dispersão e 

espacialização da SARS-CoV-2.  
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O CONTEXTO UNIVERSITÁRIO NO USO E APROPRIAÇÃO DO 

ESPAÇO EM CATALÃO-GOIÁS 

 

EUFRÁSIO, Gustavo Henrique Camargo1 

COSTA, Carmem Lucia2 

 

RESUMO 

A atual Universidade Federal de Catalão - UFCAT, no sudeste goiano, atrai estudantes 

de diversas partes do território nacional, cujo espaço acadêmico – localizado em uma 

região da cidade – foi responsável por transformá-la em um subcentro de Catalão. O 

crescimento da Universidade foi intensificado e, paralelamente, os espaços limítrofes 

aos campi também se desenvolveram. Este fator de transformação nas funções e 

formas da cidade influenciam no uso e apropriação do urbano, portanto, busca-se 

compreender essa diferença de acesso e uso dos espaços da cidade. A pesquisa possui 

em seu plano metodológico um levantamento teórico-bibliográfico recorrendo em Ana 

Fani Carlos, Maria Encarnação Sposito e Milton Santos; além do tratamento de dados 

disponibilizados por setores da Universidade e pesquisas em campo. Assim, o espaço 

urbano é dinamizado pela sociedade e pelo seu sistema, logo Catalão e a região 

universitária passam pelo processo de acumulação, segregação e limitação de uso 

efetivo do espaço. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O espaço é produto social e intencional, dessa forma sua produção passa a 

ser histórica, pois como Milton Santos (2008) propõe em suas análises é necessário 

enxergar as rugosidades espaciais; estas carregadas de fatores sociais e históricos que 

movem a produção do espaço a partir do sistema capitalista. Isto pois, o espaço é 

permeado por técnicas e ações que movem sua realização (SANTOS, 2008). 

O processo de acumulação se expande e dinamiza com intuito de expandir o 

capital. Esta acumulação crescente e perversa é postulada por Harvey (2005) a partir 

da existência de mão-de-obra reserva, das oportunidades aos meios de produção e do 

consumo, onde “o imperativo da acumulação produz concentração da produção e do 

capital, criando, ao mesmo tempo, uma ampliação do mercado para realização. Em 

consequência, os ‘fluxos no espaço’ crescem de modo notável” (HARVEY, 2005, p. 53, 

grifos do autor da citação). Desse modo, entende-se que espaço e capital estão 

atrelados, haja vista as desigualdades materializadas no cotidiano. 

 Endossando o pensamento capitalista acerca do espaço busca-se em Carlos 

(1994) uma análise capaz de evidenciar o espaço enquanto mercadoria. Na perspectiva 

da autora há uma rentabilidade espacial pois, “todo produto capitalista só pode ser 

realizado a partir do processo de apropriação, no caso específico, via propriedade 

privada” (CARLOS, 1994, p. 84-85). Portanto, o uso dos espaços passa pela posse e 

acumulação, em se tratando de uma sociedade desigual os usos espaciais serão 

díspares, logo suas apropriações também.  

Assim, apropriação e uso evidenciam a luta de classes na/pela cidade, 

conforme Carlos (1992) esboça nos espaços-mercadoria, dito isto, usar o espaço está 

imbricado à lógica do mercado e do capital. Portanto, “a produção do urbano 

configura-se, assim, num contexto que coloca de um lado a necessidade de expansão 

da indústria e de outro o processo de ‘especulação’ imobiliária, para a qual a terra 

significa reserva de valor” (CARLOS, 1994, p.179, grifos da autora da citação), estando 

o processo de valorização urbana interligado à especulação e à exclusão no/do espaço. 

Com base em Sposito (1988) é possível entender que o espaço urbano é 

concebido a partir das relações do capital, cuja cidade materializa este processo. Sendo 
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em si, o locus da produção como também o lugar de usufruto por parte de 

consumidores(as) e/ou trabalhadores(as). Este fator correlaciona o pensamento de 

Sposito (1988) ao de Carlos (2017), cujo espaço é (re)produtor do capital e 

(re)produtor da vida, sintetizando: 

 

o caráter antagônico da acumulação capitalista pois as mesmas 

condições que engendram a riqueza produzem a miséria; as mesmas 
condições que desenvolvem as forças produtivas produzem também 
uma força produtiva de pressão contrária, e engendram um 

proletariado cada vez maior. A reprodução dos homens e de suas 
relações existem para servir ao capital (CARLOS, 1994, p. 148).  

 

Por meio desse aporte teórico, a pesquisa projetada foi realizada na cidade de 

Catalão–GO através da PIVIC-CNPq 2019/2020. O objetivo principal é compreender o 

impacto da Universidade, enquanto polo acadêmico, no uso e apropriação do espaço, 

em especial às espacialidades discentes. O município com seus pouco mais de 180 

anos possui em sua história marcos que perpassam pela importância geográfica, com 

presença da rodovia BR-050 que interliga Brasília (DF) a São Paulo (SP) e da ferrovia 

em direção aos portos de Vitória (ES) e Santos (SP), estruturas espaciais que 

colaboram para o crescimento desta cidade. 

Muitas mudanças ocorreram nos mais de 30 anos da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) presente em Catalão–GO, atualmente UFCAT. Com a popularização da 

Universidade a nível regional e, posteriormente, o Sistema de Seleção Unificada (SISU) 

como facilitador na concorrência e ingresso no ensino superior, o número de 

estudantes provenientes de outros estados aumentou. Estes fatores contribuíram para 

transformações na região da Universidade em questão; grande procura por casas, 

apartamentos e quartos para morar foram impulsionadoras de um processo de 

especulação imobiliária, fator que desencadeou uma segregação espacial visível e 

latente quando se analisa a paisagem urbana da região e presencia o cotidiano de 

discentes.  

 Esse processo de valorização da região não ocorreu de modo uniforme, 

havendo uma setorização bem demarcada desse investimento especulativo, portanto, 

espera-se com a pesquisa evidenciar o processo de valorização setorial devido a 
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presença da Universidade e como os(as) universitários(as) vivenciam isso. Ao visualizar 

essa intencionalidade capitalista em torno do espaço urbano, compreende-se que as 

desigualdades também estão presentes na cidade, na sua configuração e nos sujeitos 

que protagonizam sua dinâmica.  

Quando se pensa em uma sociedade dividida em classes, dentro do 

capitalismo, o proletariado será atingido de modo mais perverso. Portanto, na cidade 

isto não é diferente, quem não detém os meios de produção está à mercê da lógica 

rentista da propriedade e da acumulação, Carlos (1992; 1994) aponta isto, onde pagar 

é determinante na apropriação, no uso e nos modos de viver do citadino no espaço 

urbano. Dessa forma, quem detém menores salários ou outras fontes de renda (como 

uma parte dos[as] discentes da UFCAT) tem dificuldades nas relações que envolvem 

valores de uso e troca, confirmando o que Lênin (1913) há tempos propunha acerca 

dos pensamentos marxistas sobre o poder da dimensão econômica sobre as demais 

dimensões do cotidiano da vida. 

Pensando na construção de uma pesquisa geográfica que calcará seus estudos 

em um método que privilegia uma análise social, econômica e histórica, então se 

aponta como mais acertado o uso da pesquisa qualitativa. Salazar (2012) e Turra Neto 

(2010) consideram essa tipologia de pesquisa como reconhecedora da subjetividade, 

o que torna sua aplicabilidade e uso mais denso, por requerer um tratamento teórico-

prático. Todavia, é escolhido este meio pois pesquisar-se-á o espaço onde 

universitários(as) vivem, relacionam e estão cotidianamente, ou seja, o empírico 

movendo a necessidade de embasamento teórico. 

Para concretude do objetivo foi traçado como uma proposta metodológica que 

se divide em duas etapas. A primeira se destina ao levantamento teórico-bibliográfico 

acerca do espaço urbano, da cidade e de suas dinâmicas, especialmente em Carlos 

(1992; 1994), Côrrea (1989), Santos (2008), Sposito (1988) e Sposito (2008). 

Pensando na segunda etapa foram programadas atividades em campo visando 

observar realidades cotidianas bem como os elementos da paisagem que revelam o 

uso deste espaço. Essa proposição de levantamento teórico e de análise empírica 

favorece a comprovação das teorias a partir da prática (TURRA NETO, 2010), além de 

inserir um dos pesquisadores em seu lugar de vivência, pois é estudante de graduação.  



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Os avanços à região são impulsionados pela construção e crescimento da UFG 

(atual UFCAT) tornando um subcentro da cidade. No que tange a proposição 

metodológica em campo se pretendia analisar visualmente a paisagem do espaço em 

bairros limítrofes ao campus I, regiões específicas dos bairros (ruas e avenidas) onde 

se reconhecem a presença da comunidade universitária. Esta análise em campo é 

fundamental para enxergar onde discentes se relacionam, trocam suas experiências, 

realizam suas atividades, moram, se alimentam, divertem, enfim, nestes momentos as 

necessidades, anseios, potencialidades e tantas coisas se tornam evidentes.   

Buscando trazer mais enriquecimento quali-quantitativo à pesquisa, recorreu-

se à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da atual UFCAT para coleta de dados 

referentes a naturalidade de discentes. Outros dados foram cogitados de serem 

contabilizados junto à PROGRAD no que tange a residência de universitárias/os em 

Catalão-GO, todavia estes dados seriam inseguros visto que a mudança de moradias 

é alta.  

O empreendimento da metodologia proposta foi reestruturado no decorrer do 

período de pesquisa, visto que o planeta em sua totalidade passa por um momento de 

pandemia. Em março de 2020, a UFCAT suspendeu suas atividades e foi decretado 

estado de quarentena com isolamento social à comunidade. Devido essas medidas de 

prevenção e atenção à saúde pública, as atividades em campo da pesquisa foram 

reestruturadas, muitas etapas inconclusas, todavia, o que estava ao alcance foi 

realizado, ainda que remotamente. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante séculos a sociedade está imersa em uma lógica em que o capital é 

veiculador e promotor das ações e relações (SANTOS, 2003), portanto, na esfera 

capitalista o tempo e a produtividade andam unidos com objetivo sobre o lucro pela 

força de trabalho da classe trabalhadora. A partir dessa lógica, o capitalismo também 

atinge o espaço urbano pois, nesse sistema produtivo a divisão hierarquizada em 

classes acaba por caracterizar as dinâmicas humanas, onde as classes encampam suas 

lutas e interesses na cidade.  
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Diante disso, torna-se importante compreender o conceito de cidade, entre 

tantos este se direciona à materialização humana frente ao espaço, cujas atividades 

de consumo e produção se fazem presentes (SPOSITO, 2008). Partindo da proposição 

do autor, as atividades explicam a funcionalidade do espaço que se encontra a cidade, 

se tratando de uma sociedade que é impulsionada e propulsora do sistema capitalista, 

o espaço e a cidade seguem a lógica do capital.  

A cidade se dinamiza tendo sujeitos que a produzem. Corrêa (1989) apresenta 

esses sujeitos: I. Os proprietários dos meios de produção, isto é, os capitalistas – 

donos de empresas e indústrias – que possuem a capacidade de induzir o consumo; 

II. Os proprietários fundiários visando a renda fundiária através do valor de troca do 

solo, utilizando de estratégias para especulação, consumo e acumulação; III. Os 

promotores imobiliários que, por sua vez, agem no que tange a compra e venda do 

solo, ou seja, mercantilizam espaços da cidade; IV. O Estado atuando na intermediação 

dos interesses e seus conflitos; V. Temos, também, os grupos sociais excluídos que 

lutam por acessar a cidade em sua totalidade, reivindicando seu direito de uso e 

apropriação do espaço urbano e da cidade. A diversidade de agentes na produção do 

espaço escancara a luta que envolve esta dinâmica.  

Isto posto, o espaço – carregado de valor e de privilégio – é lugar de disputas 

sociais. Tendo em vista esse processo restritivo de apropriação e uso do espaço da 

cidade, vê-se em Catalão-GO um processo de crescimento urbano alinhado à 

industrialização a partir da década de 1970 e intensificado em meados da década de 

1990 com os incentivos ao mercado industrial privado (NEIVA, 2013). Fatores que 

influenciaram um processo de especulação imobiliária, verticalização da cidade e 

crescimento horizontal do perímetro urbano que atingiu a cidade em sua totalidade 

(LIMA, 2019).   

Especificamente sobre o município de Catalão-GO, sua configuração se 

enquadraria enquanto sinônimo de cidade média. Esta assertiva é sustentada por meio 

de análises em Sposito (2001 apud BATELLA, 2019), que busca transpor uma análise 

demográfica da hierarquia das cidades, direcionando interpretações aos contextos de 

infraestrutura e complexidade urbana. Todavia, em alguns estudos sua classificação 

como cidade média por questões quantitativas é negada, o que torna a cidade neste 
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interregno de ser cidade pequena ou média. Estes fatos nos levam a seguir uma 

proposta de análise a partir de Santos (1999), pela totalidade e pela relação global-

local. 

Quando visualiza-se a região da Universidade percebe um processo que é 

afetado por esses fatores citados acima. O desenvolvimento da região foi primordial 

pela presença da UFG/atual UFCAT, visto que as atividades comerciais e 

governamentais se deslocaram fazendo da região um subcentro com presença de 

agências bancárias, supermercados, restaurantes, bares, farmácias e outros 

estabelecimentos. Esse ganho regional é satisfatório, porém sua espacialização ocorre 

de modo setorial e segregado na proximidade da Avenida Dr. Lamartine Avelar, onde 

se situa a entrada principal da Universidade, sendo assim, moradores 

(universitários[as] ou não) são atingidos cotidianamente.  

Dessa forma, na parte superior e entrada principal da Universidade está a 

Avenida Doutor Lamartine Avelar, um antigo anel rodoviário e onde hoje se encontra 

um subcentro municipal. Nas imediações da Universidade é possível enxergar 

materializado na avenida inúmeros estabelecimentos que assistem à comunidade. 

Paradoxalmente, na parte inferior da Universidade há a Rua Alvina Neves, nesta a 

presença de comércios é mínima, conforme é apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Quantitativo de estabelecimentos correlatos ao cotidiano de discentes nas 
principais vias que delimitam a universidade. 

ESTABELECIMENTOS 

AV. LAMARTINE R. ALVINA 

NEVES 
Bares (3) 

Bares (2) 
Padarias/Lanchonetes (4) 

Restaurantes (6) 
Moto-táxi (1) 

Bancos (1) 

Serviços de papelaria (3) 
Academia (1) 

Moto-táxi (1) 

Fonte: Trabalho de Campo, 2019/20. Org.: Eufrásio, 2020. 

 

Nesse sentido, percebe-se que o processo de segregação atinge variadas 

perspectivas da vida, “a matéria em desenvolvimento, também o conhecimento social 

do homem (ou seja: as diversas opiniões e doutrinas filosóficas, religiosas, políticas, 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

etc.) reflete o regime econômico da sociedade” (LÊNIN, 1913, s.p.). No campo dos 

estudos urbanos, Carlos (1994) apontará que todo o modo de vida é afetado pela 

renda, desde os desejos até a moradia, tomando como base o Quadro 1 essa limitação 

ao acesso é evidente. 

O polo acadêmico se instala no município como forma de interiorização da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) objetivando a formação de professoras/es, com 

o tempo outros cursos nas áreas de engenharias e saúde foram implementados. A 

atualidade aponta um desenvolvimento positivo disto pois, atualmente a UFCAT possui 

na graduação: 29 cursos presenciais e dois à distância; na pós-graduação há 11 cursos 

de mestrado e 3 cursos de doutorado, além de especializações lato sensu em 

andamento. Visto que houve um desmembramento e emancipação da Regional 

Catalão tornando-se uma Universidade Federal (UFCAT) a perspectiva é de expansão 

do número de cursos.  

 Em 2019, de acordo com o site da Universidade haviam 3.400 discentes, 328 

docentes, 116 técnicos/as-administrativos e 138 terceirizadas/os. O crescimento do 

ensino superior no interior do país é evidenciado em Catalão-GO com a aplicação do 

programa federal iniciado em 2003 conhecido como Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). Ampliar o número de estabelecimentos públicos 

federais de educação superior e o número de estudantes eram os objetivos centrais 

deste projeto, idealizado e desenvolvido durante o governo Lula (2003-2010) e 

estendido até 2012.   

Por intermédio do REUNI (muito além de construir cursos, instalações e ofertar 

novas vagas), o programa buscava reestruturar o ensino superior em diferentes 

pontos, como é apontado no relatório de 2009 sobre o primeiro ano do programa em 

implementação. Suas análises se estendiam à contratação de docentes, técnicas/os 

administrativos, bolsas de estudo visando a pós-graduação e a formação continuada 

(BRASIL, 2009). De acordo com dados coletados na plataforma do antigo REUNI, em 

dados absolutos, foram criadas quatorze novas universidades e mais de uma centena 

de novos campi, atendendo em 2011 um total de 237 municípios brasileiros. Quando 

analisamos o caso de Catalão e sua estrutura universitária, temos o maior aumento de 

cursos de graduação nesse período, totalizando doze.  
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Quadro 2. Histórico de cursos da UFG/RC-UFCAT (2006-2009): 

 
Fonte: UFCAT, 2020. Org.: Eufrásio, 2020. 

 

Pensando na inserção de novas/os estudantes na graduação e muitos advindos 

de situações socioeconômicas em caráter vulnerável, o Ministério da Educação 

desenvolveu o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), cujo intuito é 

mitigar desigualdades entre estudantes e potencializar o desenvolvimento acadêmico, 

dentre suas pautas de assistência estão, moradia, alimentação e transporte (BRASIL, 

2010). Sua existência desde 2010 é responsável por inúmeras ações de diminuição da 

evasão universitária; no caso da UFG/UFCAT é possível entender essas iniciativas 

através de dados da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PRPE). 

 

Tabela 1.  Custeio pela PRPE (2011-2020). 

ANO 
Nº DE 

BENEFICIADOS 
CUSTEIO ANUAL 

(R$) 

2011 628 1.028.400,00 

2012 678 1.256.040,00 

2013 620 1.862.400,00 

2014 640 1.972.800,00 

2015 - 1.959.168,45 

2016 - 2.603.941,55 

2017 - 2.676.117,40 

2018 - - 

2019 3.656 2.914.982,19 

Fonte: CCOM/PRPE (UFCAT), 2017; 2020. Org.: Eufrásio, 2020. 
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 Outro ponto que atinge a inserção de novos/as discentes à universidade é a 

reestruturação do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e a criação do Sistema de 

Seleção Unificada (SISU). Conforme o site informa, instituído no fim da década de 

1990, o ENEM completa seus dez anos em 2008 com um prelúdio de reformulações 

em sua estrutura que atingiram todo o ensino superior, especialmente da esfera 

pública. Em 2009 é criado o SISU, sistema de inserção à educação superior mediante 

realização do ENEM e da pontuação obtida, esse sistema de abrangência nacional teve 

como marco o ano de 2013 quando todas as instituições de ensino superior (IES) 

federais aderiram a sua utilização, proporcionando uma maior oportunidade de 

aprovação em cursos e universidades além do município e/ou estado de origem. A UFG 

utiliza o SISU como meio de inserção do alunado desde 2015, quando aboliu a 

realização de vestibular, proporcionando um aumento de estudantes de outras partes 

do país. A UFCAT continua utilizando o SISU. 

Esses fatores supracitados são responsáveis, em certa medida, pelo avanço e 

crescimento da cidade de Catalão-GO enquanto polo universitário. Mais investimento, 

acessibilidade ao curso superior gratuito e de qualidade, bem como, assistência a 

manutenção de discentes influenciaram na consolidação da Regional Catalão (UFG/RC) 

e em sua emancipação como Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Alguns dados 

acima mostram o alcance que políticas públicas possuem na educação, mas o destaque 

é dado ao quantitativo de estudantes vinculados à instituição.  

Em abril de 2019, de acordo com o site da UFCAT haviam 3.400 estudantes 

na mesma. Buscando atualizar esses dados recorremos à Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD), os dados disponibilizados informam que ingressaram entre 2019 (via 

SISU/ENEM 2018) e 2020 (através de processos seletivos, anterior à realização do 

SISU/ENEM 2019) 968 estudantes. Esse dado informado foi analisado buscando 

evidenciar de onde são esses ingressantes, para tal, filtrou-se junto à PROGRAD a 

naturalidade destes (município e unidade da federação - UF). 
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Gráfico 1. Naturalidade dos ingressantes entre 2019 e 2020 por unidade da federação (valor 
percentual) 

 
Fonte: PROGRAD (UFCAT), 2020. Org.: Eufrásio, 2020. 

 

Através da análise do Gráfico 1 identificamos que a procura da UFCAT por 

pessoas goianas é alta, pois 60,45% dos ingressantes são naturais de Goiás. No 

entanto, as demais UF’s de destaque são Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal 

apresentando uma taxa de ingresso de 13,12%, 9,8% e 5,6%, respectivamente; a 

presença destes se deve a proximidade que se encontram do município, sendo os mais 

próximos em relação as demais UF’s que possuem estudantes naturais e vinculados à 

UFCAT.   

O estado goiano possui o maior número de ingressantes na periodicidade dos 

dados extraídos com a PROGRAD, em caráter especial resolveu-se detalhar de quais 

municípios goianos os discentes vêm em maior número, apresentado no gráfico 

seguinte: 
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Gráfico 2. Estudantes goianos ingressantes em 2019 e 2020 (valor percentual).

 
Fonte: PROGRAD (UFCAT), 2020. Org.: Eufrásio, 2020. 

 

No Gráfico 2, os dados específicos do território goiano, nota-se que 53,8% são 

naturais do município onde se encontra à Universidade, sendo 316 discentes catalanos 

em relação ao total geral. Ou seja, a cada três estudantes ingressantes, um é natural 

de Catalão-GO, evidenciando que apesar da majoritária presença de goianas/os na 

UFCAT, os/as catalanos/as são poucos/as se comparado à intensa procura de 

estudantes vindos das demais regiões brasileiras.  

Esses dados colhidos e analisados juntamente com os fatores de 

reestruturação universitária dos anos 2000 apontam para uma nova ótica na relação 

universidade e espaço geográfico no município. A presença do Estado pela figura da 

UFCAT assegura o que Côrrea (1989) considera como instrumento de valorização do 

espaço, sendo assim, ao passo que a reestruturação do ensino superior possibilitou 

acesso à universidade há, em contrapartida, um mecanismo de valorização espacial 

afim à lógica capitalista. Conforme Santos (1999), o espaço está em constante 

(re)produção, onde técnicas e objetos seguem uma lógica. 

Carlos (1994) aponta que esse regimento espacial no urbano se dá através da 

dinâmica do trabalho, onde o capital é regulador das ações humanas, inclusive, nos 

modos e lugares de viver. Portanto, a presença e o desenvolvimento da UFCAT, 

involuntariamente, repercute nos espaços próximos, seja articulando ações de 

convivência por projetos de extensão ou até imposições do capital que ultrapassam o 

compromisso ético da educação pública e gratuita representada na figura da 
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Universidade. O espaço como mercadoria impõe que as relações sociais aconteçam 

segundo uma lógica rentável, onde o uso presume a apropriação mediante renda 

(CARLOS, 1994). 

A partir dos dados se enxerga uma maior inserção da classe trabalhadora e de 

seus filhos e filhas ao ensino universitário, Girotto (2017) aponta esse cenário na 

Universidade de São Paulo (USP) e em Catalão isto é evidenciado mediante análises 

dos custeios pela PRPE/UFCAT com objetivo  da permanência de discentes no espaço 

universitário. Logo, os alcançados são quem provém da classe trabalhadora, seja 

através de auxílios ou da pressão rentista do espaço.  

Diante do exposto acima, apropriar-se de um espaço é algo mais difícil para 

assalariados, ainda mais quando esta fração do solo urbano é especulada devido a 

infraestrutura. Sposito (1988) e Carlos (1992) apresentam que a lógica urbana segue 

a dinâmica do capital, então quem não pode apropriar-se de tal  espaço da cidade por 

possuir um valor alto é forçado a se deslocar para localidades mais acessíveis e com 

menor assistência de serviços básicos – sendo um processo de segregação. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Quando se direciona sobre leituras e apontamentos na Geografia Urbana se 

compreende que o espaço é produzido a partir da interatividade da humanidade com 

o meio. A sociabilidade é um fator imprescindível no que tange a esta dinâmica 

produtiva, não obstante estamos inseridos a séculos em um modo de vida que é ditado 

pelo capital, reproduzindo suas imposições e anseios sobre a vida humana e relações 

com o outro.  

 Produto de dinheiro e produtor de renda, o espaço é onde se visualiza e vive a 

dinâmica do capital, Carlos (1994) traz o urbano como o reflexo do mundo do trabalho. 

O poder aquisitivo e/ou a detenção dos meios de produção são passíveis de agir na 

forma de vida e é na cidade que isso é mais evidente.  

 O solo urbano produz-se como mercadoria, portanto as implicações de 

desigualdade, apropriação e uso inflexionam nos sujeitos que necessitam deste para 

sobreviver. Historicamente, as lutas pela fração urbana acontecem devido ao processo 
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de especulação e segregação, visto que a cidade se reproduz por meio do dinheiro e 

da proliferação de mazelas socioeconômicas.  

 Em Catalão-GO a realidade urbana passa pelo processo de valorização da terra 

urbana, especialmente após investimentos para inserção da atividade industrial no 

munícipio. Outro ponto que é evidente na valorização urbana da cidade passa pela 

instalação de espaços públicos, como é o caso da Universidade Federal de Catalão, 

responsável hoje pela presença de quase quatro mil discentes, sendo muitos/as 

provenientes de outras cidades do estado goiano e do Brasil.  

Seu processo de receber pessoas de diversas regiões brasileiras e o papel que 

desempenha onde se localiza fazem com que a UFCAT – involuntariamente – gere um 

processo de especulação. As consequências são sentidas justamente quando o assunto 

se inflexiona nos serviços cotidianos.  

 A partir dos resultados colhidos e possíveis de realizar análise, entende-se que 

a presença mínima de catalanos na Universidade é um fator de destaque, 

principalmente quando retomamos aos dados de 2019, a cada três discentes um era 

natural do munícipio. Outro fator que destaca é a presença de estudantes de todas as 

regiões do país, especialmente do sudeste e centro-oeste brasileiro.  

 Esses dados comprovam a magnitude da Universidade em caráter que 

ultrapassa a dimensão local, fazendo com se desloquem quilômetros para uma 

formação de qualidade, concordando com Girotto (2017) o ambiente universitário está 

se democratizando em acesso e é necessário rever mecanismos de permanência e 

protagonismo da classe trabalhadora nesse espaço. Portanto, a presença destes 

sujeitos é revigorante na busca de uma academia cada vez mais democrática e 

acessível. 
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RESUMO 

A rede urbana e os circuitos da economia urbana revelam uma relação complexa e 

multifacetada na interação entre cidades intermediárias e cidades locais, seja a partir 

de uma ótica interurbana ou intraurbana. O presente artigo analisa a dinâmica das 

economias urbanas na microrregião de Passos/MG, a partir das interações entre 

Passos, São João Batista do Glória, Itaú de Minas e Fortaleza de Minas. O foco das 

análises são os deslocamentos para trabalho e consumo e os serviços de transporte 

de passageiros no âmbito do circuito superior e do circuito inferior das economias 

urbanas no contexto microrregional. 

 

Palavras chave: Economias urbanas, Circuitos da economia urbana, Cidades 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No período atual, as cidades, independentemente de seu porte e posição na 

hierarquia urbana, retratam, em sua plasticidade, as frequentes reestruturações de 

seu meio construído e de seu conteúdo econômico em razão das possibilidades e 

ameaças postas pelo processo de mundialização/globalização e financeirização da 

economia e dos mercados. As tensões inerentes ao par dialético rigidez-fluidez, 

relacionadas às heranças do passado e às dinâmicas territoriais presentes, 

particularmente em escala regional, participam das explicações de como os 

aglomerados urbanos, sejam eles cidades locais ou metrópoles, são constantemente 

(re)definidos no contexto urbanização capitalista. A evolução e dispersão desigual do 

meio técnico-científico-informacional modifica de maneira complexa o cenário urbano 

brasileiro, gerando desigualdades regionais refletidas principalmente nas relações 

entre as cidades, expressando-se por meio das classificações hierárquicas que, em 

grande parte, refletem as dinâmicas impostas pelos fluxos que se manifestam na rede 

urbana. 

Consideradas como conjuntos indissociáveis de sistemas de objetos e sistemas 

de ações (SANTOS, 2014), as cidades, independentemente de seu porte, se pequenas, 

locais, intermediárias ou metrópoles, são fatores fundamentais tanto para a 

reprodução dos que vivem do trabalho como para a reprodução dos diversos capitais 

concretos, isto é, daqueles capitais presentes em determinadas cidades que se 

pretende estudar. A economia urbana que nelas se desenvolve deve ser analisada com 

base nesse contexto, ou seja, é fundamental tomar como premissa teórico-

metodológica uma perspectiva de totalidade e de seu movimento de totalização, 

considerando sobretudo as dinâmicas inerentes à divisão social e territorial do trabalho 

no contexto da rede urbana. 

Quando se trata de interações entre cidades médias ou intermediárias e 

pequenas, as desigualdades socioespaciais revelam relações complexas, solidárias e 

competitivas, de dependência e complementariedade. Assim, fluxos são (re)definidos 

e (re)organizados (re)configurando relações que nos indicam mudanças na estrutura 

e funcionalidade das redes urbanas e, consequentemente nos aglomerados urbanos 
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integrados a elas. Na condição de nexos fundamentais dos processos econômicos e da 

reprodução social, as cidades propiciam velocidades crescentes para a rotação dos 

capitais que nelas se entrecruzam. Constituem também, possibilidades concretas para 

mobilidade espacial do capital e, por consequência, para a mobilidade do trabalho que 

a acompanha as cada vez mais frequentes mudanças de localização dos nós (nesse 

caso estabelecimentos) das empresas organizadas em redes. O entrecruzamento 

dessas mobilidades e a necessidade cada vez maior de fluidez, tanto para o capital 

como para os que vivem do trabalho, acaba por promover o que Milton Santos (2005, 

p.147) como uma das características da mundialização do espaço geográfico 

 

[...] a aceleração de todas as formas de circulação e seu papel 

crescente na regulação das atividades localizadas, com o 
fortalecimento da divisão territorial e da divisão social do trabalho, e a 

dependência deste em relação às formas espaciais e às normas sociais 
(jurídicas e outras) em todos os escalões. 

 

Uma das expressões da aceleração contemporânea está no aumento 

exponencial da circulação a partir da multiplicação de fluxos materiais e imateriais, 

muitos dos quais se realizam no interior das cidades ou a partir delas. Desta forma, o 

papel dos deslocamentos pendulares para trabalho e estudo é realçado como 

instrumento para análise das formas de integração entre cidades de diferentes portes 

e funções no contexto da rede urbana3. Acrescente-se a esse dado fundamental, os 

deslocamentos ligados a intensificação dos consumos como fatores fundamentais para 

compreensão da dinâmica da economia urbana de cidades locais e intermediárias. 

Dessa forma, um processo importante para a análise da economia urbana no período 

atual é a intensificação do consumo e da circulação mediados pela ampliação do 

crédito, pela presença cada vez maior dos bancos e instituições financeiras no 

cotidiano, inclusive de uma parcela da população pobre. Não é demais lembrar com 

 
3 Os deslocamentos para trabalho e estudo são mais numerosos e intensos nas regiões metropolitanas 
e em outras grandes aglomerações. Contudo, dados disponíveis em estudos do IBGE, como o que se 

debruçou sobre a formação de Arranjos Populacionais, revelam que [...]a nova economia urbana 
ampliou a ocorrência deste fenômeno para recortes espaciais em diferentes escalas. As desiguais ofertas 
de trabalho e de moradia alcançam centros de todos os tamanhos e, no mercado de trabalho, ocorre 

não só em relação ao setor industrial, mas também nas atividades de comercio, serviços, entre outras. 
(IBGE, 2016). 
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Marx (1998, p.109) que “não é com seus pés que as mercadorias vão ao mercado, 

nem se trocam por decisão própria” e, por mais sofisticados que sejam os canais da 

troca e da financeirização, há uma demanda crescente por trabalho vivo para fazer 

circular pessoas e mercadorias e, nunca é demais lembrar, a força de trabalho, 

mercadoria fundamental no modo de produção vigente em nossa formação 

socioespacial.  

Para identificar as relações entre as cidades médias e pequenas é preciso 

entender a justaposição e superposição existentes na rede urbana, bem como as 

interações interurbanas e intraurbanas e o papel exercido por cada cidade em relação 

a divisão do trabalho, principalmente em escala regional e microrregional. Deste modo, 

o objetivo deste estudo será analisar a relação do município de Passos/MG com três 

municípios menores no seu entorno, São João Batista do Glória, Itaú de Minas e 

Fortaleza de Minas com base nas dinâmicas da divisão de trabalho microrregional. Para 

isso, vamos analisar dados disponíveis sobre o mercado de trabalho formal, sobre a 

dinâmica dos circuitos da economia urbana e suas relações com deslocamentos diários 

de pessoas entre os municípios, seja por meio da prestação de serviços de transporte 

coletivo intermunicipal ou pela prestação de serviços dos mototaxistas. 

 

2 METODOLOGIA  

 

A pesquisa adota uma abordagem quali-quantitativa de caráter descritivo, por 

meio de documentação indireta (LAKATOS; MARCONI, 2014). Para tal, foram 

realizadas revisões bibliográficas sobre o tema em questão em livros, reportagens, 

artigos e periódicos científicos. Também foram realizadas coletas e tabulações de 

dados da “Relação Anual de Informações Sociais” (RAIS) dos anos 2010, 2014 e 2018, 

oriundos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) procedentes do “Censo Demográfico” de 2010, das 

estimativas atuais da população, das “Regiões de Influência” (REGIC) de 2018 , além 

das bases cartográficas para a confecção dos mapas.  

Para o mapeamento dos fluxos de passageiros entre os municípios e dos 

serviços prestados com motos em Passos/MG foram realizadas coletas de campo e 
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coleta de dados com a empresa prestadora dos serviços de transporte coletivo 

intermunicipal. Os mapas foram organizados e confeccionados com o software ArcMap 

10.5. Vale ressaltar, que a pesquisa se encontra em desenvolvimento, porém os dados 

levantados até o momento revelam um esboço inicial da dinâmica urbana 

microrregional de Passos.  

 

3 UMA BREVE INTRODUÇÃO Á DISCUSSÃO CONCEITUAL: REDE URBANA, 

CIDADES INTERMEDIÁRIAS, CIDADES LOCAIS E CIRCUITOS DA ECONOMIA 

URBANA  

 

3.1 AS CIDADES INTERMEDIÁRIAS, CIDADES LOCAIS NO BRASIL 

 

No presente artigo a reflexão e análise sobre os sistemas de deslocamento 

entre cidades locais e a cidade intermediária de Passos/MG estão pautados pela 

perspectiva da teoria dos circuitos da economia urbana e também da divisão do 

trabalho, considerada como processo e como dado essencial da construção das 

centralidades microrregionais. A combinação dessas perspectivas teórico-

metodológicas possibilita uma compreensão mais ampla das cidades locais e de suas 

relações com outros escalões da rede urbana. Pretende-se assim, romper com visões 

estanques e compartimentadas que, em geral, estão implícitas em classificações 

puramente hierárquicas, baseadas no porte demográfico das aglomerações urbanas.     

No Brasil, quando se discute critérios de classificação dos municípios, é comum 

a utilização do porte demográfico para se definir quais deles contém cidades médias e 

pequenas. Este critério segue parâmetros objetivos e não leva em consideração toda 

complexidade existente em cada aglomerado urbano, tanto no seu espaço interno, 

quanto nas relações interurbanas. Normalmente define-se que uma cidade média 

tenha por volta de 100.000 a 300.000 habitantes. No entanto, os limites das 

classificações podem variar para 500.000 e até 1 milhão de habitantes, dependendo 

da classificação utilizada e do contexto macrorregional (BESSA, 2005; AMORIM FILHO; 

RIGOTTI, 2002). Já o porte demográfico que definem as cidades pequenas pode variar 

entre 10.000, 20.000, 50.000 até números próximos, mas inferiores, a 100.000 
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habitantes. Nesse caso, o critério também depende da classificação adotada pelo 

pesquisador (FERNANDES, 2018). 

Milton Santos (1979; 2004), que propôs os conceitos de “cidades 

intermediárias” e “cidades locais” para abordar os aglomerados urbanos com critérios 

que incluem o porte demográfico, mas se fundamentam em uma análise das funções 

de cada aglomerado no contexto da rede urbana em diferentes escalas de análise. 

Para Santos (2005) as cidades locais são aquelas que asseguram as demandas 

mínimas para a subsistência de determinada população, tanto no abastecimento 

alimentar local, quanto no fornecimento de infraestrutura (moradia) e na prestação de 

serviços básicos (como saúde, educação e segurança pública).  

 

A cidade local é a dimensão mínima a partir da qual as aglomerações 
deixam de servir às necessidades da atividade primária para servir às 

necessidades da população, com verdadeira “especialização do 
espaço”. (SANTOS, 2005, p.87) 

 

Já as cidades intermediárias são os aglomerados urbanos que englobam um 

grau mais elevado na rede urbana, suprindo produtos e serviços diversificados, não 

presentes nas cidades locais. As relações entre elas ocorrem na justaposição e 

superposição da rede urbana, que se sustentam pela estrutura dos transportes. As 

cidades intermediárias servem de nexos entre as cidades locais e outros escalões da 

rede urbana e outros complexos regionais (SANTOS, 1979). 

  Cada aglomerado urbano reunirá equipamentos, infraestruturas e serviços 

correspondentes a sua inserção na rede urbana e nos contextos regionais, por meio 

da divisão do trabalho e assim, possibilitará e/ou propiciará ou não o desenvolvimento 

de atividades econômicas no âmbito do circuito superior e do circuito inferior da 

economia urbana. A espessura de cada circuito e sua diferenciação serão tanto 

movidas quanto motoras do desempenho das economias urbanas de cidades locais e 

intermediárias e dos processos de integração interurbana entre elas. Na pesquisa, da 

qual se desdobra este artigo, analisamos como a atividade do transporte intermunicipal 

de passageiros materializa fluxos de pessoas entre municípios da microrregião de 

Passos/MG e como e porque atividades típicas do circuito inferior neste mesmo setor 
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da economia (transporte de pessoas), encontram possibilidades de se desenvolver, 

como no caso dos mototaxistas. 

 

3.2 REDE URBANA E CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA 

 

A configuração da rede urbana se destaca como um importante fator 

qualitativo para compreender os vínculos entre cidades locais e cidades intermediárias, 

particularmente em relação aos processos de integração entre cidades intermediárias 

e seu entorno regional. No momento atual do sistema capitalista de produção, os 

fluxos e as redes sustentam e (re)definem as funções dos aglomerados urbanos, visto 

que, a expansão do processo de urbanização intensificou a importância da rede 

urbana, pois é a partir dela que a produção, circulação e consumo se realizam, local, 

regional, nacional e globalmente (CORRÊA, 1994). 

A intensificação da urbanização e as transformações na rede urbana 

(re)significam e (re)configuram as funções dos aglomerados urbanos. Essa 

reconfigurações se dão tanto em relação às especializações para o atendimento de 

demandas regionais, em geral ligadas ao consumo (produtivo ou final), como em 

relação à demandas geradas pelas empresas hegemônicas que, em suas múltiplas 

relações com o processo de globalização, passam a requerer de cidades intermediárias 

e até mesmo de cidades locais o desenvolvimento de elementos do chamado meio-

técnico-cientifico-informacional (SANTOS, 2014). Vale ressaltar, que o processo de 

globalização ocorre de maneira desigual e a difusão das tecnologias e da informação 

não se manifesta de maneira homogênea. Deste modo, a análise interurbana e 

intraurbana se torna essencial para compreender a complexidade e a conformação das 

áreas de influências de cidades intermediárias em relação às cidades locais no seu 

entorno, estabelecendo assim os recortes microrregionais (SANTOS, 1996). 

Santos (2004) ressalta que, os sucessivos processos de modernização, 

desiguais e incompletos, que incidiram sobre países subdesenvolvidos proporcionaram 

o surgimento dos circuitos da economia urbana. A teoria dos circuitos da economia 

urbana propõe que a cidade não é uma “máquina maciça”, mas composta de dois 

subsistemas o “circuito superior” (ou “moderno”) e o “circuito inferior”. Os circuitos 
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são reflexos da modernização tecnológica, porém o circuito superior engloba atividades 

diretamente ligadas ao capital à nível global, sendo assim, suas relações extrapolam 

os limites locais. Já o circuito inferior é um reflexo indireto da modernização e abrange 

as atividades de proporções menores, tendo como alicerce as relações em níveis locais 

e regionais e nas condições atuais de aceleração da circulação e dos consumos, 

algumas atividades do circuito inferior podem ter alcance interregional. Vale destacar, 

que os circuitos são interdependentes, sendo que, o circuito inferior é dependente e 

subordinado do circuito superior, revelando as divisões sociais e territoriais do trabalho 

existente no meio urbano (SANTOS, 2004). 

 

4 A CENTRALIDADE DE PASSOS/MG NA ESCALA MICRORREGIONAL E SUA 

DESCRIÇÃO COMO CIDADE INTERMEDIÁRIA 

 

4.1 A MICRORREGIÃO DE PASSOS 

 

A microrregião de Passos integra a Mesorregião Sul/Sudoeste do estado de 

Minas Gerais. O município de Passos é uma sede importante para os outros 13 

municípios de sua microrregião, sobretudo pela oferta de comércio e serviços 

especializados. Além de Passos, a microrregião é formada por: Claraval, Itaú de Minas, 

Fortaleza de Minas, Capitólio, São João Batista do Glória, Cássia, São José da Barra, 

Bom Jesus da Penha, Alpinópolis, Capetinga, Pratápolis, Ibiraci e Delfinópolis (IBGE, 

2020). Na microrregião, segundo o Censo Demográfico de 2010, a taxa da população 

residindo em áreas urbanas é de 86,87%. Levando em consideração a classificação da 

OCDE em 1994, as Microrregiões que possuem mais de 85% da população regional 

residindo em área urbana são consideradas “Essencialmente Urbanas” (SCHNEIDER; 

BLUME, 2004). Logo, os circuitos da economia urbana se destacam como objeto de 

análise da dinâmica econômica entre os municípios, pois abrangem a maior parte da 

força de trabalho presente na Microrregião. 
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Figura 1: Mapa das Microrregiões da Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais 

 
Fonte: IBGE (2020); organizado pelo autor. 

 

4.2 HIERARQUIA URBANA E REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG 

 

De acordo com a publicação do IBGE, Região de Influência das cidades de 

2018 (REGIC, 2018), o Arranjo Populacional de Passos (que compõe as cidades de 

Passos e Fortaleza de Minas), possuí uma área de influência que conta com 32 

municípios. São eles: Alpinópolis, Alterosa, São Lourenço, Bom Jesus da Penha, 

Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Conceição da Aparecida, Delfinópolis, 

Doresópolis, Guapé, Guaxupé, Ibiraci, Ilicínea, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Juruaia, 

Monte Santo de Minas, Nova Resende, Pimenta, Piumhi, Pratápolis, Santo Antônio da 

Alegria, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque 

de Minas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Vargem Bonita.  

Dos municípios situados na área de influência de Passos, 11 integram a sua 

Microrregião e um município se localiza no Estado de São Paulo (Santo Antônio da 

Alegria). A centralidade que Passos exerce sobre estes municípios se justifica quando 

analisamos a hierarquia urbana identificada pelo REGIC 2018. Nesse estudo, Passos 
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se caracteriza como Centro Sub-Regional A e, no contexto da mesorregião 

Sul/Sudoeste de Minas Gerais, apenas São Lourenço, cidade distante de Passos cerca 

de 340Km, ocupa também está posição. Os demais municípios estão classificados 

como Centro sub-Regional B (São Sebastião do Paraíso e Guaxupé), Centro de Zona B 

(Piumhi) e Centro Local (demais municípios). 

O REGIC determina a classificação da hierarquia urbana e a região de 

influência dos municípios a partir do fluxo de deslocamento sobre 10 quesitos: compra 

de vestuário e calçados; compra de móveis e eletroeletrônicos; saúde de baixa e média 

complexidades; saúde de alta complexidade; ensino superior; atividades culturais; 

atividades esportivas; aeroporto; jornais; e transporte público.  

De acordo com Egler et al. (2001) o REGIC é uma importante fonte de dados, 

pois leva em consideração o município como referência metodológica e analítica, 

porém o mesmo autor ressalta as limitações deste levantamento, no qual não 

considera a diversidade econômica entre as cidades, focando apenas na troca de 

serviços e bens de consumo de forma homogênea, sem examinar as especificidades 

de oferta e demanda existente nas relações entre os aglomerados urbanos.  

 

5 ECONOMIAS URBANAS NA MICRORREGIÃO DE PASSOS/MG: 

DESLOCAMENTOS PARA TRABALHO ENTRE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, 

ITAÚ DE MINAS E FORTALEZA DE MINAS E PASSOS 

 

5.1 O MERCADO DE TRABALHO FORMAL  

 

Para realizar a caracterização da economia urbana dos municípios propostos 

para análise, devemos entender inicialmente a oferta de emprego em cada setor da 

economia nos municípios e, posteriormente traçar um panorama da população em 

dados absolutos, relacionando com a necessidade que os trabalhadores têm de se 

deslocar para conseguir emprego. Assim, será possível identificar a relação entre os 

aglomerados urbanos e as especificidades dos circuitos da economia urbana em cada 

município de acordo com as características do seu mercado de trabalho e sua mão de 

obra disponível. De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) como 
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se observa na Tabela 1, o mercado de trabalho nos municípios abordados no estudo 

apresentou mudanças significativas na ocupação de empregos formais quando se 

compara os anos de 2010, 2014 e 2018. 

 

Tabela 1 – Ocupação dos empregos formais por setores do IBGE em São João Batista do 
Glória/MG, Fortaleza de Minas, Itaú de Minas e Passos nos anos 2010, 2014 e 2018 

 São João Batista do 
Glória 

Fortaleza de Minas Itaú de Minas Passos 

IBGE 
Setores 

2010 2014 2018 2010 2014 2018 2010 2014 2018 2010 2014 2018 

Extrativa 

mineral 
8 3 0 441 78 21 2 1 0 40 29 26 

Indústria de 
transformação 

104 154 78 40 24 4 1.134 900 691 7.130 5.788 4.417 

Serviços 

industriais de 
utilidade 

pública 

13 12 13 0 0 0 0 0 3 64 101 118 

Construção 

Civil 
45 65 20 8 4 6 377 899 498 1.732 1.999 1.135 

Comércio 151 193 184 40 60 56 531 574 484 6.288 7.255 7.209 

Serviços 54 169 164 58 38 47 1.270 728 565 6.956 8.469 8.491 

Administração 
Pública 

409 423 376 318 265 240 682 674 615 1.641 1.917 1.901 

Agropecuária, 

extração 
vegetal, caça 

e pesca 

282 393 405 132 124 121 68 59 52 1.056 921 1.012 

Total 1.066 1.412 1.240 1.037 593 495 4.064 3.835 2.908 24.907 26.479 24.309 

Fonte: RAIS, 2018. 

 

Em São João Batista do Glória, observa-se que em 2010 os setores com maior 

oferta de mão de obra ocupada formalmente, se concentraram na administração 

pública e no setor primário. Entre 2010 e 2018, o setor primário permaneceu como o 

de maior empregabilidade com um aumento significativo, outro setor que se destacou 

foi o de prestação de serviços. O aumento no setor de serviços é reflexo do fomento 

do turismo na região, o município se localiza entre o lago de Furnas e o Parque Nacional 

Serra da Canastra, do qual disponibiliza diversos atrativos naturais e gastronômicos. O 

único setor além dos citados que também apresentou aumento foi o de comércio, os 

demais apresentaram baixas significativas. 

No município de Fortaleza de Minas o cenário foi calamitoso, pois o setor que 

mais gerava empregos formais em 2010 teve uma queda expressiva de mais de 400 
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empregos no decorrer dos anos. A queda no setor de extração mineral, que 

representava a base econômica do município, ocorreu devido ao encerramento das 

atividades mineradoras exercida pela Votorantim Metais em 2013. A mineradora 

explorava “mate de níquel” (matéria-prima para a produção do níquel) e a justificativa 

do encerramento das atividades foi o valor do produto no mercado internacional. O 

encerramento das atividades da mineradora refletiu em todos os setores da economia 

do município e também na arrecadação pública, que apresentou uma queda de 1/3 

aproximadamente. Isso fez com que a prefeitura decretasse estado de emergência e 

muitos trabalhadores começaram a buscar oportunidades de empregos em outros 

municípios. 

Em Itaú de Minas, nota-se que todos os setores da economia tiveram baixas 

consideráveis entre 2010 e 2018, principalmente nos setores de prestação de serviços 

e indústria de transformação que apresentaram quedas estratosféricas de 

aproximadamente 50% dos empregos formais. Além disso, o setor de construção civil 

que apresentou um aumento considerável entre 2010 e 2014 também apresentou uma 

queda relevante entre 2014 e 2018.  

No município de Passos, o setor que mais empregava em 2010 era a indústria 

de transformação com 7.130 pessoas, seguido pelos setores de serviços com 6.956 

pessoas e comércio com 6.288. Já em 2014, o setor da Indústria de transformação 

teve uma baixa significativa de pessoas empregadas formalmente com 5.788 postos 

ocupados, em contrapartida os setores de serviços e do comércio aumentaram os 

postos de trabalhos ocupados com 8.469 e 7.255 empregados respectivamente. Em 

2018, essa diferença aumentou consideravelmente, sendo que os postos de trabalhos 

no setor da indústria de transformação caíram para 4.417 trabalhadores empregados.  

Os setores de serviços e comércio continuam empregando em Passos a maioria 

da população com registros formais no município, 8.491 e 7.209 pessoas 

respectivamente, mesmo com uma pequena queda entre os anos de 2014 e 2018. 

Deste modo, podemos afirmar que entre 2010 e 2018, o terceiro setor da economia 

(comércio e serviços) no município de Passos é o que mais empregava no mercado 

formal. Essa queda nas ocupações formais entre os anos 2014 e 2018 em todos os 

municípios citados é reflexo dá recessão econômica que o País enfrenta desde 2016. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Deste modo, a importância do circuito inferior se destaca na economia urbana, pois se 

apresenta como um amortecedor de crises, visto que, os trabalhadores que perderam 

seus empregos no circuito superior da economia encontram no circuito inferior uma 

oportunidade para se reinserir no mercado de trabalho. Um exemplo concreto é o 

aumento considerável da prestação de serviços e do comércio em Passos, bem como 

o aumento de pequenos estabelecimentos entre os anos de 2010 e 2018 (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Estabelecimentos com 1 até 9 pessoas empregadas formalmente nos setores de 
comércio e serviços do IBGE em Passos/MG nos anos 2010, 2014 e 2018 e porcentagem em 

relação ao número total de empregados por setor 

 Comércio 

Porcentagem 

em relação 
ao número 

total de 

empregados 
(%) 

Serviços 

Porcentagem 

em relação ao 
número total 

de 

empregados 
(%)  

2010 2.844 45,2 1.782 25,6 

2014 3.084 42,5 2.188 25,8 

2018 3.010 41,7 2.360 27,7 

Fonte: RAIS, 2018. 

 

Podemos considerar também uma dinâmica igual ou superior nos setores de 

comércio e serviços em empregos não formais, tanto em Passos, como nos outros 

municípios menores, uma vez que, as pessoas que não conseguiram se inserir no 

mercado formal tiveram que buscar na informalidade meios para a sua subsistência, 

sobretudo no circuito inferior. Uma outra saída para os trabalhadores das cidades 

pequenas é buscar empregos nos municípios vizinhos, neste caso em Passos, indicando 

uma mudança na divisão territorial do trabalho na microrregião. 

 

5.2 OS DESLOCAMENTOS DA MÃO DE OBRA ENTRE OS MUNICÍPIOS 

 

Os deslocamentos de trabalhadores entre os municípios ocorrem quando o 

mercado de trabalho local intraurbano não supre a demanda por empregos e 

ocupação. Após a recessão econômica pós 2016, notamos que o mercado de trabalho 

formal nos municípios em torno de Passos sofreu quedas consideráveis. Sendo assim, 
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buscamos entender tal fenômeno. Para isso, levantamos dados do Censo demográfico 

de 2010, sobre os habitantes que necessitam se deslocar do município em que residem 

para trabalhar  

 

Tabela 3 – Local de exercício do trabalho principal e deslocamento das pessoas com 10 anos 
ou mais, ocupadas na semana de referência nos municípios de Itaú de Minas, Passos, Fortaleza 
de Minas São João Batista do Glória em 2010  

Microrregião de Passos 
- Deslocamentos para 

trabalho 2010 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana 
de referência 

Local de exercício do trabalho principal 

Município de 

residência 

Outro 

município 

Mais de um 

município ou país 

Total trab. 

Em outros 
municípios 

Itaú de Minas 5975 776 171 947 

Passos 47718 1792 590 2382 

Fortaleza de Minas 1695 181 3 184 

São João Batista do 
Glória 

2746 521 34 555 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Para avaliar mais detalhadamente a importância do número de trabalhadores 

que se desloca para outros municípios, consideramos sua participação percentual em 

outros indicadores como o número total de habitantes em 2010, a População Ocupada 

e a População Economicamente Ativa (PEA), bem como as estimativas da população 

residente no ano de 2020 (Tabela 4). Assim foi possível identificar o percentual de 

pessoas que se deslocam dos municípios que residem para exercer funções em outras 

cidades. De acordo com os dados do IBGE, nota-se que Passos, por se tratar de uma 

cidade intermediária localizada em um município, cujo porte demográfico supera os 

100 mil habitantes, exerce uma centralidade forte em sua microrregião. Essa 

centralidade pode ser constatada também pelo tamanho do contingente de 

trabalhadores que mora e trabalha em Passos [47.718 pessoas em 2010], muito 

superior, em termos absolutos, ao dos municípios vizinhos considerados nessa 

pesquisa. Em Passos, os trabalhadores que se deslocam para outros municípios 

correspondem a percentuais relativamente pequenos da população residente, ocupada 

e da PEA, situando-se abaixo dos 5%. 
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Tabela 4 – População, População Ocupada e População Economicamente Ativa (PEA) de 
acordo com o Censo 2010, estimativas da população em 2020 e % das pessoas que se 

deslocaram para trabalhar fora do município que residem 

Municípios que 

compõem  
Microrregião de 

Passos  

População – Dados absolutos 
Pessoas que se deslocam pra 

trabalhar fora do município em % 

(2010) 

Pop. 
total 

(2010) 

Pop. 
estimada 
(2020) 

Pop. 
Ocupada 
(2010) 

PEA 
(2010) 

Em relação 

a pop. 
Residente 

(%) 

Em 

relação a 
Pop. 

Ocupada 

(%) 

Em 

relação 
a PEA 

(%) 

Itaú de Minas 14.945 16.199 6.813 7.456 6,33 13,90 12,70 

Passos 106.290 115.337 50.100 52.857 2,24 4,75 4,51 

Fortaleza de 
Minas 

4.098 4.437 1.879 1.946 4,48 9,79 9,46 

São João Batista 

do Glória 
6.887 7.498 3.301 3.574 8,05 16,81 15,53 

Fonte: IBGE, 2010 e 2020. 

 

Analisando os números relativos às cidades locais, a saber: Itaú de Minas, 

Fortaleza e São João Batista,  verifica-se que, o número de trabalhadores que precisa 

sair dos municípios que residem para trabalhar em outras cidades é mais elevado em 

São João Batista, seguido por Itaú e depois por Fortaleza de Minas. Em todas elas o 

percentual de trabalhadores que se deslocam para outros municípios é sempre maior 

do que os percentuais verificados em Passos. Isso sinaliza o processo de integração 

das economias urbanas na escala microrregional e reforça sua suscetibilidade às 

mudanças na divisão territorial do trabalho na microrregião. Ressalta também a 

necessidade de sistemas de transportes intermunicipais para atender a demanda dos 

trabalhadores que residem nos municípios menores e buscam empregos no 

aglomerado urbano de Passos. 

 

6 A DINÂMICA DOS TRANSPORTES QUE COMPÕEM A MICRORREGIÃO DE PASSOS 

6.1 O FLUXO DE PASSAGEIROS PELO SISTEMA DE TRANSORTE INTERURBANO 

 

Para analisar a dinâmica estabelecida entre as economias urbanas que 

sustentam a microrregião e a centralidade crescente exercida por Passos nesse 

contexto, buscamos compreender os deslocamentos das pessoas entre os municípios. 
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Nosso entendimento é que esses fluxos representam relações tanto de trabalho como 

de consumo4 que são essenciais para identificar e descrever as interações, sobretudo 

econômicas, que ocorrem entre Passos, São João Batista do Glória, Fortaleza de Minas 

e Itaú de Minas. 

Na Figura 2, apresentamos o fluxo médio mensal de passageiros que se 

deslocam entre Passos e as cidades pequenas do seu entorno. Os dados são referentes 

ao mês de janeiro de 2020 e foram adquiridos com a empresa Viação Cisne & 

Sudoestino, prestadora do serviço de transporte intermunicipal. O maior fluxo de 

passageiros ocorre entre São João Batista do Glória e Passos, com uma média diária 

de 241,83 passageiros, o sentido inverso também apresenta um número significativo 

com 177,90 passageiros por dia, com a passagem custando R$5,30.  Já a linha que 

faz Itaú de Minas sentido Passos tem um valor de R$4,30 e apresenta uma média 

diária de 126,33 passageiros e o sentido inverso apresenta o maior fluxo de 

passageiros que saem de Passos para os municípios vizinhos, com 181,63 passageiros. 

  A linha entre Fortaleza de Minas e Passos apresenta o menor fluxo diário entre 

os municípios estudados, com 43,23 passageiros sentido Passos e 32,60 passageiros 

com destino para Fortaleza de Minas, o valor da passagem é o mais caro dentre os 

municípios pesquisados R$6,85. Nota-se aí não uma possibilidade de menor 

intensidade de integração com Passos, mas possivelmente dificuldades de materializar 

essa integração, permanecendo assim algumas demandas reprimidas. 

Vale ressaltar, que a linha entre São João Batista do Glória e Passos possuí 

420 viagens ao mês e a rota inversa apresenta 510, mesmo o fluxo com destino a 

Passos deslocando mais passageiros. As rotas entre Itaú de Minas e Passos possuí 132 

viagens, tanto ida, quando volta. A linha entre Fortaleza de Minas e Passos que possuí 

88 horários por mês, também nos dois sentidos. A quantidade maior de passageiros 

saindo de Passos sentido Itaú de Minas, em comparação com o sentido contrário, ainda 

não foi esclarecida pelos estudos realizados até aqui. Uma hipótese preliminar que 

podemos levantar é a incidência de caronas que os passageiros conseguem em um 

dos sentidos do trajeto, utilizando o sistema de transporte interurbano apenas em uma 

 
4 Trata-se do consumo tanto de serviços como: saúde, educação, lazer, reparação de veículos, etc. 
como de mercadorias por meio do comércio varejista e atacadista. 
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das rotas, no caso a volta5. Caberá aos levantamentos futuros da pesquisa esclarecer 

a questão. 

Figura 2: Fluxo de passageiros na Microrregião de Passos/MG 

 

Fonte: IBGE; Viação Cisne & Sudoestino; organizado pelos autores 

 

Além do sistema de transporte coletivo oficial e as possíveis caronas que os 

passageiros têm como opção para o deslocamento entre os municípios, existe uma 

prestação de serviços de transporte alternativa que se insere no circuito inferior da 

economia urbana: os mototáxis.  

Normalmente essa modalidade de serviço de transporte só é utilizado em caso 

de urgência, pois os preços praticados nas viagens6 intermunicipais é muito superior 

ao valor da passagem do transporte coletivo. Segundo informações colhidas junto aos 

mototaxistas, cobra-se por essas viagens intermunicipais preços entre R$30,00 e 

 
5 Em algumas conversas informais com pessoas próximas que utilizam o transporte municipal colhemos 

algumas evidencias que sustentam essa hipótese preliminar, mas que ainda requer uma verificação 
mais sistemática. 
6 Denominamos esses deslocamentos como viagens intermunicipais buscando uma maior precisão para 

o termo. Os mototaxistas se referem a esses deslocamentos como “corridas”, de modo semelhante ao 
empregado na expressão coloquial “corrida de taxi”. 
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R$40,00, dependendo do dia da semana e do município de destino (a distância entre 

Passos e Itaú de Minas ou Passos e São João Batista do Glória é de 18 Km, já a 

distância entre Passos e Fortaleza de Minas é de 23 Km). Para a população que reside 

nas cidades locais da microrregião, particularmente as três cidades próximas a Passos 

que estamos analisando, a utilização do serviço dos mototaxistas é mais relevante e 

frequente quando essas pessoas precisam se deslocar dentro do espaço intraurbano 

de Passos. Dos municípios pesquisados apenas Passos e Itaú de Minas possuem 

prestadores de serviços de mototáxi.  

 

6.2 A IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS MOTOTAXISTAS PARA A 

DINÂMICA MICRORREGIONAL 

 

Como dissemos, a prestação de serviços de transportes realizadas pelos 

mototaxistas atrai maior interesse por parte dos habitantes dos municípios pequenos, 

quando estes precisam se deslocar no espaço intraurbano de Passos, visto que, a 

oferta dos serviços de transporte coletivo dentro de Passos possuí poucas linhas 

disponíveis e uma tarifa relativamente alta, quando comparada com o valor cobrado 

pelos mototaxistas. Portanto, diferentemente dos deslocamentos intermunicipais, as 

viagens realizadas por mototaxistas dentro das cidades de Passos e Itaú são capazes 

de concorrer, em termos de preço, com o deslocamento por ônibus. Além disso, 

possuem a vantagem de que o passageiro determina origem e destino, ou seja, vai do 

ponto de embarque ao destino desejado sem ter que realizar outros deslocamentos 

(trechos percorridos a pé, por exemplo) que, no caso do ônibus, são impostos a ele. 

Um exemplo do pouco uso do transporte coletivo urbano em Passos foi o 

encerramento das atividades da Viação Cisne & Sudoestino em julho de 2019, quando 

a empresa não quis renovar o contrato alegando que mais da metade dos passageiros 

que utilizavam o transporte público se encontravam na faixa de gratuidade. Em 

entrevista para o diário de transporte, o gerente administrativo da Viação Cisne & 

Sudoestino, Adilson Januária da Silva, diz que a concorrência com os mototaxistas na 

cidade era desleal. O valor da passagem quando a empresa atuava no município era 

de R$4,05. Atualmente a empresa que presta esse serviço é a CAF transportes e o 
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valor da passagem custa R$3,30 (PELEGI, 2019). A Figura 3 apresenta a distribuição 

dos principais serviços (saúde e educação em nível superior) e do comércio pela malha 

urbana de Passos, além de fornecer a distribuição das centrais e pontos dos 

prestadores de serviços com motos. 

 

Figura 3: Distribuição do comércio e dos serviços, tanto de saúde e educação em nível 

superior, como de transportes e entregas com motos no município de Passos/MG 

 
Fonte: IBGE; Trabalho de Campo; organizado pelos autores. 

 

Dentre os serviços de saúde, Passos possuí 5 hospitais e centros de saúde de 

relevância e abrangência regional. Já os serviços educacionais, são prestados por 

instituições de ensino superior que ofertam curso técnicos, de graduação e pós-

graduação. Ao todo são 4 instituições presentes em Passos, espalhadas em 10 polos 

pela cidade. O comércio também é uma atividade que contribuí para a centralidade 

regional que Passos exerce, a cidade dispõe de dois locais de concentração do 

comércio, um é a própria região central do município que abrange todo o tipo de 

comércio, principalmente de eletroeletrônicos. O outro local de concentração de 

comércio é a chamada Avenida da Moda, especializada na venda de vestuários e 

calçados, onde reúne grifes locais, nacionais e internacionais. 
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A prestação de serviços com motos ocorre de duas formas, a primeira é o 

serviço de entregas, que engloba qualquer tipo de mercadoria possível transportável 

em uma moto (peças, documentos, alimentos, dentre outros). Já a segunda é pelo 

transporte de passageiros, que representa a maior demanda dos serviços prestados 

com motos. Nota-se que existem 3 tipos de estabelecimentos espalhados pela área 

urbana do município que prestam serviços com motos em Passos, uma representa as 

centrais de mototáxi, outra representa os pontos de rua e a terceira são centrais 

exclusivas para o serviço de entregas. O valor cobrado pelas corridas (independente 

sendo o serviço de entregas ou de transporte de passageiros) é de R$5,00 de segunda 

a sábado e de R$6,00 nos domingos e feriados.  

A distribuição dos prestadores de serviços com motos segue uma lógica de 

acordo com a demanda dos usuários. Os pontos de rua se concentram na área central, 

pois atendem as necessidades dos usuários que necessitam dos serviços ofertados no 

centro da cidade. As centrais de entregas se localizam nas áreas pericentrais, visando 

as necessidades que podem vir da área central ou dos bairros. Já as centrais de 

mototáxi possuem uma distribuição mais espalhada, pois atendem as demandas tanto 

das áreas centrais, quanto dos bairros. Também é possível identificar que muitas 

centrais se localizam próximas as prestadoras de serviços educacionais e de saúde. 

Normalmente, as centrais (tanto de mototáxi, quanto as de entregas) cobram 

dos motoqueiros um valor de R$20,00 a diária pelos serviços prestados, já os pontos 

de rua são uma alternativa que os motoqueiros buscam para escapar das taxas 

cobradas das centrais. A relação de trabalho também ocorre de maneira distinta entre 

as centrais e os pontos de rua, sendo que nas centrais os motoqueiros seguem uma 

escala de trabalho com uma folga semanal, com uma duração de até 12h diárias. Já 

os pontos de rua possuem uma flexibilidade maior, sendo que a escala de trabalho 

ocorre de acordo com a disponibilidade do motoqueiro. 

Ao analisar a situação do sistema de transporte coletivo e a distribuição dos 

prestadores de serviços com motos na cidade de Passos, fica claro a relevância dessa 

atividade que compõe o circuito inferior da economia urbana, não apenas para os 

habitantes de Passos, mas principalmente para os habitantes dos municípios vizinhos, 

que se utilizam tanto do sistema de transporte coletivo intermunicipal, quanto do 
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transporte dos mototaxistas, havendo uma complementariedade dos sistemas de 

transportes disponíveis na microrregião de Passos. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A queda nos empregos formais nas cidades pequenas, forçou a mão de obra 

local buscar novas oportunidades de trabalho em outros aglomerados urbanos maiores 

como Passos, sobretudo os municípios de pequeno porte que possuem sua base 

econômica na mineração (como Fortaleza de Minas e Itaú de Minas). Tal conjuntura 

revela uma mudança na divisão social e territorial do trabalho. Nessas circunstâncias, 

nota-se que o circuito inferior, além de se aproveitar das lacunas deixadas pelo circuito 

superior, também atua como um amortecedor de crises e, infelizmente, perpetuador 

de precariedades e de situações de pobreza. Em função dessa dinâmica, existe um 

conjunto de fluxos nos quais as pessoas se envolvem, que compõe um aspecto da 

mobilidade necessária para a interrelação dentro da microrregião, decorrente da 

precariedade dos sistemas de transporte e, também pela necessidade de conseguir 

ocupação e renda para a subsistência das pessoas. Deste modo, as atividades do 

circuito inferior surgem como uma alternativa para a massa de trabalhadores 

desempregada, com destaque para as atividades que englobam os entregadores com 

motos e as atividades dos mototaxistas. Assim sendo, a interação urbana entre a 

cidade de Passos e os municípios menores no seu entorno apresentam características 

complexas que ainda necessitam de uma análise mais aprofundada, do qual a 

continuidade da pesquisa buscará alcançar. Como exemplo, podemos citar a 

complementariedade entre os transportes realizados pelos ônibus interurbanos para o 

deslocamento de pessoas entre os municípios e pelos mototaxista no deslocamento de 

passageiros dentro da área urbana de Passos. A importância da atividade dos 

mototaxistas para as pessoas de Fortaleza de Minas que vão até o trevo na saída de 

Passos para tentar encontrar uma carona antes do ônibus interurbano passar; o 

transporte de passageiros entre municípios pelos mototaxistas em casos de urgências; 

dentre outras especificidades que envolvam as atividades dos mototaxistas, revelando 

a importância de como tal atividade emerge como complementar, e mesmo que de 
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forma muito desigual em termos de paridade de recursos, concorrer com o sistema de 

transporte oficial que se encontra em crise. 
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A EXPANSÃO URBANA DE CORNÉLIO PROCÓPIO (PR) A PARTIR DAS 

CATEGORIAS ESPACIAIS MILTONIANAS  
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RESUMO 

O sítio original da sede municipal de Cornélio Procópio, município com população estimada 

em 47.842 habitantes (IBGE, 2020) no Norte Pioneiro Paranaense, estabeleceu-se ao longo 

das décadas de 1920 e 1930, impulsionado, sobretudo, pelo avanço da cafeicultura a partir 

do território paulista, acompanhada por sua técnica de transporte vanguardista na época: 

a ferrovia. No transcurso do tempo os efeitos espaciais do emprego dessa inovação técnica 

de transporte, juntamente com aquelas implementadas em ulterior, como por exemplo, as 

rodovias, dentre outros eventos, induziram a forma, a função e a estrutura do processo de 

expansão urbana aqui estudado. Em razão desta leitura da dinâmica espacial urbana 

procopense e na perspectiva cabal de compreendê-la, adotou-se uma orientação teórico 

metodológica elaborada por Milton Santos através das categorias espaciais: forma, função, 

estrutura e processo. Assim, reconheceu-se tais categorias espaciais na análise da produção 

urbana em tela, inter-relacionando-as, para entender os fenômenos pertinentes ao tema 

em sua totalidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com mais de oito décadas a dinâmica espacial urbana de Cornélio Procópio exprime 

as marcas e os efeitos da totalidade que lhe cinge. Desse modo, interessa-se afirmar que a 

apreensão do todo que a comporta, provém de uma articulação entre o geral e o particular, 

e assim entre escalas geográficas, ligando dinâmica urbana à dinâmica regional, por 

exemplo, dentre outras possíveis inter-relações escalares. 

Este ponto de vista da análise é fundamentalmente provido por meio da aplicação 

das categorias espaciais – forma, função, estrutura, processo – que disjuntivas, porém 

associadas, estabelecem as bases para tal nível de compreensão. 

Através da forma decorrente da expansão urbana estudada, delineia-se a lógica e 

o padrão espacial, e associada a esta objetificação, trata-se da função, que neste caso, 

envolve várias atividades e agentes, que se concretizam no transcorrer de uma dimensão 

espaço-temporal de modo heterogêneo e contraditório. 

E neste plano indissociável do estudo, ainda há a estrutura e o processo. A 

estrutura, matriz social e econômica mutável no transcurso do processo de crescimento do 

tecido urbano investigado. E o processo, a própria expansão urbana procopense, em sua 

associação aos processos presentes em uma escala regional e nacional, propulsores da 

modernização agrícola conservadora, da virada demográfica e da urbanização, dentre outras 

ações transformadoras da estrutura, e, por conseguinte dos demais elementos em exame.  

 Outros procedimentos metodológicos de investigação serviram ao estudo, tais como 

a produção cartográfica por meio da elaboração de mapas. Os mapas produzidos com a 

finalidade de identificar as diferentes formas e funções da expansão urbana, conforme suas 

distintas mudanças estruturais ao longo do tempo. Também se elaborou tabela e gráfico 

para elucidar as transformações estruturais relativas ao processo estudado. 

 Colocando em evidência os resultados obtidos, assunta-se primeiramente acerca da 

relevância teórica e metodológica das categorias espaciais para as análises geográficas, e o 

diálogo possível com outras acepções aqui versadas, tal como a totalidade. Seguidamente 

da explicação sobre a expansão urbana de Cornélio Procópio, raciocinada a partir da forma, 

função, estrutura e processo.  
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2 FORMA, FUNÇÃO, ESTRUTURA, PROCESSO: AS CATEGORIAS ESPACIAIS 

FORMULADAS POR MILTON SANTOS 

 

 Fazendo entrada ao assunto em questão, traz-se à baila o significado que Santos 

(2020) deu ao espaço no momento em que definiu estrutura, processo, função e forma 

como categorias do método geográfico. Para ele, basicamente, o espaço é constituído por 

uma realidade objetiva, resultante de uma produção social que está em constante 

transformação. Dessa maneira, “o espaço impõe sua própria realidade; por isso a sociedade 

não pode operar fora dele” (SANTOS, 2020, p. 67).  

 Por conseguinte, é imprescindível ao estudo do espaço assimilar a sua relação com 

a sociedade, pois ela prescreve os principais elementos para compreender a produção 

espacial, quais sejam: os efeitos dos processos (tempo e mudança) e as noções de forma, 

função e estrutura (SANTOS, 2020). 

 Mediante as considerações de Milton Santos a análise espacial deve ser desenvolvida 

através das categorias espaciais – forma, função, estrutura e processo – compreendidas a 

partir das relações dialéticas existentes entre elas (CORRÊA, 2003).  

 A respeito da forma, seu idealizador explicou que esta refere-se ao “aspecto visível, 

exterior, de um objeto, seja visto isoladamente, seja considerando-se o arranjo de um 

conjunto de objetos, formando um padrão espacial” (CORRÊA, 2003, p. 28). Dessa maneira, 

segundo ele as formas espaciais podem ser identificadas em diferentes escalas, como por 

exemplo, uma casa, um bairro, uma cidade, uma rede urbana (CORRÊA, 2003). No caso 

estudado a forma espacial a ser reconhecida remete-se a forma assumida por uma cidade, 

Cornélio Procópio, ao longo de seu processo de expansão urbana, decorrido nos séculos XX 

e XXI. 

 Observa-se também que a forma não pode ser considerada isoladamente, esta não 

se explica por si mesma, pois se a análise proceder de tal modo, pode-se recair em um 

espacialismo inútil, apreendendo-se somente a aparência da forma, e ignorando a essência 

e suas relações com a aparência (CORRÊA, 2003). Então, quanto à forma, nos dizeres de 

Santos (2020, p. 69): “Tomada isoladamente, temos uma mera descrição de fenômenos ou 

de um de seus aspectos num dado instante do tempo”. As formas são regidas pelo presente, 

não obstante desconhece-se o passado, este permanece integrando as formas, estas que 
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manifestam-se possuindo certos limites e finalidades-funções (SANTOS, 2020). 

 A categoria função corresponde à tarefa, à atividade ou ao papel que a forma 

desempenha, significando, por exemplo, o trabalho, as compras, o lazer etc., ou seja, as 

diversas funções ligadas à casa, ao bairro, à cidade, em suas variadas dimensões presentes 

na vivência cotidiana, assim como fundamenta Corrêa (2003). Santos (2020) esclarece que 

evidentemente forma e função estão diretamente relacionadas, já que a forma se reveste 

de sua atividade elementar que é a função, e pode apresentar ou não mais de uma função. 

Desse modo, forma e função não são dissociáveis, e além disso, Corrêa (2003) 

menciona que para entendê-las é necessário inseri-las na estrutura, ainda com a finalidade 

de inferir a natureza histórica do espaço estudado. Visto que a estrutura expressa a 

“natureza social e econômica de uma sociedade em um dado momento do tempo: é a matriz 

social onde as formas e funções são criadas e justificadas” (CORRÊA, 2003, p. 29). 

Por fim, o processo define-se como “uma ação que se realiza, via de regra, de modo 

contínuo, visando um resultado qualquer, implicando tempo e mudança” (CORRÊA, 2003, 

p. 29). É no domínio de uma determinada estrutura social e econômica que os processos 

ocorrem, e como resultantes de suas contradições internas, podendo-se falar então de “uma 

estrutura em seu movimento de transformação” (CORRÊA, 2003, p. 29).  

Ademais, destaca-se que estrutura e processo não devem ser tomados 

separadamente na análise, incorrendo no erro de realizar uma análise a-espacial, ou seja, 

que não é geográfica, e, portanto, “incapaz de captar a organização espacial de uma dada 

sociedade em um determinado momento, nem a sua dinâmica espacial” (CORRÊA, 2003, p. 

29). Do mesmo modo, estrutura e forma não devem ser consideradas isoladamente, pois 

assim suprimem-se as relações entre processo e função, e entre o que é subentendido, a 

estrutura e o que é visível, a forma (CORRÊA, 2003). Sobre esta última mediação, Santos 

(2012) ilumina que a forma se altera, renova-se, suprime-se, dando lugar a outra forma, à 

medida que satisfaz as novas necessidades da estrutura social, e o autor arremata: “A 

história é um processo sem-fim; mas os objetos mudam e dão uma geografia diferente a 

cada momento da história” (KANT, 1802 apud SANTOS, 2012, p. 54). Assim, tacitamente, 

“o tempo (processo) é uma propriedade fundamental na relação entre forma, função e 

estrutura, pois é ele que indica o movimento do passado ao presente” (SANTOS, 2020, p. 

73).  
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Aponta-se ainda que a separação entre estrutura e função na análise, resulta em 

um “estruturalismo aistórico e formal” (SANTOS, 2012, p. 55) ou um “funcionalismo 

prisioneiro do caráter conservador de toda instituição” (SANTOS, 2012, p. 55), desprezando-

se então, a transformação, e incapacitando o entendimento sobre as projeções futuras para 

o espaço, concebendo-se uma sociedade totalmente estática (SANTOS, 2020).  

E Santos (2012) complementa que, por outro lado, ao ser considerada somente a 

forma, recai-se em um empirismo. As combinações entre estrutura e forma ou entre função 

e forma, de acordo com este autor, também se mostram insuficientes, pois “no primeiro 

caso, equivaleria a supor uma relação sem mediação; no segundo, uma mediação sem causa 

motora” (SANTOS, 2012, p. 55). Sobre o caráter inseparável de modo concreto e conceitual 

das categorias conclui-se por intermédio de Santos (2020) que forma, função e estrutura 

modificam-se ao longo da dimensão temporal, sendo que forma e função correspondem 

principalmente ao arranjo dos fenômenos, e nem mesmo, forma, função e processo são o 

bastante, visto que a estrutura consiste em um ponto expressivo da análise espacial, e os 

fenômenos geográficos não podem ser analisados deslocados do tempo e de uma 

periodização histórica. 

 

2.1 O MÉTODO GEOGRÁFICO MILTONIANO E A TOTALIDADE 

 

Fortalece-se tais ideias, apoiando-se em Santos (2020) ao enfatizar que forma, 

função, estrutura e processo, representam somente realidades parciais e limitadas do 

mundo, se tratadas à parte. Entretanto, conforme o mesmo autor, se a abordagem for 

conjunta e inter-relacionando-as, é possível construir uma base teórica e metodológica, cuja 

aplicação é capaz de discutir os fenômenos espaciais em totalidade. 

Lança-se mão aqui da noção de totalidade, uma marca distintiva do pensamento 

lefebvriano, que muito inspirou a extensa obra de Milton Santos, e por isso especificamente 

sobre forma, estrutura e função, ele citou o filósofo francês que as considerava como “mais 

ou menos equivalentes aos termos de um ‘todo’ existente ou uma ‘totalidade’” (LEFEBVRE, 

1961 apud SANTOS, 2012, p. 55) e que “conseguem identificar-se completamente” 

(LEFEBVRE, 1961 apud SANTOS, 2012, p. 55). 

As transformações das relações entre os elementos que compõem a sociedade 
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modificam os processos, e estes por sua vez, renovam as funções, explica Santos (2012), e 

de acordo com ele, estas mudanças devem-se aos movimentos da totalidade social. Ele 

ainda explica que “sempre que a sociedade (a totalidade social) sofre uma mudança, as 

formas ou objetos geográficos (tanto os novos como os velhos) assumem novas funções; a 

totalidade da mutação cria uma nova organização espacial” (SANTOS, 2020, p. 67). E 

igualmente alteram-se as formas geográficas, modificando de valor, assim o espaço se 

metamorfoseia em resposta às mudanças da sociedade (SANTOS, 2012). Sobre as 

metamorfoses do espaço, convém dizer que “a qualquer ponto do tempo, o modo de 

funcionamento da estrutura social atribui determinados valores às formas” (SANTOS, 2020, 

p. 67) e seu exame deve proceder levando em consideração que a mutação da estrutura se 

manifesta no passar de períodos históricos diversos (SANTOS, 2020).  

Dada a complexidade dos fatores a serem examinados na tessitura da análise 

espacial, Santos (2020) valoriza a importância holística do conceito de totalidade para 

examiná-los, e diz “importa fragmentá-lo em suas partes constituintes para um exame mais 

restrito e concreto” (SANTOS, 2020, p. 70). E previne: 

 

Não resta dúvida de que não se pode estudar o todo pelo todo. Mas seria 

errôneo privilegiar uma variável (arrendamento de terra, forma de 
excedente, expressão espacial da luta de classes, papel ideológico da 
arquitetura etc.), como se cada uma dessas realidades não se apresentasse 

como efetivamente é, ou seja, um momento, uma “região” da realidade total 
(SANTOS, 2020, p. 77). 

 

O movimento da totalidade é representado, conforme Santos (2020), pelas 

categorias analíticas, forma, função, estrutura e processo, são elas que permitem 

“fragmentá-la para em seguida reconstruí-la” (SANTOS, 2020, p. 77), e ainda capacitam 

compreender “a marca da sociedade sobre a natureza e as relações existentes antes, 

durante e depois dessa metamorfose” (SANTOS, 2020, p. 77). Por que mediante suas 

explicações, em um determinado momento, o contexto espacial pode ser balizado por meio 

de forma, função e estrutura, todavia, com o transcorrer do tempo, deve-se adicionar a 

ideia de processo que age e reage sobre os contentos do espaço (SANTOS, 2020). 

Com o propósito de tornar conhecidas e reconhecidas as questões sobre a cidade, 

Henri Lefebvre escreveu sobre a especificidade da cidade e dos fenômenos urbanos, sem 
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qualquer estranheza à noção de totalidade. Tomemos algumas de suas ideias para 

aprofundar tal relação: 

 

A cidade sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto, com sua 
composição e seu funcionamento, com seus elementos constituintes (campo 

e agricultura, poder ofensivo e defensivo, poderes políticos, Estados etc.), 
com sua história. Portanto, ela muda quando muda a sociedade no seu 

conjunto. Entretanto, as transformações da cidade não são os resultados 
passivos da globalidade social, de suas modificações. A cidade depende 
também e não menos essencialmente das relações de imediatice, das 

relações diretas entre as pessoas e grupos que compõem a sociedade 
(famílias, corpos organizados, profissões e corporações etc.); ela não se 
reduz mais à organização dessas relações imediatas e diretas, nem suas 

metamorfoses se reduzem às mudanças nessas relações. Ela se situa num 
meio termo, a meio caminho entre aquilo que se chama de ordem próxima 

(relações dos indivíduos em grupos mais ou menos amplos, mais ou menos 
organizados e estruturados, relações desses grupos entre eles) e a ordem 
distante, a ordem da sociedade, regida por grandes e poderosas instituições 

(Igreja, Estado), por um código jurídico formalizado ou não, por uma 
“cultura” e por conjuntos significantes. A ordem distante se institui neste 

nível “superior”, isto é, neste nível dotado de poderes. Ela se impõe. 
Abstrata, formal, supra-sensível e transcendente na aparência, não é 
concebida fora das ideologias (religiosas, políticas). Comporta princípios 

morais e jurídicos. Esta ordem distante se projeta na realidade prático-
sensível. Torna-se visível ao se inscrever nela. Na ordem próxima, e através 
dessa ordem, ela persuade, o que completa seu poder coator. Ela se torna 

evidente através e na imediatez (LEFEBVRE, 2001, p. 51-52, grifo do autor).  
[...] A totalidade não está presente imediatamente nesse texto escrito, a 

Cidade. Há outros níveis de realidade que não transparecem (não são 
transparentes) por definição. A cidade escrita e prescrita, isto quer dizer que 
ela significa: ela ordena, ela estipula. O quê? Cabe à reflexão descobrir. [...] 

A ordem distante se projeta na/sobre a ordem próxima. Entretanto, a ordem 
próxima não reflete a ordem distante na transparência. Esta segunda ordem 

subordina a si o imediato através das mediações; ela não se entrega. Mais 
ainda: ela se dissimula sem se descobrir. É assim que age. Sem que se tenha 
direito de falar de uma transcendência da Ordem, do Global ou do Total 

(LEFEBVRE, 2001, p. 54, grifo do autor). 
Se considerarmos a cidade como obra de certos “agentes” históricos e 

sociais, isto leva a distinguir a ação e o resultado, o grupo (ou os grupos) e 
seu “produto”. Sem com isso separá-los. Não há obra sem uma sucessão 
regulamentada de atos e de ações, de decisões e de condutas, sem 

mensagens e sem códigos. Tampouco há obra sem coisas, sem uma matéria 
a ser modelada, sem uma realidade prático-sensível, sem um lugar, uma 
“natureza”, um campo e um meio. As relações sociais são atingidas a partir 

do sensível e no entanto não flutuam no ar, não fogem na transcendência. 
Se a realidade social implica formas e relações, se ela não pode ser concebida 

de maneira homóloga ao objeto isolado, sensível ou técnico, ela não subsiste 
sem ligações, sem se apegar aos objetos, às coisas. Insistimos muito neste 
ponto, metodológica e teoricamente importante. Há portanto uma ocasião 
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em uma razão para se distinguir a morfologia material da morfologia social 
(LEFEBVRE, 2001, p. 54, grifo do autor). 

 

O longo trecho citado anteriormente versa sobre a produção material e social da 

cidade, do espaço urbano, numa perspectiva de totalidade. Refletindo sobre a 

inseparabilidade entre o real e o mental, o concreto e o abstrato, ao compreender a 

realização material da cidade, como prático-sensível, objetiva, imediata, e ainda como 

abstrata, subjetiva, no plano de sua produção social. A relação indissociável desses níveis 

ganha força na análise quando se chama a atenção para o entrelaçar das ordens próxima e 

distante. No tocante à totalidade, a cidade, o espaço urbano, são considerados como todos 

parciais, ligados a uma totalidade mais ampla que lhes dá sentido. 

Como complemento do raciocínio do mesmo autor supracitado, Volochko (2019) ao 

se referir à relação entre espaço urbano e totalidade apresentada na obra lefebvriana, 

ressalta a densidade de articulações presentes nesse espaço, e a dimensão do cotidiano 

“como concretização e presentificação de estratégias, de conflitos e de possibilidades” 

(VOLOCHKO, 2019, p. 521), articulando ordens próximas e distantes, e, portanto, 

articulando escalas, segundo este autor. 

É claramente possível perceber pontos fundamentais da reflexão de Lefebvre que 

incutiram a formulação das categorias espaciais miltonianas, como por exemplo, ao dizer 

que “a cidade sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto [...] com sua história” 

(LEFEBVRE, 2001, p. 54), transparece-se aí a estrutura. A forma e a função estão 

subentendidas quando menciona as relações da cidade com a sua composição e com o seu 

funcionamento. Quando diz que a cidade muda à medida que a sociedade em seu conjunto 

se altera, revela-se o processo.  

Por fim, nesta elucidação, a menção aos elementos constituintes da cidade, poder 

ofensivo e defensivo, poderes políticos etc., e à não passividade da cidade ao sofrer as 

transformações globais, denotam as relações contraditórias entre as categorias espaciais, 

sobre este aspecto, de modo conclusivo, segundo Santos (2020, p. 68) a compreensão do 

espaço e de sua evolução somente torna-se possível por meio da “acurada interpretação do 

processo dialético entre formas, estrutura e funções através do tempo”. 
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3 FORMA, FUNÇÃO, ESTRUTURA E PROCESSO DA EXPANSÃO URBANA DE 

CORNÉLIO PROCÓPIO (PR) 

 

Obviamente o próprio processo de expansão urbana de Cornélio Procópio ao longo 

dos séculos XX e XXI vislumbra uma das categorias espaciais aplicadas nesta análise. Assim 

sendo, discorre-se sobre essa dinâmica espacial, reconhecendo em cada uma de suas fases, 

a forma assumida, juntamente com a função ou funções desenvolvidas, e a estrutura 

concernente. 

Anterior ao ano de 1931, quando os trilhos da ferrovia São Paulo-Paraná atingiram 

Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro Paranaense (Mapa 1), já existia um povoado que 

adquiriu impulso após essa implantação técnica de transporte (SIMÕES DE PAULA, 2007), 

que o comunicou ao porto de Santos no litoral paulista e ao restante do norte paranaense.  

 

Mapa 01 – Cornélio Procópio no Norte Pioneiro Paranaense 

 

Fonte: Mesorregiões geográficas (IBGE, 1990). Organização: LUZ, 2020. 

 

Nesse momento, ampliou-se no entorno da estação ferroviária, ao norte e ao sul 

das margens da linha férrea (BRASIL, 2014), a formação do sítio original da cidade através 

dos primeiros loteamentos urbanos (Mapa 2).  
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Mapa 2 – Sítio original de Cornélio Procópio na década de 1930 

 

Fonte: Prefeitura Municipal, Plano Diretor 1997. Organização: LUZ, 2020. 

 

A produção espacial da cidade nos primeiros anos ao longo das décadas de 1930 e 

1940, manteve este padrão espacial, configurando a forma desse processo, em 

conformidade ao traçado da estrada de ferro, avançando nas direções leste e oeste, e nas 

porções setentrional e meridional do mesmo eixo (Mapa 3).  

Observa-se que o padrão espacial da evolução urbana foi alterado na década de 

1950 com a instalação de áreas residenciais em faixa descontínua à malha já expandida, 

como por exemplo, o Residencial das Orquídeas na porção sudoeste, e a Vila Santa 

Terezinha e a Vila Santa Catarina à sudeste. No primeiro caso, a produção da unidade 

urbana não ultrapassou os limites da ferrovia e das rodovias PR-160 e BR-369, e no 

segundo, as unidades urbanas seguiram o traçado da PR-160. De modo geral, nessa fase 

identifica-se o início da dispersão do processo de expansão da cidade a partir da ferrovia 

em direção aos outros eixos de transporte que caracterizam essa forma urbana, na década 

de 1940 para oeste, rumo à rodovia PR-160, e na década de 1950, no sentido de ambas, 

as rodovias, à sudoeste e à sudeste. 
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Mapa 3 – Expansão urbana de Cornélio Procópio (1930, 1940 e 1950) 

 

Fonte: Prefeitura Municipal, Plano Diretor 1997. Organização: LUZ, 2020. 

 

As funções espaciais que se remetem à forma representada no mapa anterior 

correspondem aos usos residenciais e comerciais, com predomínio do primeiro. Durante 

essas décadas, proprietários fundiários locais, mediante seus próprios interesses, eram os 

agentes modeladores da forma e da função urbana, contudo, combinado ao Estado, 

considerando que segundo IBGE Cidades (2020) desde 1938, Cornélio Procópio teve sua 

emancipação política, compondo-se territorialmente por distrito sede, distrito de Congonhas 

e zona rural, que logicamente, demandavam gestão territorial.  

Entende-se que o recorte espacial estudado, neste período (1930-1950), fortaleceu 

sua estrutura social e econômica devido à presença dos trilhos em seu território, cujos 

benefícios, corresponderam ao desenvolvimento das atividades agrícolas e do escoamento 

lucrativo de seus produtos, sobretudo, o café, e à modernização técnica do transporte de 

passageiros. Esta última prerrogativa explica o vigoroso nexo entre a ferrovia e a sociedade 

que então se produzia, tanto socialmente, quanto espacialmente.  

No cenário regional essa infraestrutura de comunicação ferroviária significou o 

caminho da penetração da economia cafeicultora no território paranaense a partir do 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

transbordamento do cultivo do café paulista. Posto que tal espraiamento assentou-se em 

um panorama de esgotamento das terras no Estado vizinho, acompanhado da queda de 

preços do produto no mercado internacional devido à crise de 1929 e da proibição via 

decreto federal do plantio de novos pés de cafeeiros nesse território (KOHLHEPP, 2017).  

O grande capital inglês, através da Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), 

durante a maior parte desse período, envolveu-se neste empreendimento altamente 

rentável, que foi nomeadamente agrícola, ferroviário e também imobiliário (BRAGUETO, 

2007), em função da colonização dirigida de iniciativa particular que dominou a maior porção 

central do norte do Paraná (MÜLLER, 2007).  

No caso de Cornélio Procópio, situado no Norte Pioneiro Paranaense, na seção em 

que se desenvolveu a colonização não dirigida que se beneficiou com a instalação férrea, a 

produção cafeicultora e o significativo incremento populacional (MÜLLER, 2007; SIMÕES DE 

PAULA, 2007), traços característicos da estrutura do recorte geográfico estudado no 

contexto regional dessa época. 

Como já foi demonstrado, na década de 1950, iniciou-se a dispersão da expansão 

da malha urbana, se distanciando da estrada de ferro, avançando em direção às rodovias 

PR-160 e BR-369, processo que persistiu nas décadas subsequentes. Por meio dessa 

transformação no padrão espacial da expansão urbana a partir desses dois eixos condutores 

do processo, nota-se a introdução de outra técnica de transporte vinculada à política 

rodoviária/automobilística que se instaurava no país nos anos cinquenta.  

A adoção dessa política atrelada ao modelo tecnológico predominante no período 

pós Segunda Guerra Mundial, consequentemente ocasionou o desmonte do modal 

ferroviário brasileiro com a desativação do transporte de passageiros em trens no país nas 

últimas décadas do século passado. Assim, em Cornélio Procópio, a infraestrutura ferroviária 

sofreu tais impactos, contudo, manteve-se ao longo da história urbana procopense como 

um dos condutores do crescimento de seu tecido urbano. 

Na metade do século passado existiam vários núcleos de ocupação urbana em 

Cornélio Procópio, e a produção espacial acentuou-se principalmente na década de 1960, 

quando os loteamentos residenciais aumentaram expressivamente (Mapa 4).  
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Mapa 4 – Expansão urbana de Cornélio Procópio (1930 a 1980) 

 

Fonte: Prefeitura Municipal, Plano Diretor 1997. Organização: LUZ, 2020. 

 

Relativo à forma urbana, no período (1960-1980), deu-se prosseguimento à 

expansão ao longo da linha férrea à leste e à oeste da malha urbana, e sobretudo, ao sul 

do eixo ferroviário, preenchendo assim a maior parte dos espaços vazios entre a estrada de 

ferro e a rodovia BR-369, corroborando a tendência já iniciada nos anos cinquenta. Nessa 

fase a ocupação urbana ultrapassou em vários trechos as rodovias PR-160 e BR-369, e além 

do uso residencial do solo urbano, também se produziu os usos industrial e de serviços, 

ambos localizados às margens das rodovias com a criação dos parques industriais e do 

campus universitário. Na década de oitenta verifica-se a atuação de programas habitacionais 

estaduais no processo de expansão urbana de Cornélio Procópio, com a implantação de 

áreas residenciais, como o Jardim Primavera, na porção oeste, através da Cohapar 

(Companhia de Habitação do Paraná), que promoveu uma intensa produção de habitações 

populares (PMCP, 2007) com localização periférica. 

A malha urbana estudada apresentou um crescimento intenso no período, sobretudo, 

na década de sessenta, por que a modernização agrícola conservadora e seu pacote 

tecnológico capitalista dominante em escala mundial no pós-guerra, a chamada Revolução 
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Verde, provocou a migração da população do campo para as cidades, dentre outras 

consequências socioespaciais. Em consonância a este modelo estruturante, as culturas 

permanentes de café, que neste momento apresentavam dificuldades quanto aos rigores 

climáticos e à desvalorização no mercado internacional, foram substituídas por culturas 

temporárias de trigo e soja que consumiam o referido pacote tecnológico (KOHLHEPP, 

2017).  

Durante a segunda metade do século XX, na década de 1970, Cornélio Procópio, 

acompanhou a virada demográfica que ocorrera no país, quando a população urbana 

superou a população rural, e, portanto, demonstrando localmente a continuidade do 

processo de urbanização,  que também se realizava em escala regional e do país. Pois no 

caso do município estudado, a população urbana, incluindo distrito sede e o distrito de 

Congonhas aumentava expressivamente, e a população rural decrescia década após década.  

Os dados sobre a dinâmica da população urbana e rural desde a metade do século 

XX até 2010 na Tabela 1 torna compreensível tal tese.  

 

Tabela 1 – Dinâmica da população urbana e rural do município de Cornélio Procópio entre 
1950 e 2010 

Década População 
urbana 

(hab.) 

% População 
rural (hab.) 

% População 
total  

1950 10.753  19,1 45.641 80,9 56.394 

1960 17.746 38,9 27.865 61,1 45.341 

1970 25.827 51,9 23.969 48,1 49.796 

1980 31.802 74,7 10.779 25,3 42.581 

1991 40.015 85,8  6.607 14,2 46.622 

2000 42.683 91,1 4.178 8,9 46.861 

2010 44.308 94,4 2.620 5,6 46.928 

Fonte: Prefeitura Municipal, Plano Diretor 1997; Prefeitura Municipal, Plano Diretor 2007; 
Caderno Estatístico Município de Cornélio Procópio –IPARDES, 2020. Dados organizados pela 

autora. 

 

Em 1950 a população urbana registrava 10.753 habitantes e nos anos 2000 alcançava 

42.683. À medida que a população rural possuía 45.641 habitantes em 1950, e nos anos 

2000 eram apenas 4.178, desse modo o município apresentou uma taxa de urbanização de 

91,08% no início do século XXI, sendo uma das mais altas do Norte Pioneiro Paranaense 

(PMCP, 2007). O dinamismo demográfico nesse período expressou década após década uma 
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inversão entre população urbana e população rural, fenômeno que se concretizou nos anos 

setenta, mantendo-se até os dias atuais.  

O rápido incremento da população urbana de Cornélio Procópio é consequência desse 

processo, contudo, o movimento migratório da população rural procopense também se 

dirigiu para outras cidades da região do estado e do país. Pois, observa-se que sua 

população total na década de 1950 era superior a 50.000 habitantes, com 56.394 pessoas, 

na década seguinte foi reduzida para 45.341, aumentou nos anos 1970, 49.796, e voltou a 

diminuir nos anos 1980 para 42.581. Teve elevação na última década do século passado 

para 46.622 habitantes, e desde então manteve um certo equilíbrio estacionário neste 

contingente populacional. 

Entre 1960 e 1980 a forma urbana se alastrou consideravelmente em função do 

aumento populacional, ampliando a malha urbana nas direções dos eixos condutores desse 

processo e para além deles em alguns pontos. Entretanto, paradoxalmente, a distribuição 

espacial dos equipamentos públicos comunitários (educação, cultura, saúde, lazer) não 

sucedeu a expansão urbana, o que exprime que esse processo ocorreu de modo 

desordenado e sem provisão de tais serviços sociais para população.  

A partir de 1970, Cornélio Procópio, demograficamente, veio se consolidando como 

um município urbano, e estruturalmente tais mudanças em sua matriz social e econômica 

são notadas, por exemplo, através dos resultados obtidos por meio da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) do Ministério da Economia, que trata do número de empregos 

por grandes setores do IBGE. De acordo com esta relação a distribuição dos postos de 

emprego em Cornélio Procópio no ano de 2018 ocorreu da seguinte maneira: 1.771 na 

indústria; 242 na construção civil; 3.132 no comércio; 8.481 nos serviços; 614 na 

agropecuária (IPARDES, 2020). As atividades econômicas com maior número de postos de 

emprego, serviços, comércio e indústria, são funções urbanas, evidenciando a 

transformação espacial por que o município passou. 

Sequencialmente, no período compreendido entre as décadas de 1990, 2000 e 2010 

verifica-se a intensificação da produção urbana, principalmente, nos decênios do século XXI, 

dispersando ainda mais o processo e produzindo novas áreas segregadas e ociosas dessa 

infraestrutura urbana (Mapa 5). 
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Mapa 5 – Expansão urbana de Cornélio Procópio (séculos XX e XXI) 

 

Fonte: Prefeitura Municipal, Plano Diretor 1997; Prefeitura Municipal, Plano Diretor 2007; 

Google Earth, 2019; PMCP, 2015. Organização: LUZ, 2020. 

 

Na década de 1990, o Conjunto Fortunato Sibim à noroeste, consiste em uma das 

áreas residenciais localizadas nas bordas periféricas da malha urbana que transpuseram a 

PR-160, caracterizando a expansão urbana dispersa de Cornélio Procópio.  

Como se verifica no Gráfico 1 durante as duas décadas passadas a produção urbana 

tem se mostrado intensa em Cornélio Procópio devido à criação de 42 unidades urbanas, 

sendo 34 somente na última década, e durante o decênio de 1990 foram 17.  A função 

dessas unidades consiste predominantemente no uso residencial, sendo então reservadas 

tanto para residências de status em condomínios fechados, quanto para habitações 

populares em conjuntos habitacionais. Destarte, a expansão urbana horizontal procopense 

nos séculos XX e XXI, adquiriu forma, principalmente, por causa da instalação de 

loteamentos residenciais abertos, considerando que os condomínios residenciais horizontais 

fechados surgem na última década do século passado, quando foi instalado o primeiro deles, 

e sua ocorrência aumenta consideravelmente neste século, totalizando oito unidades ao 

longo das duas centúrias, evidenciado o fenômeno de autossegregação.  
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Gráfico 1 – Evolução urbana de Cornélio Procópio em número de unidades urbanas por 
década  

 

Fonte: Prefeitura Municipal, Plano Diretor 1997; Prefeitura Municipal, Plano Diretor 2007; 
Pesquisa Documental PMCP, 2020. Dados organizados pela autora. 

 

Nota-se que a expansão urbana de Cornélio Procópio aumentou gradativamente no 

transcurso das décadas de 1930, 1940 e 1960. Já no período entre 1960 e 1999 registra-se 

um salto no número de unidades urbanas, devido ao processo de urbanização que se 

acentuava no país relativo à modernização conservadora do campo e o consequente êxodo 

rural em direção às cidades, que em uma perspectiva de totalidade é a ordem distante se 

projetando na/sobre a ordem próxima.  

Conquanto, no primeiro decênio do século XXI, possivelmente por causa da crise 

mundial de 2008, houve uma significativa desaceleração da evolução urbana neste período, 

passando de 17 unidades na década anterior para 8, nos anos 2000. Entretanto, na última 

década registra-se uma explosão da produção urbana com 34 unidades urbanas, o maior 

montante ao longo desse processo, e o dobro dos maiores registros, 17 unidades, 

respectivamente, nos períodos entre 1960 e 1969, e entre 1990 e 1999.  

Para explicar esse boom de empreendimentos imobiliários na última década, frisa-se 

a atuação de políticas públicas federais para habitação, como o programa “Minha Casa, 

Minha Vida” (PMCMV), lançado em 2009, e que a partir de 2011 impactava a expansão 

urbana procopense com a implantação de conjuntos habitacionais nas áreas mais distantes 

e desprovidas de equipamentos e serviços comunitários. Na literatura de Geografia Urbana 

e áreas afins, este programa e suas consequências socioespaciais é analisado criticamente, 

dentre outras reflexões, segundo Maricato (2015) como um projeto que surgiu com o apoio 

de grandes empresários do setor e com o objetivo expresso de enfrentar a crise econômica 
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de 2008, no mesmo rumo de pensamento, Volochko (2018) refere-se ao programa como 

uma nova produção imobiliária caracterização pela habitação popular de mercado. Santoro 

(2012) completa que se trata da execução de uma política habitacional sem o apoio de uma 

política urbana fundiária. Percebe-se então que a existência de recursos financeiros não é 

suficiente para solucionar o déficit habitacional, pois tal programa não logra êxito pleno sem 

o desenvolvimento de políticas urbanas e de gestão urbana eficaz. 

Como exemplo desse tipo de ocupação urbana menciona-se que no decurso do século 

XXI outras unidades urbanas instalaram-se na faixa à oeste da rodovia PR-160, envolvendo 

recursos do PMCMV e a atuação da Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR) e da 

Associação Pró-Moradia de Cornélio Procópio como o Conjunto Habitacional José Benedito 

Catarino I, II e III, e o Conjunto Habitacional Marta Dêquech por interveio da Cohapar. 

Então, desde a década de 1980, com a implantação do Jardim Primavera por intermédio da 

Cohapar, até as primeiras décadas deste século, formou-se um cinturão de conjuntos 

habitacionais nessa borda periférica, com localização menos integrada à malha urbana. Em 

grande parte da segunda metade do século passado, e nas primeiras décadas deste, a forma 

da expansão urbana deve-se sobremaneira à configuração espacial produzida por conjuntos 

de habitações populares. 

A disposição das unidades urbanas implantadas no período 1990-2019 condiz ao 

preenchimento de alguns vazios urbanos, à eliminação de espaços ainda não ocupados ao 

longo da ferrovia São Paulo-Paraná, ao acompanhamento e/ou transposição das rodovias 

PR-160 e BR-369, e à ocupação em faixa descontínua e distante, desintegrada da malha 

urbana, confirmando a tendência segregadora do espaço urbano procopense. Essa 

ocupação nas extremidades da malha urbana aconteceu em descompasso à implantação 

equânime de equipamentos e serviços urbanos, ou seja, não houve uma urbanização 

completa e adequada. 

Ainda com relação aos agentes modeladores do espaço urbano (CORRÊA, 2003) o 

processo de expansão urbana horizontal nas primeiras décadas após a formação territorial 

do município em 1938, envolveu alguns proprietários fundiários locais, o Estado, seja na 

esfera municipal, estadual ou federal, alguns promotores imobiliários locais e também 

externos, já que durante a última década houve considerável atuação de loteadoras e 

construtoras de fora. Também no decorrer do processo de expansão urbana estudado, 
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constatou-se a presença de ocupações irregulares, denotando a produção e reprodução do 

espaço urbano por meio dos grupos sociais excluídos, nos dizeres de Corrêa (2003).  

Assim, esse processo espacial de produção urbana é simultaneamente social, e, 

portanto, sujeita-se a uma reprodução contínua no tempo e no espaço para atender as 

demandas sociais, daí fazendo-se dialeticamente, por que, espaço e sociedade, um se 

realiza pelo outro e através do outro. De modo que estes não se eximem de contradições 

no âmago da relação dialética que os une. Uma delas indicada aqui refere-se ao processo 

espacial e social de produção urbana, cujo produto, não acabado, é a cidade de Cornélio 

Procópio. Esta por sua vez, como um arranjo espacial capitalista se reproduz através das 

atividades de produção, distribuição, consumo, decisão, dentre outras, e as reflete 

materialmente e desigualmente no espaço conforme disposição espacial das diferentes 

camadas sociais que participam desse processo, mas que através dos próprios mecanismos 

do mesmo, algumas parcelas dessa sociedade são cabalmente privadas de seu principal 

resultado que é a cidade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A categoria espacial – processo – neste estudo, a expansão urbana de Cornélio 

Procópio, foi analisada não dissociada de uma totalidade mais ampla que abarca outros 

processos, aqui mencionados, tais como: a expansão cafeicultora no país a partir de São 

Paulo, na região Sudeste, para o Paraná, na região Sul, e a consequente implantação técnica 

de transporte acompanhada de novos meios de colonização da região; e ainda o turning 

point (ponto de inflexão) da demografia brasileira na década de 1970, e a urbanização, por 

conseguinte à modernização agrícola; e também o desencadeamento de políticas públicas 

habitacionais como continuidade das desenvolvidas no passado, caracterizando um 

fragmento da realidade urbana contemporânea no país. 

 A estrutura do recorte espacial estudado se alternou, assumindo as marcas 

características de cada um desses processos mais abrangentes, ou seja, de acordo com a 

realização da ordem distante na e sobre a ordem próxima, porém não livre de contradições. 

Essa metamorfose da estrutura procopense, a partir da concepção desta como um todo 

parcial de uma totalidade mais ampla, influenciou o ritmo do processo de expansão urbana, 
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tornando-o mais intenso em algumas fases, como entre 1960 e 1999, desacelerando-o entre 

2000 e 2009, e acentuando-o proeminentemente durante a última década. Nesta leitura do 

espaço urbano de Cornélio Procópio as formas e as funções também seguiram 

sinergicamente a estrutura, e ainda o ritmo e os indutores do processo de expansão urbana.  
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CIRCULAÇÃO E ANDANÇAS: A SEGREGAÇÃO EM RIO GRANDE 

DA SERRA A PARTIR DE SUA MOBILIDADE COTIDIANA 

 

FERREIRA, Nelson de Jesus1  

 

RESUMO 

A dinâmica do espaço urbano a partir da mobilidade cotidiana é uma importante 

dimensão para tratar das diferentes faces da segregação. A despeito do que se observa 

nas pequenas cidades integradas à núcleos centrais de Regiões Metropolitanas, há 

uma dependência a estes no que diz respeito à reprodução da vida. Com objetivo de 

analisar a mobilidade cotidiana em Rio Grande da Serra, cidade com aproximadamente 

cinquenta mil habitantes situada no extremo da Região Metropolitana de São Paulo, 

observou-se, a partir dos dados da Pesquisa Origem-Destino Metrô, um movimento de 

fragmentação espacial, onde 75% dos fluxos cotidianos de toda a cidade estão dentro 

de seu espaço. Observou-se, também, a partir da observação de campo, a dinâmica 

da hiper-periferização nas franjas da metrópole, calcada em dinâmicas de circulação 

precárias. Por fim, o que se enseja é revigorar as particularidades da segregação a 

partir da mobilidade urbana cotidiana e do espaço produzido.  

 

Palavras chave: Mobilidade. Segregação. Rio Grande da Serra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Graduando em Planejamento Territorial, Universidade Federal do ABC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A conurbação, entendida como a integração entre diferentes cidades a partir 

do alastramento da mancha urbana, ainda que um fenômeno de crescimento 

demográfico, não hegemoniza o espaço. No caso da Região Metropolitana de São 

Paulo, com seus trinta e nove municípios, há uma diferença brutal na produção do 

espaço urbano, sobretudo entre aquilo que é central na metrópole – o munícipio de 

São Paulo – e suas periferias metropolitanas. Se há um debate centro versus periferia 

na escala dos municípios, há também um debate da escala intra-metropolitana, pois o 

centro produz desigualdade e hierarquiza o território. A primazia da área central – ou 

da centralidade, lugar da massiva reprodução social do trabalho – torna as pequenas 

cidades vizinhas e conurbadas dependentes do município principal. 

À medida que o afastamento do lugar central ocorre, criam-se dispersões e 

fragmentações espaciais amalgamadas pelas desigualdades socioespaciais. Para 

Botelho (2007, p. 13) a fragmentação do espaço é a hierarquização e a segregação, e 

argumenta Filho (2005, p. 4) “daí surge toda uma série de justaposições em conflito, 

resultando em fragmentos urbanos articulados pelos grandes traçados de circulação 

rápida”.  

Na periferia da metrópole de São Paulo a constituição do espaço urbano se 

difere em diversas escalas em relação a outros espaços. É o caso do município de Rio 

Grande da Serra, situado na Sub-região Sudeste da Região Metropolitana. Com 

população de aproximadamente 49 mil a 51 mil habitantes2 classifica-se como uma 

pequena cidade, tendo 100% de seu território dentro de área de mananciais e uma 

das menores renda per capita do Estado de São Paulo, em virtude da parca atividade 

econômica relevante.  

 A despeito dos aspectos empíricos da mobilidade cotidiana de seus 

habitantes, a Pesquisa Origem Destino do Metrô de São Paulo produz dados que 

demonstram importantes apreensões sobre a circulação dos citadinos de Rio Grande 

da Serra, suas viagens dentro dos limites do município e para fora dele. Estes dados 

 
2 De acordo com dados da Pesquisa Origem Destino do Metrô (2017) cerca de 48.505 habitantes. E de acordo 
com a estimativa do IBGE (2020) 51.432 habitantes.  
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induzem problematizar a questão a mobilidade em pequenas cidades da Região 

Metropolitana, sobretudo em função da escala local.  

A mobilidade como prática que integra a vida cotidiana3 - habitação, emprego, 

lazer, consumo, saúde, etc – é reveladora de diferentes contradições socioespaciais 

que se integram à escala do território. Os descolamentos perfazem questões 

econômicas e políticas, pois deslocar-se em menos tempo e em maior comodidade é 

antes de tudo um conteúdo de controle do espaço urbano (VILLAÇA, 2001; HARVEY, 

2005). A disputa pelas localizações – áreas centrais dotadas de aparelhos, 

infraestruturas, recursos e meios técnicos – é crucial no processo de segregação dos 

mais pobres, ao qual a mobilidade urbana está intimamente relacionada. As classes 

dominantes sempre buscam localizações onde o tempo de deslocar-se é menor, ou 

seja, as áreas ricas e centrais respaldadas por alta oferta de transporte. Aos pobres, 

restam as horas gastas no transporte precário, lento e caro para cruzar o espaço 

fragmentado da cidade (SANTOS, 1990, VASCONCELLOS, 2001).  

Partindo do olhar da mobilidade, integra-se aos dados empíricos a vivência do 

cotidiano e do deslocamento à Rio Grande da Serra, a partir de uma ida realizada em 

Novembro de 2019 com fins de produzir um trabalho acadêmico para a disciplina 

Sociologia dos Territórios, do Bacharelado em Planejamento Territorial da Universidade 

Federal do ABC. Esta experimentação urbana, a partir do trem metropolitano até o 

centro do município foi reveladora de discrepâncias de vivências na metrópole.  

Por fim, põe-se em questão: em que medida as cidades pequenas integradas 

às grandes metrópoles brasileiras realmente fazem jus ao processo totalizante do 

urbano? Afinal, o urbano na metrópole é o mesmo? Para além, em que medida a 

mobilidade pode revelar percepções de um espaço cada vez mais disperso e 

fragmentado dentro de realidade das cidades? Que haja resposta para nossas 

indagações nos conteúdos aqui presentes.  

 

 

 

 

 
3 Para Lefebvre (1973) o cotidiano como intermédio da reprodução do capital.  
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2 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE RIO GRANDE DA SERRA 

 

2.1 CONTEXTO HISTORIO-GEOGRÁFICO 

 

O antigo povoado de Rio Grande teve origem em 26 de maio de 1560. O local 

foi a terceira aldeia construída pelos jesuítas e se formou no planalto da Serra do Mar. 

Caracterizou-se como importante ponto de passagem de tropeiros que traziam sal do 

litoral para os núcleos da vila de Piratininga. No local onde um desses tropeiros foi 

enterrado, construíram a capela de Santa Cruz, posteriormente capela de São 

Sebastião, e ali ao redor ganhou forma o que mais tarde seria Rio Grande da Serra. O 

município foi elevado a tal categoria em 28 de fevereiro de 1964, quando se separou 

do território administrativo do atual Ribeirão Pires.  

Diferente das cidades vizinhas, que compõe o Grande ABC, Rio Grande da 

Serra não contou com a pujança industrial e urbana do século XX de Santo André e 

São Bernardo do Campo, por exemplo. E nem se igualou a São Paulo, embora seus 

vilarejos datem da mesma época de fundação. Permaneceu uma pequena cidade nos 

limites do Planalto, cercada por uma densa vegetação de Mata Atlântica remanescente 

e com a totalidade de seu território pertencente à área de mananciais da Represa 

Billings  

Figura 1: Área de mananciais da Região Metropolitana de São Paulo 

  

Fonte: Duarte et al (2010) 
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2.2 POPULAÇÃO E CARACTERÍSTICAS  

 

Estima-se que a população de Rio Grande da Serra compreenda 50 mil 

habitantes. É uma cidade nas franjas da periferia da metrópole, afastada também por 

um processo de hiper periferização, a partir da fragmentação do tecido urbano. Os 

conteúdos de exclusão, segregação, distanciamento e agravamento socioespacial 

parecem resvalar sobre a população do município. Nas tabelas abaixo refletem-se as 

principais características dos habitantes: 

 

Tabela 1 – Aspectos gerais de Rio Grande da Serra 

Domicílios 16230 

Famílias 16230 

População 48505 

Matrículas escolares 12709 

Empregos 8479 

Automóveis 6237 

Fonte: Pesquisa OD Metrô, 2017 

 

Tabela 2 – População por salário mínimo (referente a valores de 2018) 

Salários mínimos População Em % 

até 2  13339 27,5 

de 2 a 4  28863 59,5 

de 4 a 8  5625 11,6 

de 8 a 12  678 1,4 

mais de 12  - - 

Total 48505 100,0 

Fonte: Pesquisa OD Metrô, 2017 

 

Como é possível observar na tabela acima, 87% da população de Rio Grande 

da Serra está numa faixa de renda de até 4 salários mínimos (R$3.816, referente a 

Abril de 2018). Ou seja, dentro do município, quase 90% da população é composta 

pelas classes E e D4. Um dado da própria Pesquisa Origem Destino ressalta que a renda 

média da Região Metropolitana de São Paulo é de R$4.022, portanto, a maioria da 

população está abaixo da faixa de renda média da metrópole. Outra importante 

 
4 De acordo com a classificação do IBGE.  
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apreensão é que não há classe A na cidade e apenas 1,4% da população é pertencente 

a classe B. A condição da renda é uma importante variável para explicar a mobilidade 

urbana no território, a ser tratada a seguir.  

 

3 A MOBILIDADE E IMOBILIDADE EM RIO GRANDE DA SERRA  

 

Como condição necessária ao espaço urbano, a disposição da mobilidade e 

acessibilidade envolve interesses de certas classes, manifestando vivências 

desproporcionais na metrópole, favorecendo certos grupos em detrimento de outros 

(SANTOS,1990; SILVA, 2014). Para Vasconcellos (2001) a mobilidade urbana diverge 

em muitos aspectos quando olhamos para a perspectiva da renda, do gênero, da raça, 

da idade, da ocupação e do nível de educação. Sobretudo a renda é o fator de maior 

influência na mobilidade e acessibilidade das pessoas, pois quanto maior ela for mais 

mobilidade pode-se obter. Assim, é inerente que a mobilidade urbana desigual e 

precária também esteja calcada na segregação urbana. Como lembra Maricato (2003) 

por segregação entende-se:  

 

A segregação urbana é uma das faces mais importantes da 
desigualdade social e parte promotora da mesma. À dificuldade de 

acesso aos serviços e infraestrutura urbanos (transporte precário, 
saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de 
abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e 

creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e 
desmoronamentos etc.) somam-se menos oportunidades de emprego 

(particularmente do emprego formal), menos oportunidades de 
profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou policial), 
discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil 

acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer (MARICATO, 2003, p. 
152). 

 

A despeito da mobilidade, que orienta as premissas deste trabalho, notou-se 

que Rio Grande da Serra não só detém características socioeconômicas que relevam a 

pobreza e desigualdade nas franjas da metrópole de São Paulo, como estas se fazem 

articuladas aos deslocamentos diários do município. Abaixo, os dados apresentados 

tentarão evidenciar as dinâmicas desta (i)mobilidade. Considerando-se o uso dos 

modos principais de viagem produzidas da cidade: 
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Tabela 3 – Viagens diárias produzidas em Rio Grande da Serra por modo de transporte 

Modos de transporte 

Viagens diárias 

produzidas por 
modo principal 

Em % 

Metrô* 1228 2,0 

Trem 7154 11,6 

Ônibus  3608 5,8 

Transporte escolar  9971 16,2 

Dirigindo automóvel 6078 9,8 

Passageiro de automóvel 2592 4,2 

Dirigindo moto  1392 2,3 

A pé 29706 48,1 

Total de viagens diárias produzidas  61729 100,0 

Fonte: Pesquisa OD Metrô, 2017 

 

Nota-se que, ainda que as viagens por modo coletivo sejam maiores que por 

modo individual, as viagens a pé – de curta distância - representam grande parte dos 

fluxos cotidianos na cidade. O uso do transporte individual é menor em relação aos 

demais modos mediante a presença deste veículo na vida das famílias: 

 

Tabela 4 – Percentual de famílias por número de automóveis particulares 

Número de 

automóveis 

Famílias por número 
de automóveis 

particulares 

Em % 

Nenhum Automóvel 11101 68,40 

1 Automóvel 4223 26,02 

2 Automóveis 752 4,63 

3 Automóveis ou Mais 154 0,95 

Total de famílias  16230 100,00 

Fonte: Pesquisa OD Metrô, 2017 

 

Neste sentido, cabe ressaltar, que a produção de viagens diárias em Rio 

Grande da Serra coaduna uma importante contribuição de Santos (1990) ao tratar da 

imobilidade dos pobres, do distanciamento e da fragmentação do espaço. Evidencia-

se essa tese, a partir das duas tabelas a seguir:  
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Tabela 5 – Viagens diárias produzidas em Rio Grande da Serra por motivo 

Motivo das viagens 

Viagens diárias produzidas por 

motivo 

Em 

% 

Trabalho na Indústria  5329 8,6 

Trabalho no Comércio 2994 4,9 

Trabalho em Serviços  10235 16,6 

Educação  37098 60,1 

Compras 849 1,4 

Saúde  324 0,5 

Lazer  234 0,4 

Procurar emprego  549 0,9 

Assuntos pessoais  4116 6,7 

Total de viagens  61729 100,0 

 Fonte: Pesquisa OD Metrô, 2017 

 

Como é possível notar, 60% das viagens totais da cidade são produzidas em 

função da educação, o que faz crer-se que as crianças e adolescentes são os que mais 

se locomovem – e talvez por isso o alto número de viagens a pé. O que chama atenção, 

na verdade, é a irrisória produção de viagens por motivo de lazer – a menor delas – o 

que sob uma ótica generalista pode revelar não só o distanciamento dos espaços 

centrais da metrópole, mas o espaço de Rio Grande da Serra como único e 

exclusivamente destinado à relação moradia-trabalho, e no caso das crianças, 

moradia-escola.  

Outra importante empiria em relação ao argumento de Santos (1990) é o 

destino das viagens. Ao analisar a escala local e metropolitana, notou-se um dado 

muito relevante:  

 

Tabela 6 – Relação de locais de destino das viagens produzidas em Rio Grande da Serra 

Locais de destino  Viagens diárias  Em % 

Rio Grande da Serra (viagens internas) 46181 74,8 

Município de São Paulo 3485 5,6 

Grande ABC   

São Bernardo do Campo 306 0,5 

São Caetano do Sul 1087 1,8 

Santo André 5200 8,4 

Diadema  185 0,3 

Mauá  1045 1,7 

Ribeirão Pires  3860 6,3 
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Restante da Região Metropolitana de 
SP 380 0,6 

Total de viagens  61729 100,0 

Fonte: Pesquisa OD Metrô, 2017 

 

O que se nota de interessante é que quase 75% dos fluxos de Rio Grande da 

Serra estão dentro da própria cidade, sendo os outros 25% distribuídos para toda a 

Região Metropolitana de São Paulo. O município de Santo André, por exemplo, como 

destino das viagens diárias, é mais importante que o de São Paulo, já que atraí 8,4% 

dos fluxos totais, enquanto a cidade de São Paulo 5,6%.  Ou seja, a Região do ABC 

Paulista tem muito mais atração de viagens de Rio Grande da Serra que São Paulo – 

município mais rico e central da metrópole. E mais, excluindo-se tanto o Grande ABC 

como a cidade de São Paulo, apenas 0,6% de todas as viagens da cidade vão para as 

demais áreas da RMSP.  

Esses dados deflagram importantes apreensões sobre a hiper-periferização e 

fragmentação urbana no que diz respeito às franjas da metrópole. Pequenas cidades, 

como Rio Grande da Serra, mesmo estando dentro da região econômica mais 

importante do país e participando de marcos institucionais célebres -  como foi a 

proposta do Consórcio do ABC – ainda enfrentam defasada estrutura urbana e pouca 

autonomia – financeira, principalmente – para lidar com os problemas locais. 

 

3.1 A MOBILIDADE VIVENCIADA  

 

A diferença de mobilidade preconiza, também, diferenças no cotidiano e na 

relação com a cidade. O cotidiano, sendo uma categoria analítica social, que se faz 

necessário no espaço-temporalidade da cidade, precisa ser vivenciado a partir do olhar 

da exclusão, e em alguma medida num caráter subjetivo, pois nos revela as práticas 

sociais distintas na reprodução do urbano (DAMIANI e SEABRA, 1993; CARLOS, 2017). 

Ao praticar uma experimentação urbana pela Linha-10 Turquesa da Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que liga a estação do Brás – na área central 

de São Paulo – até Rio Grande da Serra, com a intenção de registrar a mudança da 

paisagem no decorrer dos 35 Km de extensão da ferrovia, notei uma diferença cabal 
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na produção do espaço. Mas primeiro, ressaltando o caminho do trilho, é possível notar 

durante todo o percurso a presença da indústria paulista. Indo desde a Mooca até 

Mauá observam-se os diversos galpões abandonados que um dia foram o apogeu da 

indústria paulista.  

 

Figura 2: Deslocamento entre Brás e Rio Grande da Serra pela Linha 10 Turquesa da CPTM. 

 

Fonte: WikiRoutes, 2020  

 

Ao chegar em Rio Grande da Serra, com características um tanto distintas das 

cidades que a antecedem, percebo logo de início a mobilidade vivida – ou vivenciada. 

Ao descer na estação, anuncia-se uma arquitetura muito diferente das demais da 

mesma linha. É uma estação pequena, que tem uma passarela para se cruzar a ferrovia 

– que se encontra desativada desde 2016 pela estrutura comprometida. 
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Figura 3: Estação de Trem de Rio Grande da Serra  

 

Fonte: Acervo Estações Ferroviárias do Brasil, 2019 

 

Figura 4: Passarela da estação Rio Grande da Serra  

 

Fonte: Diário do Transporte, 2020 
 

Ao sair pelos portões e ter que cruzar a rua, me deparo com uma cancela, ela 

está fechada, mas as pessoas não param de atravessa-la. O trem no qual cheguei 

começa a sair, de volta a São Paulo, e precisa buzinar para que os pedestres parem 

de passar. Enquanto isso, os carros ficam dos dois lados, esperando a cancela levantar 

para que possam cruzar a cidade.   
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Figura 5: Pessoas cruzam a linha do trem com as cancelas já fechadas e vagões transitando 

 

Fonte: Diário de Ribeirão Pires, 2017 

 

Alguns acidentes já aconteceram nesse cruzamento – o principal da cidade – 

diversas pessoas já foram atropeladas (ou quase) pelos trens. A falta de uma passarela 

para pedestres marca uma relação de negligência com os movimentos não-

motorizados (que são quase 50% do total de fluxos da cidade).  

 

Figura 6: Adultos e idosos junto dos carros cruzam a linha do trem 

 

Fonte: Folha, 2019 

 

Das características da passagem, a que mais marca é a advertência, que parece 
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esquecida. Nota-se, nesta foto pessoal, que mesmo com a cancela fechada as pessoas 

ainda circulam normalmente – o que não cabe julgamentos, já que é a única via de 

transição para cruzar o centro da cidade.  

 

Figura 7: Sinalização do cruzamento na linha do trem em Rio Grande da Serra 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019 

 

Essa pequena análise da mobilidade vivenciada, a partir da experiência 

subjetiva, apontou uma percepção ainda mais interescalar de uma mobilidade precária, 

insegura e segregada. Embora a empiria revele problemáticas interessantes do ponto 

de vista da circulação dos habitantes de Rio Grande da Serra, vivenciar, por poucos 

minutos, essa mobilidade e fazer essa pequena observação – não tanto uma 

etnografia, mas um reconhecimento do espaço produzido – me revelou 

questionamentos ainda mais contundentes na percepção da segregação nos pequenos 
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municípios da Região Metropolitana de São Paulo – e da hiper-periferização, 

fragmentação do espaço e distanciamento.  

 

4 CONSIDERAÇÕES  

 

Este trabalho tentou associar os dados mais atuais da mobilidade cotidiana da 

metrópole de São Paulo com a experimentação desta mobilidade. Rio Grande da Serra, 

pequena cidade nos limites do planalto paulista, no pé da Serra e distante do tecido 

urbano central, parece revelar uma importante apreensão e vivência do espaço 

segregado e fragmentado. A circulação diária dos habitantes, restrita quase que em 

75% dentro do próprio município, é calcada ainda na precariedade da locomoção. As 

dimensões da pobreza e da desigualdade ainda coadunam como o espaço urbano é 

restrito de acessos: o lazer, consumo, esporte, divertimento, etc. A segregação, 

portanto, não é só a dimensão da exclusão econômica, mas multifacetada, pois o 

direito à cidade é negligenciado em múltiplas escalas.  

As pequenas cidades, ainda que dentro da metropolização de São Paulo – área 

economicamente mais relevante e onde a produção capitalista do espaço se dá em 

larga escala – parecem existir à parte deste conteúdo. Essa vivência cotidiana e essa 

prática corroboram os dados que repercutem a mobilidade a partir do espaço 

segregado. O que cabe, por fim, é pensar a questão local, o desenvolvimento local e 

a autonomia destes municípios mais pobres e pequenos no papel da configuração 

metropolitana. Considerar que a mobilidade é um direito e recurso essencial à 

produção do cotidiano capitalista, é validar que é um acesso necessário para os demais 

acessos. Ela não se dá sozinha: integrar a mobilidade local a partir de sistemas de 

transporte eficientes e políticas de mobilidade que olhem para os territórios, junto dos 

demais acessos e direitos da cidade é premissa para alcançar espaços mais justos e 

igualitários.  

 

 

 

 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

5 REFERÊNCIAS 
 

BOTELHO, Adriano. A Produção do Espaço Urbano e da Moradia Através das 
Práticas do Setor Imobiliário: três casos paulistanos. Cidades, v.4, n. 6, p. 11-

43, 2007. 
________________. O Urbano em Fragmentos: A Produção do Espaço e da 

Moradia pelas Práticas do Setor Imobiliário. São Paulo: Annablume; Fapesq, 
2007. 
 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. Espaço-Tempo da Vida Cotidiana na Metrópole. 
São Paulo: Labur Edições, 2ª edição revisada, 2017. 

 
DAMIANI, Amélia Luísa; SEABRA, Manoel. Cidade (des)ordenada: concepção e 

cotidiano do Conjunto Habitacional Itaquera I. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 1993. 
 

DUARTE, Carla Grigoletto et al. Legislation and water management of water 
source areas of São Paulo Metropolitan Region, Brazil. Ambiente e Água - An 

Interdisciplinary Journal of Applied Science, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 245-257, dec. 2010. 
 

FILHO, José Almir Farias. A Periferia Metropolitana se Deixa Desenhar? 
Condensações Territoriais para o espaço periférico metropolitano. XI Encontro 
Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento 

Territorial (ANPUR), Salvador, 2005.  
 

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005. 
 
LEFEBVRE, Henri. A reprodução das relações de produção. Porto: Publicações 

Escorpião, 1973. 
_______________. O direito à cidade. 4.ed. São Paulo: Centauro, 2001. 

 
MARICATO, Ermínia. Metrópole, legislação e desigualdade. Estudos avançados 

[online], v.17, n.48, p. 151-16, 2003. 
 
MÊTRO-SP. Pesquisa Origem Destino 2017. São Paulo, 2019. Disponível em: 

<http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/> 
 

SANTOS, Milton. Metrópole Corporativa Fragmentada: o caso de São Paulo. 
São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura/Nobel, 1990. 

 
SILVA, Ricardo Barbosa da. Mobilidade precária na metrópole: problemas 
socioespaciais dos transportes no cotidiano de São Paulo – da exceção à 

regra. Tese de doutorado, Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, USP, 
2014. 

 

http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/


V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

VASCONCELLOS, Eduardo. Transporte urbano, espaço e equidade. São Paulo: 
Editora Annablume, 2001.  

 
VILLAÇA, Flávio. Espaço intraurbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: 

Lincoln Institute, 2001. 
 

Estação de Rio Grande da Serra. Disponível em: Estações Ferroviárias do Brasil. 
<http://www.estacoesferroviarias.com.br/r/rgserra.htm>. Acesso em 20 de outubro 
de 2020. 

Rota Linha 10 Turquesa da CPTM. Disponível em: <https://wikiroutes.info/pt/sao-
paulo?routes=41837>. Acesso em 20 de outubro de 2020. 

Homem é atropelado por trem em Rio Grande da Serra. Diário de Ribeirão Pires, 
05/07/2017. Disponível em: <https://diariorp.com.br/2017/07/05/homem-e-

atropelado-por-trem-em-rio-grande-da-serra/>. Acesso em 21 de outubro de 2020.  

Manutenção programada afeta circulação de trens em Rio Grande da Serra. 
Diário do Transporte, 23/04/2020. Disponível em:  

<https://diariodotransporte.com.br/2020/04/23/manutencao-programada-afeta-
circulacao-de-trens-em-rio-grande-da-serra/>. Acesso em 21 de outubro de 2020. 

Teste de paciência: Transporte público falha em viagem entre a capital e o 
ABC. Folha de São Paulo, 23/07/2019. Disponível em: 

<https://agora.folha.uol.com.br/editorial/2019/07/teste-de-paciencia.shtml>. Acesso 
em 21 de outubro de 2020. 

 

 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/r/rgserra.htm
https://wikiroutes.info/pt/sao-paulo?routes=41837
https://wikiroutes.info/pt/sao-paulo?routes=41837
https://diariorp.com.br/2017/07/05/homem-e-atropelado-por-trem-em-rio-grande-da-serra/
https://diariorp.com.br/2017/07/05/homem-e-atropelado-por-trem-em-rio-grande-da-serra/
https://diariodotransporte.com.br/2020/04/23/manutencao-programada-afeta-circulacao-de-trens-em-rio-grande-da-serra/
https://diariodotransporte.com.br/2020/04/23/manutencao-programada-afeta-circulacao-de-trens-em-rio-grande-da-serra/
https://agora.folha.uol.com.br/editorial/2019/07/teste-de-paciencia.shtml


V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 

ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 
Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 

 

 

 

O DESENVOLVIMENTO POLÍTICO E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO 

DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SÃO PAULO, E SUA ATUAÇÃO 

NA REGIÃO DE GOVERNO DE OURINHOS 

 

 

SELANI, Reinaldo Luiz1 

 

 

RESUMO 

O referido trabalho está pautado no estudo das pequenas cidades, situação na qual o 

município de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, encontra-se inserido. Como 

município pioneiro, encontra na atividade cafeeira os fatores necessários para o seu 

desenvolvimento econômico e político, tornando-se o município mais importante nessa 

região por várias décadas. Com a quebra da Bolsa de Nova York, a cultura do café 

entra em crise e  novas culturas agrícolas são implantadas a fim de superar a 

estagnação econômica ocasionada. No atual momento, a agricultura continua sendo 

forte no município, mas a indústria passa a ser o motor do desenvolvimento econômico 

e político, dentro do novo contexto geopolítico da Região de Governo de Ourinhos, 

território onde se encontra inserido. 

 
Palavras chave: pequenas cidades. Agricultura. indústria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo sobre as pequenas cidades no território brasileiro vem adquirindo 

grande importância nas últimas décadas. Vários pesquisadores têm contribuído de 

forma bastante expressiva sobre o assunto, colocando o a temática em uma posição 

de destaque no contexto geográfico. 

Pode-se destacar as contribuições de Santos (1977, 1989), Sposito (1982), 

Fresca (1990, 2000), Corrêa (2000), Bessa (2007), Jurado da Silva (2011), Veiga 

(2007, 2014), Casaril (2014), Asalin (2015), Ferreira DIAS (2019), entre outros.  

Segundo Jurado da Silva (2011), a discussão inicial sobre a importância das 

pequenas cidades na rede urbana brasileira ocorreu a partir das exposições de  Milton 

Santos (1982), se tornando referência da Geografia urbana brasileira sobre esse 

assunto e utilizadas até hoje na elaboração de pesquisas sobre a temática. 

Para Ferreira Dias (2019), existem duas condições para se embasar o estudo 

das pequenas cidades, sendo a primeira de caráter populacional, e a segunda sobre a 

situação que a cidade desempenha na rede urbana em que ela se encontra inserida, 

sendo esta última seu “elemento norteador”2. Deve-se destacar que esse conjunto de 

cidades é bastante diverso, pois abrange inúmeras diversidades populacionais e de 

especializações produtivas dentro da rede urbana.   

As pequenas cidades, segundo as diretrizes do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2010), são as áreas urbanas de até 50.000 habitantes, estando 

nessa condição a maioria das cidades espalhadas pelo território brasileiro.  Vale 

destacar que essa definição não é única e vários pesquisadores também utilizam a 

classificação proposta pelo Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicada (IPEA), que 

determina uma população máxima de 50.000 habitantes, mas divide esse grupo de 

cidades em três categorias:  o primeiro compreende as cidades de até 10.000 

 
2 De acordo com Lencione (2008) considera-se o tempo histórico porque um aglomerado urbano pode 

ser avaliado como cidade em um período e em outro não, ou seja, os tamanhos das cidades têm 
significados diferentes em realidades distintas. Não existindo uma definição consensual do que seria 

uma pequena cidade nem metodologia aplicável ao estudo das mesmas, nota-se duas opções 
metodológicas, ou seja, o viés demográfico e aquele no qual a pequena cidade é analisada quanto à 
influência da Formação Socioespacial e a inserção na rede urbana. (Ferreira FERREIRA FERREIRA DIAS, 

2019, p. 12). 
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habitantes, o segundo, que envolve as cidades de 10.000 a 20.000 habitantes, e o 

terceiro, as áreas urbanas de 20.000 a 50.000 habitantes (Ferreira Dias, 2019). 

Contudo, vários estudiosos propõem outras formas de se classificar uma pequena 

cidade, como referidos anteriormente. 

Nesse estudo específico, se destacará a pequena cidade de Santa Cruz do Rio 

Pardo, São Paulo, que está localizada na  Região de Governo de Ourinhos, no centro-

oeste paulista; com um território de 1.115 Km2, representando o município com maior 

extensão territorial e a segunda maior população registrada, 43.921 habitantes (IBGE, 

2010), nesse território (RGO). 

Primeiramente, será realizada uma abordagem histórica sobre o poder da elite 

agrária no desenvolvimento político e econômico santa-cruzense, nas primeiras 

décadas do século XX, pautadas na cultura cafeeira e na ferrovia, e posteriormente, 

com a crise cafeeira e a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a agricultura do 

município entra em crise e novos padrões técnicos são adotados no campo 

(modernização da agricultura), conduzindo a uma migração da população rural para a 

área urbana e para os centros industriais, em busca de novas oportunidades de 

emprego e prosseguimento dos estudos. Além disso, a transferência do capital obtido 

com a cafeicultura ao longo das décadas, condiciona os empresários locais a investirem 

em novos processos produtivos, no caso, a implantação de indústrias no município. 

 

2 A ELITE RURAL-AGRÁRIA E A LIDERANÇA POLÍTICA E ECONÔMICA DE 

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SÃO PAULO, NOS “SERTÕES DO 

PARANAPANEMA” 

 

Existem referências  da existência do  “bairro de Santa Cruz”, do qual Santa 

Cruz do Rio Pardo teria se originado,  em meados do século XIX, constando na 

sesmaria concedida a Antunes Cardia, em 1818, por D. João VI, sendo o responsável 

pelo povoamento de Lençóis Paulista (Prado, 2012), município do qual Santa Cruz do 

Rio Pardo se desmembraria algumas décadas mais tarde. O município de Lençóis 

Paulista era tido por  “Boca do Sertão” (Monbeig, 1984), lugar onde se ingressava por 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 

ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 
Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 

 

 

terras desconhecidas e inóspitas, povoadas por povos indígenas selvagens e distantes 

da civilização (Junqueira, 1994). 

José Theodoro de Souza, mineiro de Pouso Alegre, foi o grande desbravador 

de terras na região que compreendia os rios Paranapanema, Turvo, Novo, Pari-Veado, 

Capivara, até os limites do rio do Peixe. Suas posses iam em direção ao oeste do 

Estado de São Paulo e no sentido do rio do Peixe, ao norte, e o rio Paranapanema, ao 

sul, conhecido por ser um dos grandes desbravadores das “terras desconhecidas e 

habitadas por índios selvagens”. Também é reconhecido como um dos pioneiros na 

grilagem de terras no interior do Estado de São Paulo3 . 

O mineiro Manoel Francisco Soares, considerado oficialmente o fundador de 

Santa Cruz do Rio Pardo, recebeu terras de José Theodoro de Souza. A sede da 

Fazenda Santa Cruz, onde Manoel Francisco Soares se estabeleceu com sua família, 

originou o núcleo urbano santa-cruzense, próximo ao Chafariz, dando origem ao 

“Bairro Santa Cruz”, no município de Lençóis Paulista. 

Sendo grande proprietário de terras e empreendedor, Manoel Francisco 

Soares, prevendo o desenvolvimento urbano do povoado, doou cem alqueires de terras 

para o patrimônio de Santa Cruz, que passou para a administração religiosa (Diocese 

de São Paulo) (Prado, 2012). Entre os anos de 1861 e 1862, teria sido construída uma 

capela no local, batizada com o nome de Santa Cruz do Rio Pardo (Figura 1). 

Outra importante personalidade no desenvolvimento político e econômico de 

Santa Cruz do Rio Pardo foi Joaquim Manoel de Andrade, que se destacou-se na 

política local e ocupou os principais cargos, por eleições ou nomeações (Prado, 2012). 

Ele era parente de José Theodoro de Souza, o desbravador dos “sertões do 

Paranapanema”. 

A gênese e a dinâmica de uma rede urbana fazem parte do processo histórico 

que proporciona uma natureza predominantemente social e origina uma dimensão 

socioespacial da sociedade, levando à reflexão e propondo condições  à sociedade que 

 
3 “José Teodoro de Souza, para driblar a Lei de Terras de 1850, que rompeu a legislação colonial em 

vigor até então, que determinava o fim da ocupação das terras públicas (chamadas devolutas), decidiu 
falsear uma certidão declarando sua presença naquelas redondezas desde 1847. Posseiros instalados 

antes da lei podiam registrar as terras em seu nome” (ZOCCHI, 2002). 
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a produziu (Fresca, 2005). Santa Cruz do Rio Pardo era, nesse momento, o núcleo 

urbano mais expressivo da região do “sertão do Paranapanema”, tendo experimentado 

um expressivo desenvolvimento econômico e político em um vasto território, desde 

sua emancipação administrativa de Lençóis Paulista, “tornando-se Freguesia em 1872, 

Município em 1876, Comarca em 1884 e, finalmente, Cidade em 1906” (JUNQUEIRA, 

1994, p. 411). 

 

Figura 1 – Frente Avançada do Povoamento no Estado de São Paulo em Diferentes Épocas 

 
Fonte: Selani, 2005 

 

Desta forma, a rede urbana é [...] um produto social, historicamente 
contextualizado, cujo papel crucial é o de, através de interações sociais 
espacializadas, articular toda a sociedade numa dada porção do 

espaço, garantindo a sua existência e reprodução (CORRÊA, 1997 apud  
FRESCA, 2005, p. 5554). 

. 

A partir da instauração da República e do advento do “coronelismo” no Brasil, 

Santa Cruz do Rio Pardo sofre um processo de fortalecimento da elite agrária, 

originária dos fazendeiros de café, que passaram a defender seus interesses e a 
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consolidar o modelo de produção agrícola, com a especialização da cultura cafeeira, 

no início do século XX. 

A presença dos coronéis em Santa Cruz do Rio Pardo se faz presente nos 

estudos de Junqueira (1994) e Prado (2012). Logo após Joaquim Manoel de Andrade, 

conforme já mencionado anteriormente, surge o Coronel João Baptista Botelho, 

considerado pelos pesquisadores como o “primeiro prefeito” santa-cruzense; seguido 

do Coronel Moysés Nelli (representante da colônia italiana no município); Coronel 

Emygdio Piedade e o Coronel Antonio Evangelista da Silva (“Tonico Lista”), do Partido 

Republicano, representante da oligarquia cafeeira, em um momento de ascensão social 

e política (Junqueira, 1994). 

“Tonico Lista”, como era chamado pela população, foi um dos maiores líderes 

políticos que Santa Cruz do Rio Pardo já teve, com grande influência na região, 

encontrando similar, nas circunvizinhanças, somente no município de Piraju, na figura 

do Coronel Ataliba Leonel, outro grande líder político regional (Cáceres, 1998). 

Com o avanço da cafeicultura pelo extenso território municipal, se tornava 

necessária a chegada da ferrovia, como forma de escoamento da grande produção 

cafeeira. A Estrada de Ferra Sorocabana surgiu em 1870, na cidade paulista de 

Sorocaba, e  “implantou seus trilhos no sentido de Boituva e Botucatu” (JUNQUEIRA, 

1994, p. 98).  

O progresso político e econômico de Santa Cruz do Rio Pardo fez com que a 

ferrovia avançasse de Botucatu em direção ao oeste do Estado, seguindo pelos 

espigões do vale do Paranapanema. Ao passar pelo município foram criadas sete 

estações - Batista Botelho (Óleo), Bernardino de Campos, Luiz Pinto (Fazenda 

Palmeiras/Ipaussu), Ipaussu, Chavantes, Fortuna (Canitar), Ourinhos, Salto Grande e 

Pau d’Alho (Ibirarema), “sendo que a sede urbana não foi contemplada com uma 

estação ferroviária de imediato” (JUNQUEIRA, 1994, p. 98) (Figura 2). 

Em 1908 foi autorizada a abertura do ramal ferroviário4 que ligaria Bernardino 

de Campos a Santa Cruz do Rio Pardo, passando pela estação Francisco Sodré 

 
4 Após reivindicações, pela lei nº 57, de 15 de agosto de 1906, a Câmara Municipal de Santa Cruz do 

Rio Pardo autorizara o então presidente da edilidade, Dr. Francisco de Paula Abreu Sodré, a fazer um 
contrato para a construção de uma linha férrea, ramal de Bernardino de Campos, numa extensão de 24 

quilômetros (JUNQUEIRA, 1994, p. 99). 
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(Sodrélia)  e, posteriormente, Santa Cruz do Rio Pardo. Após concluir a construção  do 

ramal, as autoridades políticas municipais fizeram a doação ao Estado, herdando uma 

dívida de grandes proporções, pois os recursos municipais não eram suficientes para 

quitar a dívida assumida5.  

Conforme salienta Selani (2005), ocorre um rápido desenvolvimento dos 

distritos de Santa Cruz do Rio Pardo, proporcionando o processo emancipatório dos 

mesmos (figura 3). Quase a totalidade deles se encontra dentro dos limites da Região 

de Governo de Ourinhos na atualidade, sendo que sete deles se emanciparam 

diretamente do município santa-cruzense e três deles, são originários de antigos 

distritos. 

Nesse contexto, do município de Salto Grande se originaram os municípios de 

Ourinhos  e Ribeirão do Sul, e Chavantes, originou o município de Canitar. Essa 

condição de perda da maior parte do território santa-cruzense para seus antigos 

distritos, contribuiu para abalar sua hegemonia política e econômica na região, uma 

vez que os novos municípios passaram a ter seus próprios interesses, com o 

desenvolvimento de uma liderança local e o surgimento de uma elite agrária, 

fortalecida pela cultura do café. Também não se pode desconsiderar o decréscimo 

territorial e populacional decorrente desses desmembramentos para Santa Cruz do Rio 

Pardo (Silva, 1955). 

Também a crise originária da Depressão de 1929 (Quebra da Bolsa de Nova 

York), transformou a cultura cafeeira no município, que era possuidor de grandes 

fazendas produtoras de café. A superprodução levou os fazendeiros à falência, muitos 

deles perderam quase todo seu capital, e o impacto atingiu todos os setores da 

economia  (JUNQUEIRA, 1994). Com isso, um grande número de requerimentos foi 

encaminhado ao então Prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Abelardo Pinheiro 

Guimarães, no final  da década de 1930, ficando evidenciado o resultado da depressão 

econômica na sociedade santa-cruzense. “A atividade econômica chegara às vias de 

paralisação completa” (JUNQUEIRA, 1994, p. 122). 

 
5 em conformidade com a  escritura de 29 de julho de 1912, lavrada no cartório de 1º ofício de Santa 
Cruz do Rio Pardo, restando uma dívida de 200:000$000, débito que o município não pôde pagar, pois, 
ano após ano, avolumou-se, embora a construção daquele ramal significasse uma estupenda riqueza 

para o Estado (JUNQUEIRA, 1994, p. 99). 
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Figura 2 – Evolução da Criação das Estações da Estrada de Ferro Sorocabana 

 

Fonte: Ferreira Dias (2020) 

 
Figura 3 – Desmembramentos Territoriais do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, São 

Paulo 

 
Fonte: Selani, 2005 
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A estrutura agrária municipal teve que buscar novas alternativas de plantio 

para se recuperar do prejuízo resultante da produção cafeeira na crise de 1929, mas 

durante algumas décadas, Santa Cruz do Rio Pardo não encontrou uma alternativa que 

lhe sustentasse o desenvolvimento econômico e a liderança política na região como 

outrora, entrando em um período de declínio e estagnação, conforme ilustra a tabela 

1. 

 
Tabela 1 – A Evolução da População do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, nas Áreas 

Urbana e Rural, no Período de 1960 a 2010 

Censo/ano População 
Urbana 

População Rural População Total 

1.960 13.789 25.409 38.391 

1.970 16.686 17.726 34.412 

1.980 20.489 13.122 33.611 

1.991 28.735 10.809 39.544 

2.000 34.561 6.358 40.919 

2.010 40.154 3.767 43.921 

Fonte: Selani, 2005 

 

Conforme se verifica na tabela 1, se pode verificar dois momentos 

populacionais distintos na população santa-cruzense: 

A. O primeiro, que aborda o período de 1960 a 1980, ocorreu um decréscimo 

de 4.779 habitantes na população do município, representando cerca de 

88% da população recenseada em 1960. No que se refere à população 

rural, a queda populacional foi ainda mais expressiva, perdendo 12.287 

pessoas na zona rural (representando apenas 52% da população 

recenseada em 196). Por outro lado, a população urbana teve um aumento 

de 6.700, representando um crescimento de cerca de 48% da população 

registrada em 1960;  

B. O segundo, que aborda o período de 1980 a 2010, onde passa a ser 

registrado um aumento populacional, com um aumento de 10.310 

habitantes no município, com destaque para a população urbana, com um 

acréscimo de 19.665 pessoas (95% do total da população urbana 

registrada em 1980). Mas a população rural continuou com declínio 

populacional, com a perda de 9.355 pessoas, sendo observado um 
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contingente de apenas 28% do total da população rural recenseada em 

1980. 

Destacar-se-á, algumas conquistas de Santa Cruz do Rio Pardo, na fase áurea 

de sua liderança econômica e política na região do Médio Vale do Paranapanema 

(período de 1870 a 1960), também conhecido por várias décadas, como a região da 

“Média Sorocabana”, apontadas nos estudos de Zanoni (1977), Junqueira (1994) e 

Prado (2012).  

Na década de 1940, Santa Cruz do Rio Pardo já era uma cidade asfaltada (uma 

das primeiras a serem asfaltadas no interior paulista), com Ginásio e Escola Normal 

Estadual, Departamento de Saúde, Delegacia Regional de Ensino, Aeroclube (um dos 

primeiros aeroportos da região com voos regulares para a capital paulista), Comarca 

importante, seis agências bancárias, praças ajardinadas, Colégio Companhia de Maria, 

Colégio dos Dominicanos, entre outros. Também chegou a eleger representantes 

(deputados) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Segundo Silva (1955), a falta de uma proposta de industrialização pelos 

políticos e pela elite local, não foi levada a contento, o que poderia ter resultado em 

um equilíbrio populacional, evitando-se o êxodo rural conhecido nas últimas décadas. 

Com o passar dos anos, ficou evidente a confirmação do modelo de desenvolvimento 

centrado na agricultura, desprezando a atração de investimentos industriais  para 

Santa Cruz do Rio Pardo. Apesar dessa realidade, felizmente alguns empresários locais 

começaram a investir em indústrias no município, que como será visto mais adiante, 

possui hoje um número considerado de empresas, gerando empregos a sociedade 

santa-cruzense e para a região. 

 

3 A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO 

RIO PARDO, SÃO PAULO 

 

Através do processo de produção da agricultura, o que ocorreu no período de 

1930 a 1950 foi a diversificação de produtos agrícolas notadamente para prover as 

necessidades do mercado interno, dando prioridade aos meios de circulação, pois o 

fator essencial se destacou pela integração do mercado nacional, com o 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 

ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 
Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 

 

 

desenvolvimento da rede de transportes, especialmente o transporte rodoviário a partir 

da década de 1950. 

A atividade agrícola do município teve que buscar outras culturas agrícolas a 

fim de se recuperar do prejuízo da super produção cafeeira e da crise de 1929 (quebra 

da Bolsa de Nova York), o que levou muitos fazendeiros à falência. Conforme destaca 

Zanoni (1977), “a agricultura santa-cruzense apresentou grande diversificação de 

plantio após esse período de derrocada da produção cafeeira”.  

Nesse momento, as culturas agrícolas que se destacavam no município era a 

alfafa, que apresentou a maior produção no Estado de São Paulo nos anos de 1940, o 

algodão, o milho, o arroz, a cana-de-açúcar (grande área de cultivo e produção na 

atualidade), o feijão, o amendoim, o trigo, a soja, a melancia, a banana, a laranja, o 

limão, a poncã e a amora (produção do bicho da seda), entre outras culturas6.  

O processo de modernização da agricultura, que abrange a mercantilização 

intrasetorial da agricultura, origina a substituição de elementos internos do complexo 

rural por compras extra setoriais (máquinas e insumos), criando espaço para a 

indústria de bens de capital e insumos para o setor agrícola. A agricultura se torna 

fornecedora de matérias-primas para a agroindústria7.   

Diante dessa nova realidade, a agricultura de Santa Cruz do Rio Pardo passa 

por uma grande transformação produtiva. No contexto atual, as principais culturas 

agrícolas de Santa Cruz do Rio Pardo, segundo levantamento realizado pelo 

Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São 

Paulo (Projeto LUPA/CDRS/Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo), 

são, pela classificação produtiva, em hectares, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, a 

laranja, a mandioca, o café, a aveia, o feijão, a melancia e o pimentão (tabela 2). 

 
 

 
 

 
6 Para Junqueira (1994), as culturas da alfafa, milho, algodão e café estiveram intrinsecamente unidas à economia 
do município no início do século XX, sendo que a chegada da ferrovia facilitou o escoamento rápido da produção 
(JUNQUEIRA, 1994, p. 58). 
7 HESPANHOL, Antonio Nivaldo. Políticas públicas, modernização e crise da agricultura brasileira. Faz 

ciência. Francisco Beltrão, FACIBEL, v. 1 n. 1, p. 38-49, 1997. 
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Tabela 2 – As Principais Culturas Temporárias e Perenes no Município de Santa Cruz do Rio 
Pardo, SP, por área de produção (hectares). Ano Base: 2016/17 

Posição Culturas Grupo Área Total 
(ha.) / 2016 

1º Soja Cultura temporária 27.214 

2º Milho Cultura temporária 25.122 

3º Cana-de-açúcar Cultura temporária 24.754 

4º Laranja Cultura perene 9.081 

5º Mandioca Cultura temporária 539 

6º Café Cultura perene 201 

7º Aveia Cultura temporária 98 

8º Feijão Cultura temporária 46 

9º Melancia Cultura temporária 45 

10º Pimentão Cultura perene 33 

Fonte: Levantamento de Unidades Produtivas Agrícolas / LUPA, 2016/17 

 

As culturas da soja, do milho e da cana-de-açúcar se destacam no município 

santa-cruzense, devido a sua grande área produtiva e a fertilidade do solo (terra roxa). 

A soja, pela valorização do produto no mercado internacional principalmente 

(commodities), devido à elevada demanda de consumo, especialmente da China; o 

milho, por ser um produto fundamental na alimentação da população e de sua 

utilização na agroindústria de alimentos e de ração para animais.  

A produção de cana-de-açúcar no município de Santa Cruz do Rio Pardo tem 

por finalidade abastecer as agroindústrias sucroalcooleiras (produção de etanol e 

açúcar), localizadas nos municípios vizinhos e essa produção já é bastante tradicional 

na região (especialmente a partir do Programa Nacional do Álcool/PROÁLCOOL, no 

ano de 1975), aumentando ou diminuindo a área produtiva de acordo com os 

interesses e a valorização da política do setor sucroalcooleiro nacional. 

A cultura da laranja está ampliando a produção devido ao fato de se encontrar 

localizada no município uma agroindústria de suco concentrado congelado de laranja, 

a Agroterenas S/A Industrial Citrus, pertencente ao grupo Agroterenas (antigo Grupo 

Nova América S/A), e que destina a maior parte da produção para a exportação 

(AGROTERENAS, 2016). 

A área de produção da mandioca também é significativa e tem seu mercado 

garantido nas agroindústrias de farinha e fecularias da região, bastante utilizada na 

alimentação. O café ainda continua sendo cultivado no município, mas sem a 
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importância que teve no passado. A aveia é uma das cultura mais recentes e que está 

sendo bastante apreciada no mercado interno; o feijão possui uma área produtiva de 

pequena dimensão, e atende principalmente às agroindústrias de alimento da região, 

a melancia por se adaptar bem às características dos solos, do clima e dos terrenos 

(pouco acidentados) da região  e por ser valorizada pelo mercado consumidor, e o 

pimentão, plantado nas estufas (plasticultura) e que se destina a abastecer o mercado 

interno brasileiro, especialmente o paulista. 

 

4 A IMPORTÂNCIA DO EMPRESARIADO LOCAL NO PROCESSO DE 

INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SÃO 

PAULO 

 

 Estudos de Silva (1955) apontavam que o caminho do desenvolvimento do 

município santa-cruzense era a industrialização, mas sua liderança política, centrada 

nos interesses da agricultura, fez com que o município permanecesse ligado às  

tradições agrárias. Com as consequências do processo de modernização da agricultura 

no Brasil,  mas sem um plano de industrialização consistente, “Santa Cruz do Rio Pardo 

debateu-se diante de opções que lhe assegurassem sua definitiva vocação” 

(JUNQUEIRA, 1994).  

O que aconteceu no município de Santa Cruz do Rio Pardo, com a introdução 

das técnicas da modernização da agricultura, foi uma intensa migração de sua 

população, especialmente os jovens8 e de pessoas que moravam na área rural, para 

outros centros urbanos onde tivessem a oportunidade de prosseguir seus estudos e 

trabalhar, especialmente na indústria, que ofereciam as melhores oportunidades de 

trabalho e os melhores salários. Para enfrentar esse momento crítico, que estava 

resultando no declínio populacional do município e a perda da liderança econômica e 

política regional, seria fundamental que o município optasse pela industrialização.  

 
8 Já era fato, desde muito tempo, o grande êxodo de jovens que partiam para cidades maiores em busca 

de emprego e de escolaridade. Aos poucos, Santa Cruz do Rio Pardo, sem oportunidades de trabalho, 
corria o risco de transformar-se numa cidade apenas torrão-natal, para onde centenas de conterrâneos 

voltam, em finais de semana, para descansar ou visitar os velhos parentes (JUNQUEIRA, 1994, p. 304). 
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Santa Cruz do Rio Pardo não estava localizada na área de influência das 

cidades que receberam indústrias oriundas da Região Metropolitana da Grande São 

Paulo, por meio do processo de desconcentração industrial. Além disso,  não possuía 

mão de obra especializada para atrair indústrias, pois sua economia estava baseada 

na atividade agrícola. Com isso, não conseguiu atrair grandes indústrias nacionais e 

multinacionais, como ocorreu nas regiões de Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e 

na Baixada Santista. 

Silva apud Junqueira (1994, p. 175) apontou que o problema poderia ser 

“contornado através de salário mais baixo do que aqueles pagos aos profissionais 

especializados nas demais cidades paulistas”. O município tinha perspectivas de 

mercado, facilidade para a obtenção de matérias-primas, de energia e combustíveis e 

não possuía nenhum problema para a instalação de indústrias. 

Implantar o processo de industrialização poderia se constituir em uma 

mudança favorável para a retomada do desenvolvimento econômico e na manutenção 

da liderança política regional, desde que o processo fosse adequado à realidade local, 

o que certamente, resultaria num equilíbrio populacional, evitando-se o êxodo rural 

conhecido nos últimos anos (JUNQUEIRA, 1994, p. 175). 

Mesmo assim, o município conseguiu desenvolver seu processo de 

industrialização a partir do empresariado local, muitos deles possuidores de capital 

oriundos da antiga atividade cafeeira no território santa-cruzense.  Alguns empresários 

locais lideraram o processo de desenvolvimento industrial de Santa Cruz do Rio Pardo, 

a maioria deles originários de famílias imigrantes.   

Francisco Pegorer se dedicou a várias atividades do setor agroindustrial no 

município. Inicialmente, construiu um alambique na zona rural para a produção e 

engarrafamento de aguardente9 (Caninha Verdinha). Mais tarde, se consolidou como 

grande plantador de cana-de-açúcar em suas propriedades e, finalmente, seus 

descendentes passaram a se dedicar ao beneficiamento de arroz no município, com 

 
9 Em 1940, foi oferecido ao Sr. Pegorer pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) quotas para a 

instalação de uma usina de açúcar no lugar da fábrica de aguardente, mas o mesmo não concordou”. 

(BRAY, 1980). 
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algumas agroindústrias de alimentos, de médio e grande porte, nos territórios santa-

cruzense e gaúcho (região de Uruguaiana/RS). 

As indústrias de transformação (beneficiamento) dos produtos agrícolas 

também tiveram uma função especificamente urbana, que estabelecem vínculo entre 

o desenvolvimento urbano e a atividade agrária, inicialmente expressas nas máquinas 

de beneficiamento de arroz, algodão e café  (FRESCA, 1990, p. 78). Na década de 

1950, o município produziu a sua maior safra de arroz, com 4.251 hectares plantados 

e 6.852 toneladas produzidas. Nessa mesma década, foram criadas as primeiras 

máquinas de beneficiar arroz bem como a comercialização do mesmo, através da 

iniciativa de alguns produtores locais, pertencentes às famílias Pegorer, Nardo, 

Manfrim” (FERREIRA DIAS, 2019, p. 99-100). 

Michiyoshi Suzuki, de origem japonesa, foi um empresário do setor de 

alimentos, que fundou a Indústria de Máquinas Suzuki S/A, que produzia máquinas e 

equipamentos para o beneficiamento do arroz. Ele próprio criou um  processo de 

industrialização de máquinas para beneficiamento do arroz (Junqueira, 1994). Isso 

aconteceu durante os anos de 1950 e foi responsável pelo desenvolvimento do setor 

de beneficiamento de arroz no município, que atualmente é considerado o maior polo 

de beneficiamento de arroz do interior paulista, com a produção e distribuição de 25% 

de todo o arroz consumido no Estado. 

Outro setor de destaque foi a indústria calçadista, que se originou na década 

de 1940, onde se destacaram alguns empresários locais, como Geraldo Vieira Martins, 

Ermínio Paulin, Cícero Ribeiro e outros. A cidade chegou a ser considerada o 4º. Polo 

calçadista do Estado de São Paulo10. No entanto, com a entrada dos calçados asiáticos 

no mercado nacional (especialmente chineses), as indústrias locais passaram a 

vivenciar uma grave crise, devido à valorização do Real frente ao Dólar, o que 

encarecia o produto nacional e tornava o produto importado mais acessível no mercado 

consumidor. A preferência do consumidor por um produto mais acessível, fez com que 

 
10 São considerados polos de produção calçadista no Estado de São Paulo, as cidades de Franca, 

especializada na produção de calçados masculinos, Birigui, que se especializou na produção de calçados 

infantis, e Jaú, com a produção especializada em calçados femininos (nota do autor). 
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várias empresas entrassem em recuperação judicial e algumas em processo de 

falência, permanecendo ativas algumas poucas empresas no município. 

Atualmente, o município de Santa Cruz do Rio Pardo se destaca na indústria 

de alimentos, sendo o maior produtor da Região de Governo de Ourinhos (RGO), onde 

se encontra inserido. Novos empreendedores de origem local estão investindo no 

processo industrial, com empresas de grande, médio e pequeno portes, gerando 

desenvolvimento econômico e empregos para a população do município e da região. 

Segundo salienta Zanoni (1977), em seus estudos sobre o desenvolvimento 

industrial do município durante a década de 1970,  

 
Santa Cruz do Rio Pardo tem condições de manter suas indústrias pois 
possui fatores como a energia elétrica, água em abundância, mão de 
obra abundante, embora não dispondo de variedade de meios de 

transporte, o sistema rodoviário oferece condições satisfatórias para o 
transporte de materiais diversos necessários para as indústrias e de 

seus produtos (ZANONI, 1977, p. 110). 

 

O município santa-cruzense não se constitui essencialmente em uma cidade 

industrial, pois sua importância na agricultura ainda é muito grande, mas seu 

desenvolvimento urbano-industrial, especialmente a partir dos anos de 1950, fez com 

que a cidade se especializasse na  indústria de alimentos e de calçados, em suas 

diferentes momentos econômicos.  

 

5 A ATUAL SITUAÇÃO ECONÔMICA E POLÍTICA DE SANTA CRUZ DO RIO 

PARDO NA REGIÃO DE GOVERNO DE OURINHOS, SÃO PAULO 

 

Conforme a divulgação do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), 

organizado anualmente pelo Ministério do Trabalho, e publicado pela Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP, 2017), o município de Santa Cruz do Rio 

Pardo está localizado na  Região de Governo de Ourinhos11, no centro-oeste paulista; 

 
11 Segundo Fuini e Hori (2014, p. 237), as regiões de governo são subunidades de regionalização 
utilizadas pela Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, sendo menores que as regiões 

administrativas. São utilizadas para fins estatísticos, conforme dados e pesquisas do Seade (Sistema de 
Análise de Dados do Estado de São Paulo), e para o planejamento e execução de políticas públicas. A 
Região de Governo de Ourinhos possui 12 municípios e faz parte da Região Administrativa de Marília, 

que é composta por 51 municípios. 
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possui um território de 1.115 Km2, representando o município com maior extensão 

territorial e a segunda maior população registrada, 43.921 habitantes (IBGE, 2010), 

se constituindo em uma pequena cidade12, perdendo apenas para Ourinhos. 

Segundo informações da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE, 2015), o Produto Interno Bruto Municipal, no ano de 2015, era de R$ 1.682,93 

milhões, sendo representado pelos setores de serviços com R$ 974,18 milhões; da 

indústria com R$ 443,61 milhões; e pela agropecuária com R$ 76,16 milhões.  

Conforme divulgado pela FIESP (2017), o município possui cento e quarenta e 

quatro estabelecimentos industriais. A maior concentração de estabelecimentos 

industriais é representada pela indústria de alimentos (especificamente a de 

beneficiamento de arroz, rações e panificação e subprodutos), que perfaz um total de 

46 empreendimentos e 32% da quantidade de estabelecimentos por setor produtivo. 

Vinte empresas são indústrias de calçados, perfazendo 14% do total, representando a 

segunda maior concentração de indústrias por setor produtivo no território santa-

cruzense.  

Conforme afirma Ferreira Dias (2019), atualmente Santa Cruz do Rio Pardo 

tem sua economia industrial centrada nas empresas beneficiadoras de arroz13, na 

indústria de rações para gatos e cães14,além de possuir o setor terciário atrelado à 

prestação de serviços a esse setor industrial. Outras grandes empresas do setor de 

panificação e produtos alimentícios também vêm ganhando espaço na economia e 

gerando empregos para a população santa-cruzense e região. 

Além disso, Alves (2014), destacou em seu estudo a existência do Distrito 

Industrial e Empresarial “Michiyoshi Suzuki”, como atributo da política pública 

municipal de atração de empresas e indústrias para o município (Lei municipal no. 

2.223, de dezembro de 2007), onde a prefeitura doa o terreno e concede isenção de 

impostos por dez anos para as empresas que desejarem se instalar no local. Essa lei 

 
12 FERREIRA DIAS, Franciele. Pequenas Cidades na Rede Urbana de Ourinhos – SP: Agronegócio e 
Especialização Produtiva. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
300p, 2019. 
13 Brasília Alimentos, São João Alimentos, Cerealista Nardo, Picinin Alimentos, Cerealista Rosalito e 
Guacira Alimentos. 
14 Special Dog e Spert (nota do autor). 
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também é válida para as empresas que já estão instalados na cidade, e querem ampliar 

sua planta fabril. 

Apesar de ter perdido muito de sua pujança no passado, Santa Cruz do Rio 

Pardo conseguiu, de certo modo, realizar sua industrialização, a partir de empresários 

e capital local (originário da lavoura cafeeira). Também o projeto de ter um Distrito 

Industrial foi realizado. Hoje, o município não é servido pela ferrovia, mas acabou 

sendo beneficiado com a abertura de novas e modernas rodovias que cruzam o 

território santa-cruzense, como a Rodovia Castelo Branco (SP-280), a Rodovia 

Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225) e a rodovia Orlando Quagliato (SP-

327), que são autopistas. Paralelamente a elas, existem as rodovias vicinais, que 

através de suas interligações, conectam esse município a todas as regiões paulistas e 

ao território nacional, possibilitando o desenvolvimento econômico e político, através 

da produção e escoamento de produtos oriundos de suas indústrias. 

O município de Santa Cruz do Rio Pardo busca recuperar o vigor do 

desenvolvimento econômico e voltar à liderança política regional, como foi no passado. 

No entanto, um novo cenário geopolítico regional foi constituído e a sociedade santa-

cruzense e sua elite política têm que se conscientizar que o momento atual é outro. 

Se não pode reaver sua liderança política na região, pelo menos que adote uma 

postura de contribuição para o desenvolvimento econômico regional e possa participar 

de modo a fortalecer os interesses políticos comuns nos municípios que fazem parte 

do território da Região de Governo de Ourinhos, ao qual se encontra subordinado. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O município de Santa Cruz do Rio Pardo, outrora tido como “Boca do Sertão”, 

é o mais antigo da Região de Governo de Ourinhos. A partir dele, surgiram vários 

novos municípios que vieram integrar esse território. Sua liderança política e 

econômica foi incontestável até meados dos anos de 1950, pois possuía na economia 

agrícola, especialmente, a cultura do café, sua principal atividade e o motor de seu 

desenvolvimento econômico e a manutenção de seu status político. 
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Com a crise de 1929 e a derrocada da lavoura cafeeira, Santa Cruz do Rio 

Pardo entra em uma fase de estagnação de sua economia e sua liderança política 

regional acaba sendo abalada. Novas culturas agrícolas foram introduzidas no 

município como alternativa para sua retomada econômica, visto que sua elite agrária 

já estava consolidada e não via outra forma de desenvolvimento. Com a modernização 

da agricultura, a partir dos anos de 1950, a introdução de novas técnicas na 

agricultura, libera um contingente de trabalhadores que migram para os principais 

centros industriais do Estado, .a procura de empregos, melhores salários e 

prosseguimento dos estudos. 

Contudo, o surgimento de um empresariado local, oriundo da antiga atividade 

cafeeira, passou a investir na atividade industrial, com registros da implantação de 

indústrias a partir dos anos de 1940, embora de forma bastante limitada, 

especialmente a de beneficiamento de produtos, originários do meio rural. Com isso, 

Santa Cruz do Rio Pardo se especializou nas indústrias de calçados e de alimentos, se 

tornando referência na região. 

No entanto, o cenário político já não é propício para recuperar sua liderança 

política rural-agrícola na região. A liderança agora é pautada nas atividades urbano-

industriais, e nesse aspecto, ocorre o surgimento de novos centros que apostam na 

urbanização e industrialização como fonte de desenvolvimento político e econômico. 

O momento agora é de contribuir para o fortalecimento e a melhoria das estruturas 

existentes na Região de Governo de Ourinhos, juntamente com os demais municípios 

que fazem parte dessa região, reivindicando uma postura mais séria e concreta de 

investimentos a partir das políticas públicas das esferas públicas federal e estadual, de 

modo a concretizar o desenvolvimento socioeconômico e político na região. 
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RESUMO 

Desde 2009 o espaço urbano de Ituiutaba-MG vem passando por importantes 

transformações no âmbito da produção do espaço, através dos conjuntos habitacionais 

do Programa Minha Casa Minha Vida. Este artigo analisa a apropriação do solo urbano 

como alvo da atuação dos agentes produtores do espaço urbano, bem como a 

apropriação da terra rural sob o aspecto mercadológico. O objetivo é investigar por 

meio da estrutura do sistema de registro imobiliário brasileiro a atuação dos agentes 

imobiliários na produção do espaço na cidade de Ituiutaba. Como metodologia 

realizou-se a coleta de dados por meio de documentos públicos referentes aos 

loteamentos visando compreender de que forma e quem foram os agentes atuantes 

nessa expansão urbana. Os resultados deste trabalho foram obtidos por meio das 

análises das Certidões das Matrículas dos loteamentos concluindo que este processo 

de produção ocorre por interesses políticos, sociais e econômicos.  

 

Palavras chave: Espaço Urbano. Registro de imóveis. Loteamentos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Ituiutaba, localizada no Triângulo Mineiro, destaca-se no âmbito 

regional ao que se refere ao Programa Minha Casa Minha Vida3. De acordo com os 

dados de Teodoro (2017) Ituiutaba foi o município mineiro que mais recebeu conjuntos 

habitacionais considerando o seu contingente demográfico, acarretando impactos 

importantes na estruturação da cidade, transformando a terra rural em terra urbana. 

Contudo, ao analisarmos os assentos registrais, identificamos que os contratos entre 

o Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, teve início no ano de 2009, assim, 

destaca-se o setor leste em Ituiutaba, por ter sido o primeiro setor a receber os 

conjuntos habitacionais a partir de 2009. 

Neste diapasão, os estudos sobre Programa Minha Casa Minha Vida na cidade 

de Ituiutaba, lançam olhares acerca da atuação dos agentes produtores do espaço, 

porém, até o presente estudo não há pesquisas que analisam os assentos tabulares 

do Registro Imobiliário. Sendo assim, neste trabalho temos como objetivo investigar 

por meio da estrutura do sistema de registro imobiliário brasileiro como deu-se a 

atuação dos agentes imobiliários na produção do espaço na cidade de Ituiutaba. 

Para a realização deste trabalho foi necessário a utilização de diversas técnicas 

acerca do objeto de estudo, sendo assim Lakatos e Marconi (1993, p. 174) dizem que 

“toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos” desta forma 

na Geografia não é diferente pois essas técnicas podem ser tanto a etapa de gabinete, 

quanto a etapa do trabalho de campo entretanto são etapas que se complementam. 

O acesso às certidões4 foi realizado no 2° Cartório de Registro de Imóveis, 

Comarca de Ituiutaba - MG, este responsável pela circunscrição dos loteamentos da 

 
3 O programa foi lançado pela Lei N°11.977 07/07/2009 (BRASIL, 2009), que também instituiu a regularização 

fundiária e o custeio de moradia à população de baixa renda. O objetivo inicial foi de construir um milhão de novas 
moradias no país e criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais. 
4 Estão descritos os dados das certidões utilizadas neste trabalho a seguir: Residencial Canaã I - Matrícula n° 39.167 

Livro N° 2 - Registro Geral; Certidão de Inteiro Teor emitida em 25/10/2019, Selo DDL62210; Certidão emitida em 
03/12/2019 dos documentos originais, arquivados sob N° 177.930, de protocolo do livro 1, de 04/11/2009, Selo 
Eletrônico N° DGL26901; Certidão emitida em 03/12/2019, extraída dos documentos originais arquivados sob o N° 

160.044/045/047 de protocolo  do Livro 1, de 16/08/2005, Selo Eletrônico N° DGL26905. Residencial Canaã II - 
Matrícula N° 39.168 Livro N° 2 - Registro Geral - Certidão de Inteiro Teor emitida em 25/10/2019, Selo DDL62210; 
Certidão emitida em 03/12/2019 dos documentos originais, arquivados  sob N° 177.931, de protocolo do Livro 1, 

de 04/11/2009, Selo Eletrônico N° DGL26901. Residencial Buritis - Matrícula N° 37.547 Livro N° 2 - Registro Geral 
- Certidão de Inteiro Teor emitida em 25/10/2019, Selo DDL62210; Matrícula nº 40.853 Livro Nº 2  Registro Geral, 
certidão emitida em 13/12/2019, Selo DGL29935; Matrícula  nº 37.543 Livro nº 2 Registro Geral, emitida  em 
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área de estudo, solicitamos as certidões5 relacionadas da nota de rodapé 4, sendo 

estes documentos fontes primárias desta pesquisa.  

Após a análise destes documentos partimos para a tabulação dos dados no qual 

trazemos a discussão sobre a produção habitacional em Ituiutaba principalmente no 

que tange a atuação dos agentes que produzem o espaço urbano, com ilustrações por 

meios de fotografias e mapeamento da área estudada, através da Plataforma Google 

Earth observando como a área era antes da expansão urbana, os mapas apresentados 

foram elaborados pelo Software QGis sendo este gratuito. 

 

2 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E SEUS AGENTES  

 

No território brasileiro o processo de urbanização é um fenômeno considerado 

recente, com início na década de 1940, porém intensificada somente a partir dos anos 

1960 e 1970 onde as cidades brasileiras começaram a ter um crescimento muito rápido. 

Para delimitar a área urbana do município, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2001), diz que “[...] o que continua até hoje definindo a área urbana 

do município é a Lei do Perímetro Urbano, de competência exclusiva municipal, 

servindo tanto para fins urbanísticos quanto tributários” (IBGE, 2001, p.116).  

Ao longo dos anos podemos observar as transformações que ocorrem no espaço 

urbano, sendo ele transformado e modificado seguindo as lógicas e interesses políticos, 

econômicos, sociais, entre outros. “O espaço assim passa a ser um reflexo social 

organizado para atender a lógica do mercado” (CORRÊA, 1995). Sendo assim para 

 
14/12/2009 18:13; Matrícula nº 37.545 Livro nº 2 Registro Geral, emitida em 14/12/2009 18:41. Residencial Nadime 
Derze Jorge  - Matrícula N° 43.796 Livro N° 2 - Registro Geral - Certidão de Inteiro Teor emitida em 25/11/2019, 
Selo DGL25637; Matrícula N° 43.900 Livro N° 2 - Registro Geral, certidão emitida em 13/12/2019, Selo DGL29935; 

Matrícula nº 36.269 Livro nº 2 Registro Geral, emitida em 14/12/2009 19:57; Residencial Nadime Derze Jorge II - 
Matrícula N° 43.811 Livro DGL29935; Matrícula  nº 37.543 Livro nº 2 Registro Geral, emitida on line em 14/12/2009 
18:13; Matrícula nº 37.545 Livro nº 2 Registro Geral, emitida on line em 14/12/2009 18:41. Residencial Nadime 

Derze Jorge  - Matrícula N° 43.796 Livro N° 2 - Registro Geral - Certidão de Inteiro Teor emitida em 25/11/2019, 
Selo DGL25637; Matrícula N° 43.900 Livro N° 2 - Registro Geral, certidão emitida em 13/12/2019, Selo 
DGL29935;Matrícula nº 36.269 Livro nº 2 Registro Geral, emitida on line em 14/12/2009 19:57; Residencial Nadime 
Derze Jorge II - Matrícula N° 43.811 Livro N° 2 - Registro Geral - Certidão de Inteiro Teor emitida em 23/10/2019, 

Selo DDL61657; Certidão emitida em 25/10/2019, Selo DDL62210; Certidão emitida em 03/12/2019 extraídas dos 
documentos originais, arquivados sob N° 190.752, de protocolo do Livro 1, de 12/09/2012, Selo Eletrônico N° 
DGL26905; Certidão emitida em 16/12/2019, correspondente à folha nº 2 extraída dos documentos originais, 

arquivados neste SRI, sob nº 190.753 de protocolo do livro 1 de 12/09/2012. Selo DGL30230. 
5 Cada certidão conforme a tabela de emolumentos de 2019 do Estado de Minas Gerais, teve custo de R$ 26,20 

(Vinte e seis reais e vinte centavos).  
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atender as necessidades capitalistas, a produção do espaço urbano e a reorganização 

espacial necessita da participação ativa dos agentes sociais no contexto da produção 

e reprodução do espaço. De acordo com Corrêa (2013),  

A produção do espaço é conseqüência da ação de agentes sociais 

concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias e 
práticas espaciais próprias, portadores de contradições e 

geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros 
segmentos da sociedade. Este conjunto de ações possibilitam 
que o espaço urbano seja modificado para atender as 

necessidades capitalistas (CORRÊA, 2013, p. 43). 

Para a compreensão sobre a produção do espaço urbano iremos utilizar o 

conceito dado por Corrêa (2011, p.43), para o autor a produção do espaço urbano “é 

consequência da ação dos agentes sociais concretos, históricos, todas de interesses, 

estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de contradições e geradores de 

conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da sociedade”. Ainda segundo o 

autor em sua obra O espaço urbano, Corrêa (2005), afirma que, 

O espaço de uma grande cidade capitalista constitui-se, em um 
primeiro momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes 

usos da terra justapostos entre si. Tais usos definem áreas, como 
o centro da cidade, local de concentração de atividades 

comerciais, de serviços e de gestão, áreas industriais, áreas 
residenciais distintas em termos de forma e conteúdo social, de 
lazer e, entre outras, aquela reservada para futura expansão. 

Este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a 
organização espacial da cidade ou, simplesmente, o espaço 
urbano, que aparece assim, como espaço fragmentado 

(CORRÊA, 2005 p. 7).  

 Conforme dito pelo autor anteriormente, é necessário que as cidades tenham 

uma organização social, isso facilita a gestão para o poder público. Deste modo as 

cidades tem em seu espaço urbano um “conjunto de usos da terra”, e o foco deste 

trabalho está relacionado diretamente com a transformação da terra rural em terra 

urbana, com aquelas áreas em que já estavam previsto uma expansão urbana e 

aquelas em que foram inseridas no perímetro urbano, visto que essas mudanças 

ocorridas no espaço urbano são reproduzidas pela atuação de agentes. 

Complementando a ideia de Corrêa (2005), Almeida (1994) define que “esse 

espaço é produzido a partir de um conjunto de ações (públicas, privadas, individuais e 
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coletivas, planejadas ou não), de diferentes agentes, que materializam a forma física 

das cidades”. Compreendemos que o processo de produção do espaço urbano está 

ligado a lógicas e interesses diversos, uma vez que ocorre por intermédio da atuação 

de diferentes agentes que, por sua vez, produzem e reproduzem a cidade. Os 

produtores e modeladores do espaço urbano promovem uma articulação e 

fragmentação do espaço urbanizado. Sendo assim Corrêa (1995) afirma que,  

existem cinco agentes sociais modeladores do espaço: os 

proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, 
os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais 

excluídos. Deste modo, eles materializam no espaço os processos 
e os fenômenos sociais no local onde agem e estão em cada 
parte do espaço e são responsáveis por organizar e reorganizar 

a cidade (CORRÊA, 1995 p.7). 

 

No âmbito da atuação dos agentes produtores e modeladores do espaço 

urbano, devemos considerar o solo urbano como mercadoria neste caso a compra da 

terra rural e a transformação em terra urbana ou seja, o processo de produção do 

espaço urbano esteve e ainda está diretamente associado com a lógica de acumulação 

capitalista em suas diversas formas de reprodução. No intuito de contribuir para a 

caracterização dos diferentes agentes que produzem o espaço urbano, Corrêa, (2005) 

ao abordar sobre os agentes6 produtores do espaço menciona o caso dos proprietários 

industriais, dos proprietários fundiários, os promotores imobiliários, do Estado e dos 

grupos sociais excluídos.  

Os grandes proprietários industriais ou mesmo de grandes empresas 

comerciais são, em razão da dimensão de suas atividades, grandes consumidores de 

espaço (CORRÊA, 2005).  Estes agentes necessitam de áreas significativas nas cidades 

para o desenvolvimento de suas atividades, sendo que em muitos casos a localização 

também é fundamental. Embora Corrêa (2005) mencione que a especulação fundiária 

(que gera o aumento do preço da terra) não fosse de interesse dos proprietários dos 

meios de produção, ao longo das últimas décadas outras estratégias têm se destacado 

no âmbito deste grupo. 

 
6 A atuação destes agentes se dê sempre a partir de ações articuladas entre eles. Lembrando que este trabalho 

está diretamente relacionado na análise de como os agentes imobiliários juntamente com o Estado atuam na 
produção do espaço urbano na cidade de Ituiutaba no uso e ocupação do solo através dos loteamentos. 
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Por sua vez, os agentes fundiários atuam com o objetivo de obter a maior 

renda fundiária de suas propriedades, com interesse de que estas tenham o uso que 

seja o mais remunerador possível, especialmente uso comercial ou residencial de 

status (CORRÊA, 2005). Nesse contexto, elementos como a conversão de terra rural 

em urbana (esta última, mais valorizada) e interesse pelo valor de troca (e não de uso) 

da terra predominam nas lógicas e interesses destes agentes. 

Novamente, no âmbito da cidade capitalista, a desigualdade social se faz 

presente neste contexto. Como já mostrado por Corrêa (2005), os proprietários de 

terras bem localizadas e, portanto, valorizadas, terão suas propriedades destinadas à 

população de mais alta renda, como ocorre nos casos dos loteamentos fechados de 

alto padrão, por exemplo. Já os proprietários de terras mal localizadas e menos 

valorizadas destinarão suas áreas para loteamentos populares, ou, em muitos casos, 

em parceria com o Estado, dota estas terras com infraestrutura ou as destinam para 

a construção de conjuntos habitacionais, sempre com interesses especulativos. 

Os agentes imobiliários estes são os responsáveis pelas transformações das 

áreas rurais em áreas urbanas, eles têm a responsabilidade de fazer um estudo para 

saber se é viável essa transformação do espaço. Conforme Corrêa (2005), os 

promotores imobiliários encarregam-se de tarefas como a incorporação, o 

financiamento, os estudos técnicos e a construção e comercialização de imóveis. Estas 

tarefas dão origem a diferentes tipos de agentes concretos que atuam como 

promotores imobiliários. 

Segundo Harvey (1980), “os incorporadores imobiliários também podem ser 

proprietários fundiários, agentes imobiliários, industriais da construção civil, instituições 

financeiras e instituições governamentais”. Nas cidades, os promotores imobiliários são 

agentes importantes na (re) estruturação do espaço sendo responsável pela produção, 

circulação e distribuição da mais-valia produzida através da apropriação da renda 

fundiária urbana, de acordo com seus diferentes interesses por intermédio de 

estratégias diversas de valorização e estipulação dos preços do solo urbano, tanto nas 

pequenas quanto nas grandes cidades. 

Ao longo da história a atuação destes agentes reforçou as desigualdades sociais 

e espaciais dentro das cidades. Isto porque as próprias estratégias dos promotores 
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imobiliários são desiguais, ao se privilegiar determinadas áreas e setores da cidade em 

detrimento de outras, reforçando as desigualdades da cidade capitalista. 

O Estado é um dos principais agentes na produção das cidades, pois tem a 

participação marcante na produção, distribuição e gestão de infraestrutura e 

equipamentos de consumo coletivos necessários à vida urbana, a atuação do Estado é 

um importante agente que atua no espaço urbano tanto na escala local quanto a nível 

nacional atribuindo leis e ações. Salientamos que o Estado articula fazendo uma 

regulação de preços e taxação de impostos tendo a capacidade de fazer o zoneamento 

do uso do espaço, o que também pode interferir na valorização das áreas através de 

leis e ações de planejamento urbano.  

As ações do Estado no âmbito da produção da cidade são complexas, como já 

apontado por Corrêa (2005). Além de possuir um conjunto de instrumentos jurídicos e 

normativos que podem impactar diretamente na dinâmica das cidades, também podem 

investir em infraestruturas e serviços e diferentes áreas da cidade. Além disso, o Estado 

atua de maneira articulada com outros agentes, muitas vezes com os proprietários 

fundiários e promotores imobiliários. O próprio Estado não é neutro neste processo, 

uma vez que representa, em muitos casos, os interesses de grupos políticos e 

econômicos da cidade que, nem sempre, condizem com as reais demandas e 

necessidades da população, principalmente aqueles de mais baixa renda. 

Para Corrêa (2005), estes agentes têm como possibilidades de moradia os 

cortiços, as casas produzidas por autoconstrução, conjuntos habitacionais, favelas 

entre outros, geralmente nas áreas periféricas das cidades. O autor cita que o caso da 

produção de favelas retrata a atuação destes agentes na produção da cidade, 

demonstrando uma forma de resistência e estratégia de sobrevivência à imposição de 

lógicas capitalistas de outros agentes. 

 

3 BREVES NOÇÕES DO SISTEMA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO  

 

Pretendemos neste espaço descrever de forma breve como estrutura-se o 

sistema de registro imobiliário brasileiro, o escopo é mostrar como o arcabouço deste 

sistema nos permitiu a caminhar até aos resultados desta pesquisa.  
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As Atividades Notariais e de Registro têm em seu núcleo essencial o caráter de 

serviço público art. 236 da CF/1988, são desenvolvidas em caráter privado pelos 

Notários e Registradores, sendo estes profissionais do direito, dotados de fé pública 

por delegação do Poder Público. Contudo, o foco deste trabalho é sistema imobiliário 

brasileiro, assim trataremos a seguir especificamente de tal sistemática. 

Nas lições do professor Ricardo Dip (2017, p.145), podemos conceituar os 

Registros Públicos como um “sistema jurídico formalistas de publicidade de situações 

jurídicas”, tal conceito é concretizado no Brasil pela Lei 6.015/73, conhecida como Lei 

de Registro Públicos, a qual, prescreve toda a sistemática dos registros públicos, 

elencando as atribuições dos Registro de Imóveis, como a inscrição7 dos atos de 

registro, averbação dos títulos, e aberturas de matrículas,  ou  atos constitutivos, 

declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais, sobre imóveis reconhecidos em 

lei, inter vivos ou mortis causa, quer para sua constituição transferência e extinção, 

quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade. 

O sistema de ordenação do Registro de Imóveis, adotado pela 6.015/73 consiste 

no chamado Fólio Real, assim, é aberto um fólio, uma folha ou registro particular para 

o imóvel correspondente, na qual serão feitos os assentos relativos aos direitos reais 

sobre ele incidente. “Este registro particular é a matrícula ou fólio real denominação 

proveniente do direito germânico. É nesta folha, ou conjunto de folhas do livro de 

registro que será inscrita  toda mutação jurídica- real: daí o nome “fólio (folha) real” 

(LOUREIRO, 2017, p.526), logo,  a base física do Registro é o imóvel, assim todos os 

lançamentos de direitos reais são estruturado em função do imóvel, e não em razão 

da pessoa titular do direito real ou título ou documento inscritível.  

    Conforme a legislação brasileira, a matrícula é a primeira inscrição8 na qual 

é descrito e individualizado o imóvel, é nela que é identificado e qualificado o 

proprietário. Deste modo, matrícula ou fólio real traz a capacidade de conhecimento 

de toda a cadeia dominial e a mutação jurídico-real do imóvel, seja no tocante à 

 
7 Inscrição é um dos  princípios do Registro de Imóveis, por meio deste, que os atos de registros, averbação ou 

abertura de matrículas insere na tábula registral os direitos e dados sobre o imóveis.    
8 “A inscrição lança em livros dados portadores de transcendências jurídicas, os quais, entre nós são extraídos do 

título. No entanto, só os dois últimos costumam ser alternativamente denominados sistemas de inscrição porque 
esta possui neles eficácia constitutivas, que é a mais importantes, embora coexistente com a declarativa de 
direitos”. (CARVALHO,1998, p.16).  



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

especialidade objetiva ou subjetiva.  Tal maneira, é com base nela e a partir dela são 

inscritas todas as modificações pelas quais passa o imóvel durante sua existência 

histórica.  

Para o procedimento de Registro, em sentido lato, a legislação exige uma série 

de documentos, sendo caso de direito translativos, será exigindo o título causal, tal 

título nesta pesquisa refere-se ao contrato de compra venda dos lotes entre o loteador 

e Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, todos os títulos exigindo em lei, bem os 

documentos necessários para instrução do registro, por determinação normativo é  

arquivado no ofício imobiliário.    

No entanto, a cadeia dominial e tráfego jurídico real do imóvel, não se reduz 

apenas a cognoscibilidade das partes envolvidas, neste sistema há um Princípio da 

Publicidade, norteador da atividade, o qual tem a função de tornar pública a 

propriedade e gravames que recaem sobre os prédios urbanos e rurais, este princípio 

que ancorou e possibilitou a obtenção dos dados descrito neste trabalho.   

Sem refutar os predicados e os outros pensamentos acerca da publicidade 

registraria, neste trabalho comungamos do pensamento do professor Ricardo 

Dip(2017), o qual leciona que no princípio da publicidade registral, há além do fim 

próximo, o fim remoto, para o autor este último “e que lhe é muito próprio, dir-se-ia 

que próprio “à letra mesmo”. É que o termo “publicidade” é abstrato correspondente 

ao adjetivo “público”(ou seu feminino “pública”), de maneira que o princípio da 

publicidade registral também se justifica por direcionar-se à satisfação da res publica”( 

DIP, p.107, 2017). 

Cabe salientar que o termo res publica aplicado no trecho acima, está “no 

sentido clássico de Nação ou Estado – não se confunde com noções de “democracia” 

ou de “forma de governo republicana”. Em toda forma de governo é em princípio, 

possível favorecer a (o bem comum) ou atuar é avaliar se ele procurar o bem comum 

ou diversamente, se entende a interesses que não são comuns, mas privados” (DIP, 

p. 109, 2017). De tal modo, a publicidade registral transcende a possibilidade 

cognoscibilidade por todos, pois, permite além disso, a se a persecução do bem comum 

(res publica).  
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A publicidade registrária materializa-se por meio dos documentos produzidos 

pelo registrador, comumente denominado de certidão imobiliária. Na esfera técnico-

jurídico o registrador elabora vários tipos de categorias de documentos, todavia, para 

este trabalho utilizamos do documento-cópia, o qual  no Estado de Minas Gerais recebe 

o nome de Certidão de Inteiro Teor, tal documento retratada de forma fidedigna o 

documento matriz, podendo  ser, matrícula imobiliária, ou documentos acessórios 

utilizados para realização do ato de registro ou de averbação.    

Assim, diante da publicidade inerente do Registro de imóveis, por meio das 

certidões de matrícula de cada imóvel objeto de loteamento e dos demais documentos 

instruídos para registro,  obtivemos os dados das transações realizadas para a 

execução do Programa Minha Casa Minha Vida, com habitação de interesse social,   

bem como  toda a cadeia dominial de cada conjunto habitacional. 

 

4 RESULTADOS 

 

Os resultados deste trabalho foram obtidos por meio das análises das Certidões 

das matrículas dos loteamentos, e demais documentos instruídos para o registro, sendo 

eles Residencial Canaã I, Canaã II, Residencial Buritis e Residencial Nadime Derze 

Jorge e Nadime Derze Jorge II, (Figura 1) nas quais as mesmas são cópias fidedignas 

das matrículas e dos documentos necessários para o registro e foram emitidas pelo 

Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis - Comarca de Ituiutaba-MG. 

Assim, obtivemos que a expansão do setor leste da cidade de Ituiutaba, 

começou com os loteamentos denominados Residencial Canaã I e Residencial Canaã 

II em 17/07/2009, e sucessivamente os seguintes loteamentos, Residencial Buritis em 

agosto de 2009, Residencial Nadime Derze Jorge em março de 2012 e Residencial 

Nadime Derze Jorge II em julho de 2012.  Porém, esses residenciais são repassado ao 

Fundo de Arrendamento Residencial- FAR no ano de 2009 e 2012, conforme os quadros 

a seguir.  Para melhor visualização e entendimento da cadeia dominial e suas alterações 

subjetivas e objetivas, elaboramos um quadro para cada conjunto habitacional, no qual 

contém as especificações e dados de cada. Cabe salientar que conforme as certidões 

utilizadas, cada conjunto tem seu nascedouro de maneira diversa, assim, por isso, foi 
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feita uma análise minuciosa de cada matrícula e seus respectivos documentos, os quais 

foram colocados nos quadros abaixo.  O histórico dominial do imóvel (objeto do 

loteamento) será feito a partir do proprietário  antecessor à venda para o Fundo de 

Arrendamento Residencial - FAR. 

 
Figura 1 - Localização da área de estudo em Ituiutaba-MG 

 
Elaboração: PARREIRA, Suellen, 2019  

Fonte de Dados: IBGE, 2019 

 

4.1 RESIDENCIAL CANAÃ I 

 
Quadro 1 - Dados extraídos dos assentos das matrículas dos imóveis - Residencial Canaã I 

RESIDENCIAL CANAÃ I 

Matrícula 39.167 - Livro nº 2 – Registro Geral 

Descrição do imóvel na matrícula: A descrição foi feita de forma breve, apenas com nome e 

tamanho da área. 

● Lote de terreno urbano, município de Ituiutaba- MG contendo a área total de 

208.149,92 m2. 

● Nome do proprietário anterior ao loteamento: Luiz Carlos Ribeiro e sua esposa Márcia 

Paranaíba Bernardes Ribeiro e Leila Abadia Ribeiro. 

● Data da venda para a construtora: Os proprietários venderam à Realiza Construtora 

Ltda, em 22/07/2009, pelo valor de R$ 804.742,93(oitocentos e quatro, novecentos e 

quarenta e dois mil e noventa três centavos), conforme registro 03 da matrícula 

39.167(R-3-39.167).  
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Observação: Na data da transação acima citada o imóvel já pertencia ao perímetro urbano, 

conforme a certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba, o imóvel passou integrar 

o perímetro urbano de acordo com a Lei nº 2916, de dezembro de 1992. 

APROVAÇÃO PARA O LOTEAMENTO 

Conforme registro 04 matrícula 39.167 (R-4-39.167) em 17/07/2009 por meio do Decreto n 

6.518 de 17/07/2009, foi o aprovado o loteamento que recebeu a denominação de 

Residencial Canaã I, contudo o registro no foi realizado em 14 de agosto de 2009.  

Divisão do loteamento conforme registro 04 matrícula 39.167(R-4-39.167): 

➔ 49.332,19m2 destinados às vias públicas; 

➔ 10.540,00m2 destinados às áreas institucionais; 

➔ 17.174,25m2 destinados à área verde e praça;   

➔ 131.103,48m2 aos lotes destinados a venda, num total de 615 unidades. 

VENDA DO LOTEAMENTO PARA O FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - 

FAR 

Conforme documentos arquivados no Cartório sob o número de 177.930, do 

protocolo do Livro 1 de 04/11/2012. 

Em 28 de outubro de 2009 foi assinado o contrato de Compra e Venda de Imóvel e de 

Produção de Empreendimento Habitacional no Programa minha casa minha vida – PMCMV. 

As partes integrantes:  

Realiza Construtora LTDA- Vendedora/Construtora   

Fundo de Arrendamento Residencial – Compradora/ Contratante 

Observação: A empresa Realiza Construtora foi a vendedora dos lotes e responsável pela 

construção das unidades habitacionais. Tal empresa é inscrita no CNPJ  sob nº 

16.991.176/0001-92, situada na cidade de Uberlândia  – MG . 

VALOR GLOBAL DA OPERAÇÃO 

O valor global da operação foi de R$ 18.777.905,88(dezoito milhões, setecentos e setenta e 
sete mil, novecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), assim dividido em: 

 
● R$ 2.816.500,00 (Dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, e quinhentos mil reais), 

compra e venda do imóvel sobre o qual foram erigidas as unidades habitacionais.   

● R$ 15.961.405,88 (quinze milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e 
cinco reais e oitenta e oito centavos), valor para a produção e execução da obra.  

TOTAL DE LOTES VENDIDOS PARA O FAR: Foram vendidos ao FAR o total de 500 lotes.  

Fonte: 2° Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Ituiutaba - MG, 2019 
Orgs: SILVA, L; PARREIRA, S. 2019 
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 4.2 RESIDENCIAL CANAÃ II 
 
Quadro 2 - Dados extraídos dos assentos das matrículas dos imóveis - Residencial Canaã II 

RESIDENCIAL CANAÃ II 

Matrícula 39.168 - Livro nº 2 – Registro Geral.  

Descrição do imóvel na matrícula: A descrição foi feita de forma breve, apenas com nome e 

tamanho da área. 

● Lote de terreno urbano, nº 2, município de Ituiutaba- MG contendo a área total de 

218.484,37m2.  

● Nome do proprietário anterior ao loteamento- Luiz Carlos Ribeiro e sua esposa Marcia 

Paranaíba Bernardes Ribeiro e Leila Abadia Ribeiro, estes venderam à Realiza 

Construtora Ltda, em 22/07/2009, pelo valor de R$ 844.697,67(oitocentos e quarenta 

e quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos ), conforme 

registro 03 da matrícula 39.168(R-3-39.168). 

Observação: Na data da transação acima citada a imóvel já pertencia ao perímetro urbano. 

APROVAÇÃO PARA O LOTEAMENTO 

Conforme registro 04 matrícula 39.168(R-4-39.168) em 17/07/2009 por meio do Decreto nº 

 6.519 de 17/07/2009, foi o aprovado o loteamento que recebeu a denominação de 
Residencial Canaã II, contudo o registro foi realizado em 14 de agosto de 2009.  

Divisão do loteamento conforme registro 04 matrícula 39.168(R-4-39.168): 

➔ 51.290,27m2 destinados às vias públicas; 

➔ 10.942,00m2 destinados às áreas institucionais;  

➔ 17.729,60m2 destinados às áreas verdes e praças; 

➔ 138.522,13m2 aos lotes destinados a venda, num total de 659 unidades. 

VENDA DO LOTEAMENTO PARA O FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - 

FAR 

Conforme documentos arquivados no Cartório sob o número de 177.931, do 

protocolo do Livro 1 de 04/11/2012. 
Em 28 de outubro de 2009 foi assinado o contrato de Compra e Venda de Imóvel e de 
Produção de Empreendimento Habitacional no Programa minha casa minha vida – PMCMV. 

As partes integrantes:  
Realiza Construtora LTDA- Vendedora/Construtora   

Fundo de Arrendamento Residencial – Compradora/ Contratante 

Observação: A empresa Realiza Construtora foi vendedora dos lotes e responsável pela 

construção das unidades habitacionais. Tal empresa é inscrita no CNPJ  sob nº 

16.991.176/0001-92, situada na cidade de Uberlândia  – MG.  
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VALOR GLOBAL DA OPERAÇÃO 

O valor global da operação foi de R$ 18.599.028,82(dezoito milhões, quinhentos e noventa 
e nove mil, vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), assim dividido em: 
  

● R$ 2.816.500,00 (Dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, e quinhentos mil reais), 
compra e venda do imóvel sobre o qual foram erigidas as unidades habitacionais.   

● R$ 15.782.528,82 (quinze milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte 
oito reais e oitenta e dois centavos), valor para a produção e execução da obra. 

TOTAL DE LOTES VENDIDOS PARA O FAR: Foram vendidos ao FAR o total de 500 lotes.  

Fonte: 2° Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Ituiutaba - MG, 2019 

Orgs: SILVA, L; PARREIRA, S. 2019  
 

 

4.3 RESIDENCIAL BURITIS  
  

 
Quadro 3 - Dados extraídos dos assentos das matrículas dos imóveis - Residencial Buritis 

RESIDENCIAL BURITIS 
Matrícula 37.547 - Livro nº 2 – Registro Geral 

Descrição do imóvel na matrícula: A descrição foi feita de forma breve, apenas com nome e 

tamanho da área.  

Gleba situada no lugar denominado FAZENDA CHÁCARA, parte integrante da antiga FAZENDA 
SÃO LOURENÇO, município de Ituiutaba- MG,  contendo a área total de 14-16-10 ha. 

Conforme a matrícula 37.547 - Livro n° 2 - Registro Geral. 

O imóvel descrito acima foi originado a partir da fusão de duas glebas de terras, sendo: 

● Gleba situada no lugar denominado "Fazenda Chácara", parte integrante da antiga 
Fazenda São Lourenço, município de Ituiutaba, MG, contendo a área de 02-27-97 has, 
conforme matrícula 37.543- Livro 2 - Registro Geral, este imóvel foi vendido por Vania 

Bonatti Delicole e seu marido, Paulo Henrique Delicole à Buritizal Empreendimentos 
Imobiliário LTDA, em 21/03/2007, pelo valor de R$ 12,042,00, conforme registro 01 
da matrícula 37.543 (R-01-37.543).  

● Gleba situada no lugar denominado "Fazenda Chácara", parte integrante da antiga 
Fazenda São Lourenço, município de Ituiutaba, MG, contendo a área de 11-88-13 has, 

conforme matrícula 37.545- Livro 2 - Registro Geral, este imóvel foi vendido por Ivã 
Carvalho da Silva e sua mulher, Vanda Maria Domingues à Buritizal Empreendimentos 
Imobiliário LTDA, em 21/03/2007, pelo valor de R$ 62.758,00, conforme registro 01 

da matrícula 37.545(R-01-37.545). 

Observação: ( No cartório está instruído com o número de Decreto 6.551 de agosto de 2009 
(expansão), Decreto 6536 agosto de 2009 (loteamento), contudo, não encontramos esses 
decretos no site da prefeitura, assim teremos que pedir  as certidões)  
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APROVAÇÃO PARA O LOTEAMENTO 

Conforme registro 02 matrícula 37.547(R-2-37.547) em 12/08/2009 por meio do Decreto n 
6.536 de 12/08/2009, foi o aprovado o loteamento que recebeu a denominação de Residencial 
Buritis, contudo o registro no foi realizado em 25 de setembro de 2009.  

Divisão do loteamento conforme registro 02 matrícula 37.547(R-2-37.547): 
  

➔ 36.266,60m2 destinados às áreas de circulação/arruamento; 

➔ 8.051,97m2 destinados às áreas institucionais; 

➔ 11.972,24m2 destinados à área verde e praça;   

➔ 85,319,94m2 aos lotes destinados a venda, num total de 328 unidades.  

VENDA DO LOTEAMENTO PARA O FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - 

FAR 

Em 28 de outubro de 2012 a Buritizal Empreendimentos Imobiliários LTDA, vende ao Fundo 
de Arrendamento Residencial- FAR o imóvel (loteamento) pelo valor de R$ 1.968.000,00 (um 

milhão novecentos e sessenta e oito mil reais), conforme R-01-40.853 
 

Observação: A empresa responsável pela  construção das unidades habitacionais foi TENCO 

CONSTRUÇÕES E URBANISMO EIRELI - TENCO,  O valor global da operação foi de R$ 

12.738.738,10 (doze milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e 

dez centavos). 

VALOR GLOBAL DA OPERAÇÃO 

O valor global da operação foi de R$ 30.000,00(trinta milhões de reais), assim dividido em:  

⮚ R$ 3.893.423,98( três milhões, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte 
e três reais e noventa centavos), compra e venda do imóvel sobre o qual foram 
erigidas as unidades habitacionais.   

⮚ R$ 450.000,00(quatrocentos e cinquenta mil reais), valor do projeto trabalho social.  

⮚ R$ 25.656.576,02(Vinte e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil quinhentos 
e setenta e seis reais e dois centavos), valor para a produção e execução da obra. 

TOTAL DE LOTES VENDIDOS PARA O FAR: Foram vendidos ao FAR o total de 328 lotes. 

Fonte: 2° Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Ituiutaba - MG, 2019 

Orgs: SILVA, L; PARREIRA, S. 2019 

  
 

4.4 RESIDENCIAL NADIME DERZE JORGE  
 

Quadro 4 - Dados extraídos dos assentos das matrículas dos imóveis - Residencial Nadime 
Derze Jorge 

RESIDENCIAL NADIME DERZE JORGE 
Matrícula 43.796 - Livro nº 2 – Registro Geral. 
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Descrição do imóvel na matrícula: A descrição foi feita de forma breve, apenas com nome e 
tamanho da área.  

● Gleba situada no lugar denominado  CHÁCARA BOA VISTA, situada na região da antiga 
FAZENDA SÃO LOURENÇO, município de Ituiutaba - MG,  contendo a área total de 

11,9880 ha.  
● Nome do proprietário anterior ao loteamento: conforme a registro 05 da matrícula 

36.269 em 04/01/2011, os proprietários Adail José Bonatti e sua mulher Maria Inez 

Castanheiro Bonatti, vedem o imóvel a Thalita Costa Jorge e Romel Anízio Filho, pelo 
valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos  mil reais). 

Observação: Conforme a averbação 1 da matrícula 43.796 (R-1-43.796), o imóvel foi 
incorporado ao perímetro urbano, por força do decreto 7.073 de 14 de fevereiro de 2012. 

APROVAÇÃO PARA O LOTEAMENTO 

Conforme registro matrícula 43.796 (R-2-43.796) em 26/04/2012 foi realizado o registro do 
loteamento, com denominação  RESIDENCIAL NADIME DERZE JORGE. O plano de 

loteamento foi aprovado por meio do decreto n. 7.078, de 05 de março de 2012. 

Divisão do loteamento conforme registro 02 matrícula 43.796 (R-2-43.796): 
  

➔ 68.760m2 (57,36%) destinados a uso privativo; 

➔ 6.202,17m2 (5,17) destinados a áreas institucionais 

➔ 10.747,67m2 (8,97%) destinados a áreas verdes 

➔ 34.170,16m2 (28,5) destinados a vias públicas 

➔ A gleba foi dividida em um total de 343 lotes 

VENDA DO LOTEAMENTO PARA O FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - 

FAR 

Em 31/05/2012 os proprietários Thalita Costa Jorge e Romel Anízio Filho vendem ao FAR 331 
lotes, pelo valor de R$ 1.200.000,00(um milhão e duzentos mil reais ). 

Observação: A empresa responsável pela construção das unidades habitacionais foi a A  

Laterza Construção LTDA.   

VALOR GLOBAL DA OPERAÇÃO 

O valor global da operação foi de R$ 17.212.000 (dezessete milhões, duzentos e doze mil 
reais). 

TOTAL DE LOTES VENDIDOS PARA O FAR: Foram vendidos ao FAR 331 lotes.  

Fonte: 2° Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Ituiutaba - MG, 2019 
Orgs: SILVA, L; PARREIRA, S. 2019 
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4.5 RESIDENCIAL NADIME DERZE JORGE II 

 

Quadro 5 - Dados extraídos dos assentos das matrículas dos imóveis - Residencial Nadime 
Derze Jorge II 

RESIDENCIAL NADIME DERZE JORGE II 

Matrícula 43.811, Livro nº 2 – Registro Geral 

Descrição do imóvel na matrícula: A descrição foi feita de forma breve, apenas com nome e 
tamanho da área.  

● Gleba situada no lugar denominado FAZENDA CHÁCARA, na região da antiga FAZENDA 

SÃO LOURENÇO, município de Ituiutaba-MG, com a área de 24,8247 hectares.  
● Nome do proprietário anterior ao loteamento -  Maria Delvita  Barbosa, esta vende 

para Romel Anízio Jorge Filho em 19/ 03/ 2012, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais ), conforme o Registro 1 da Matrícula 43.811 (R-1-43.811). 

Observação: Segundo o art. 3° do decreto n° 7.178, de 19 de julho de 2012 , “O loteamento 
está inserido na zona de expansão urbana do município , sendo que os lotes projetados 

integrarão Zona Especial de Interesse Social”. 

APROVAÇÃO PARA O LOTEAMENTO 

Por meio do decreto n° 7.178, de 19 de julho de 2012, aprova o plano de loteamento da gleba 

de terras, deste imóvel.  

Em 03/10/2012, conforme o Registro 4 da Matrícula 43.811 (R-4-43.811) foi realizado o 
registro do loteamento, com denominação de Bairro Residencial “Nadime Derze Jorge II” que 
ocupou 24, 8247 ha ou 248.247,00 m2 (100%). Contudo, o pedido de registro do loteamento, 

foi requerido em 12/09/2012. 
 

         Divisão do loteamento conforme o Registro 4 da Matrícula 43.811 (R-4-43.811): 

➔ 134.584,93 m2(54,22%) foi ocupada pelas quadras e respectivos lotes, destinados a 
uso privativo;  

➔ 113.662,07m2(45,78%) transferido ao domínio público, sendo 68.745,97 m2 
(27,70%) destinado às vias públicas; 12.717,97 m2(5,12%) a uso institucional; 
20.437,77 m2 (8,23%), a área verde; 11.760,90 m2(4,73%) refere-se à faixa de 

servidão de passagem da linha de transmissão de energia elétrica da CEMIG.  
 
A gleba foi dividida no total de 670 lotes conforme Averbação 5 da Matrícula 43.811 (AV-5-

43.811). 

VENDA DO LOTEAMENTO PARA O FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - 

FAR 

Conforme documentos arquivados no Cartório sob o número de 191.486, do 
protocolo do Livro 1 de 09/11/2012. 

Em 30 de outubro de 2012 foi assinado o contrato de Compra e Venda de Imóvel e de 
Produção de Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.  
As partes integrantes foram :  
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Romel Anízio Jorge Filho – Vendedor do imóvel  
Laterza Construção LTDA – Construtora  

Fundo de Arrendamento Residencial – Compradora/ Contratante 

Observação: A  Laterza Construção LTDA, foi a construtora  responsável pela produção das 

casas. Tal empresa é inscrita no CNPJ  sob nº 04.225.356/0001-84, situada na cidade de 

Uberaba – MG. 

VALOR GLOBAL DA OPERAÇÃO 

O valor global da operação foi de R$ 30.000,00 (trinta milhões de reais), assim dividido em:  

⮚ R$ 3.893.423,98 ( três milhões, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte 
e três reais e noventa centavos), compra e venda do imóvel sobre o qual foram erigidas 
as unidades habitacionais.   

⮚ R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), valor do projeto trabalho social.  

⮚ R$ 25.656.576,02 (Vinte e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil quinhentos 
e setenta e seis reais e dois centavos), valor para a produção e execução da obra. 

TOTAL DE LOTES VENDIDOS PARA O FAR: Foram vendidos ao FAR o total de 500 lotes 
sendo assim sobraram do projeto inicial do loteamento 170 lotes. Esses lotes não incluem as 

áreas institucionais, e nem as áreas verdes. 

Fonte: 2° Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Ituiutaba - MG, 2019 
Orgs: SILVA, L; PARREIRA, S. 2019 

 

A figura 2 é o mapa do loteamento, utilizado para instrução do registro, foi  

disponibilizado por meio da certidão Certidão emitida em 16 de dezembro de 2019, 

correspondente à folha nº 2 extraída dos documentos originais, arquivados neste SRI, 

sob nº 190.753 de protocolo do livro 1 de 12/09/2012. Selo DGL30230. Código de 

Segurança 29906270579988.  
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Figura 2 - Planta de situação sem escala do Residencial Nadime Derze Jorge II 

 
Fonte: 2° Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Ituiutaba - MG, 2019 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na formação do espaço urbano do setor leste da cidade de Ituiutaba, por meio 

dos dados obtidos, tivemos a percepção  da atuação dos agentes que fazem  a 

apropriação da terra  terra rural sob o aspecto mercadológico transformando-a em 

solo urbano. Este processo de produção ocorre por interesses políticos, sociais e 

econômicos. Por meio das legislações analisadas podemos compreender que a partir 

da criação da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, Ituiutaba passa por grandes 

transformações e o setor leste se destaca sendo o setor que mais recebeu 

investimentos. De acordo com a Lei n° 2916, de dezembro de 1992, os Residenciais 
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Canaã I e Canaã II já estavam previstos para área de expansão urbana, visto que o 

imóvel já pertencia ao perímetro urbano do município. Sendo que a própria construtora 

faz a compra do imóvel em julho de 2009 e logo em seguida em agosto do mesmo 

ano é aprovado o plano do loteamento. Após a aprovação desses loteamentos a 

construtora faz a venda dos loteamentos para o FAR este responsável pelo conjunto 

habitacional, sendo o Canaã I com 500 lotes e o Canaã II com 500 lotes. 

Analisando por uma lógica sequencial, após a aprovação desses loteamentos é 

aprovado o plano de loteamento do Residencial Buritis em 12/08/2009 com a venda 

ao FAR de um total de 328 lotes. Já o Residencial Nadime Derze Jorge o mesmo passa 

a ser incorporado ao perímetro urbano através do decreto 7.073 de 14 de fevereiro de 

2012, e o plano de aprovação do loteamento ocorre também por meio de decreto de 

n° 7.078, de 05 de março de 2012. O total de loteamentos é de 331. 

O Residencial Nadime Derze Jorge II, também passa a pertencer ao perímetro 

urbano por força de decreto de n° 7.178, de 19 de julho de 2012, sendo que a gleba 

foi dividida em um total de 670 lotes porém o total de lotes vendidos para o FAR é de 

500, vale ressaltar que os outros 170 lotes não incluem as áreas verdes, nem as áreas 

institucionais, apenas para venda. 

Consideramos também que esta pesquisa só foi possível realizá-la através dos 

dados assentados na tábula registral, materializado por meio das certidões de cada 

empreendimento imobiliário. Dados estes que foram cruciais para tal resultado. Em 

Ituiutaba a presença marcante dos agentes na produção do espaço é visível, pois são 

grandes empreendimentos. Sendo assim, através de uma análise minuciosa da 

certidão de cada empreendimento imobiliário podemos afirmar que o Programa Minha 

Casa Minha Vida teve seu início em Ituiutaba com a aprovação dos loteamentos, e com 

isso fez com que a terra urbana fosse valorizada, pois se tratando de áreas de 

habitação de interesse social entendemos que a expansão urbana no setor leste de 

Ituiutaba deu origem a outros loteamentos que não são destinados a conjuntos 

habitacionais mas que de certa forma, estão inseridas dentro do perímetro urbano, 

pelo interesses político, são áreas que passaram a ser valorizadas, todo esse processo 

visto no espaço urbano de Ituiutaba é resultante da atuação dos agentes que modelam 

o espaço da cidade tanto no viés político quanto econômico. 
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O PAPEL DE NOVA ANDRADINA NA REDE URBANA SUL-MATO –

GROSSENSE 
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RESUMO 

Este texto centra-se na análise do papel que Nova Andradina, localizada na porção 

sudeste de Mato Grosso do Sul, exerce na rede urbana, tomando como perspectiva 

analítica a oferta de ensino superior. Da mesma forma, traremos algumas 

considerações sobre o serviço de saúde e outros serviços prestados por esse centro 

urbano, considerado de pequeno porte. Para o desenvolvimento da análise, além de 

levantamento bibliográfico e reflexão teórica, foi realizada pesquisa de campo junto 

aos órgãos e instituições tais como: Instituições de Ensino Superior (IES), 

Coordenadoria Regional de Educação (CRE/SED), portal DATASUS, Secretaria 

Municipal de Saúde, Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Polícia Militar, 

Polícia Civil, Superintendência da Receita Federal, OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil) e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Também foram realizadas 

entrevistas com representantes de algumas dessas instituições. 

 

Palavras-chave: Rede Urbana. Interações Espaciais. Nova Andradina-MS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente ensaio apresenta um esforço em demonstrar o papel de 

intermediação regional que Nova Andradina3 exerce na rede urbana sul-mato-

grossense, frente à oferta de do serviço de ensino superior.  

Para tanto, pautamos na apreensão das relações que conferiram/conferem a 

Nova Andradina o papel de centro urbano que intermedia as variadas 

relações/interações estabelecidas na rede urbana no sudeste do estado de Mato 

Grosso do Sul. Assim, consideramos a importância da articulação entre escalas de 

análise, principalmente, mediante as transformações promovidas/propiciadas pelo 

meio-técnico-científico-informacional. 

Nessa perspectiva o texto apresenta, entre a Introdução e as Considerações 

finais, duas seções onde se discutem: (1) As interações espaciais que possibilitam o 

movimento articulado da rede urbana. (2.1) O papel de Nova Andradina na rede 

urbana, considerando, principalmente, o papel do “ensino superior”.  

Nesse sentido, o intuito é compreender a centralidade regional de Nova 

Andradina, considerando a singularidade de rede urbana de Mato Grosso do Sul, a 

partir das relações que tal cidade estabelece. 

Para tanto, trouxemos uma discussão acerca da articulação, fluxo material e 

imaterial, presente na rede urbana, propiciada, principalmente, pelas interações 

espaciais que nos possibilitou compreender as relações inter-urbanas de Nova 

Andradina na rede urbana regional. 

 

 

 

 

 

 
3 O texto traz desdobramentos da pesquisa de mestrado intitulada “A condição regional de Nova 
Andradina-MS: uma análise a partir da oferta do ensino superior”, desenvolvida junto ao Programa de 
Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados, que buscou analisar o papel 

regional da cidade Nova Andradina-MS, considerando os fluxos estabelecidos por meio do ensino 
superior. Ver: Santana (2019).  
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2 INTERAÇÕES ESPACIAIS: PENSANDO O MOVIMENTO ARTICULADO DA 

REDE URBANA 

 

O esforço em compreender o papel regional de Nova Andradina, perpassa pela 

ideia de pensarmos a cidade pequena para além dos parâmetros demográficos, como 

bem ressalta Carlos (2004), priorizando uma análise que valorize a dinâmica 

possibilitada pelas interações espaciais e os conteúdos presentes nessas relações. 

Assim, reforça a necessidade de levar em consideração as especificidades de cada 

cidade e o seu caráter funcional na rede urbana.  

Acreditamos ser importante pontuar sobre a Teoria das Localidades Centrais, 

cunhada por Walter Christaller, publicada em 1933, considerada uma literatura clássica 

no estudo da centralidade, pois trouxe contribuições significativas para o entendimento 

do movimento da rede urbana. Nesse sentido, tal perspectiva de análise tem se 

constituído como referência nos estudos ligados à temática da rede urbana.  

Correa (2010) propõe uma análise que considera os centros urbanos de acordo 

com o nível hierárquico e que, devido as suas potencialidades econômicas, ocupam o 

patamar de lugar central, diferenciando-se dos demais, o que se reverbera numa rede 

urbana que, na sua gênese, teria a hierarquia como elemento central. 

Essa relação também é ressaltada por Bessa (2012), ao apresentar um elemento 

essencial que a Teoria das Localidades Centrais propõe, o “alcance espacial”, o que 

configura a diferenciação entre os centros urbanos, que tem como contribuição a 

hierarquia dada a partir da circulação de capital, remetendo à localização/concentração 

de bens e serviços em determinados locais (centros urbanos), que passam a se 

especializar em detrimento dos demais. 

 

As articulações provenientes da circulação de mercadorias estão no 
cerne dos processos de diferenciação e de hierarquização entre os 
centros urbanos, pois, em uma economia de mercado, a oferta e o 

consumo de mercadorias e serviços realizam-se de forma desigual e 
estratificada, gerando, por conseguinte, uma hierarquia entre os 

pontos. Isso define uma maior diferenciação entre os núcleos urbanos, 
o que inclui, também, um maior aprofundamento do processo de 
hierarquização. Nesse contexto, a localização das atividades e da 

população assume uma importância crucial, tanto para o capitalista 
quanto para o Estado. Dessa importância, emerge, mesmo que 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

implicitamente, o interesse em compreender a natureza e o significado 
da rede urbana. (BESSA, 2012, p. 153). 

 

Correa (2010) também aponta que 

 
[...] os mecanismos econômicos de alcance espacial máximo e mínimo 

de economias de aglomeração adquirem um significado novo que é o 

da própria acumulação capitalista, e geram uma diferenciação 

hierárquica dentre todos os centros de uma rede de distribuição (p. 

19). 

  

Assim, a variável, alcance espacial, auxilia de forma significativa no 

entendimento da condição de centralidade de um dado centro urbano, pois interfere 

diretamente na dinâmica de produção, circulação e consumo, assim como nas diversas 

facetas desse consumo, uma vez que dimensiona os tipos de serviços prestados e sua 

área de abrangência. “O alcance espacial máximo e mínimo variam de acordo com os 

diferentes bens e serviços. Variam ainda em função do nível de demanda da 

população, isto é, densidade demográfica, renda e padrão cultural, (CORREA, 1988, p. 

69)”. 

 A dinâmica assumida pelo processo de urbanização, principalmente a partir do 

século XIX, promoveu transformações significativas. Correa (2006), ao analisar os 

impactos promovidos na estruturação da rede urbana, aponta que a mesma assumiu 

um papel de grande importância nesse processo, pois passou a ser o meio pelo qual a 

produção, a circulação e o consumo se concretizaram de maneira mais efetiva.  

 
A rede urbana é um reflexo, na realidade, dos efeitos acumulados da 
prática de diferentes agentes sociais, sobretudo, as grandes 

corporações multinacionais e multilocalizadas que, efetivamente, 
introduzem, tanto na cidade como no campo, atividades que geram 

diferenciações entre os centros urbanos (CORREA, 2006, p. 27). 
 

O autor supracitado ressalta que a rede urbana se caracteriza como um 

emaranhado de centros urbanos, dotados de funções e papéis diferenciados que 

permitem, então, um alcance espacial também distinto. Percebemos, assim, que a 

condição na rede urbana está intimamente relacionada com a potencialidade que o 

centro urbano maior possui na concentração de bens e serviços, o que gera/corrobora 

com o caráter hierárquico, ainda que não exclusivamente. 
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Nessa perspectiva, vale referenciar que, como forma de compreender a 

complexificação da rede urbana, Correa (2010) faz uma leitura bastante pertinente a 

respeito do estudo de Christaller sobre a Teoria das Localidades Centrais, e nos fornece 

uma nova perspectiva para se pensar a estruturação do espaço, mediante as diversas 

escalas de análise, e não somente pelo viés hierárquico. Isso porque, de acordo com 

Correa, Christaller desconsiderou o movimento da sociedade. 

Correa (2010) aponta que no processo de produção do conhecimento 

geográfico, considerando esse viés, é notório entender que a Teoria das Localidades 

Centrais apresentou nuances que nos ajudam, também, a compreender a realidade, 

por isso não devemos negar a sua importância. 

Egler (2001) contribui com essa discussão, ao colocar que a Teoria das 

Localidades Centrais explica a hierarquia da rede urbana, questionando o tamanho, as 

funções econômicas e a localização das cidades num determinado espaço. Ressalta, 

então, que Christaller considera três modelos espaciais de análise: o princípio de 

mercado, o princípio de transporte e a disposição das cidades num determinado 

território, obedecendo a uma distribuição rigorosamente geométrica. Nesse sentido, 

“[...] a localização das atividades básicas induz à organização de um sistema 

hierarquizado de cidades (EGLER, 2001, p. 29)”. 

Sendo assim, Correa (2010), em sua análise, ressalta pontos que são 

desconsiderados por Christaller, como o fato de que o centro, quando se mantém 

articulado com uma dada área de influência, reproduz uma relação que, por meio da 

articulação e complementaridade, reproduz também um espaço que é social.  

 

Assim, considera-se que as trocas se fazem entre seres socialmente 
semelhantes, sem distinção de classes sociais, derivando um padrão 
de equilíbrio na sociedade. Considera-se que a cidade central ‘serve’ a 

sua área de mercado, sendo vista mesmo como fator de 
desenvolvimento, e idealizam-se novos arranjos estruturais e espaciais 

com ‘coisas’ desprovidas de relações sociais, desligadas da História. 
(2010, p. 16) 
 

 É fato que a mudança no sistema produtivo resultou na ampliação das escalas 

de distribuição e consumo. Tal processo é marcado por relações de trocas 

materializadas de forma desigual, o que imprime conteúdos diferenciados que 
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influenciam na estruturação do espaço. “Assim, a dimensão socioeconômica, na sua 

relação com a dimensão espacial, explicita a indissociabilidade entre a produção, o 

consumo e espaço e, nesse processo, os centros urbanos com papéis diferenciados 

são essenciais.” (CALIXTO, 2011, p. 59). 

 Nova Andradina é um centro que se destaca quando consideramos os centros 

locais próximos, assim como pelo distanciamento de centros de porte ou papeis mais 

expressivos. Nesse caso em especial, podemos citar a cidade de Dourados, a de Três 

Lagoas e a capital do estado, Campo Grande. De certa forma, na porção sudeste do 

estado, cabe à Nova Andradina suprir as demandas de consumo, principalmente 

relativo aos serviços de saúde e educação (ensino superior). 

Mediante essa discussão, caberiam alguns questionamentos. Qual o papel de 

Nova Andradina no contexto em que está inserida? Até que ponto a oferta do serviço 

de ensino superior reforça sua condição na rede urbana?  

Esses são questionamentos pertinentes, considerando que Nova Andradina 

congrega papeis que a coloca em condição diferenciada na porção sudeste do estado. 

 É notório que as inovações tecnológicas, as novas dinâmicas produtivas, 

juntamente com uma série de fatores ligados à oferta de bens, serviços, produção, 

circulação, consumo e trabalho, deram uma nova nuance a tal relação, redefinindo as 

redes urbanas e a divisão territorial do trabalho, o que interfere paulatinamente no 

papel dos centros urbanos. Essa análise nos ajuda a responder os questionamentos 

colocados acima. 

Egler (2001) ressalta a importância de não partirmos, basicamente, de uma 

leitura que considere somente o centro maior e as relações tidas como verticais, uma 

vez que as relações de complementaridade estão cada vez mais presentes no 

movimento da rede urbana. 

 
A hierarquia urbana inscreve-se cada vez mais num contexto 

econômico internacional que transforma a natureza das relações entre 
as cidades e seus hinterlands, entre as cidades de mesmo nível e entre 
os centros urbanos de diferente importância. A estrutura da rede 

urbana aparece menos piramidal devido à importância das relações de 
complementaridade e as sinergias que se desenvolvem entre 

aglomerações de mesmo nível. Às vezes elas se tornam mais 
significativas que as relações tradicionais entre os centros e suas 
periferias. (p. 34)  
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 A necessidade dessa reflexão implica no próprio entendimento da estruturação 

da rede urbana no sul de Mato Grosso do Sul. Trata-se de desvendar a complexidade 

funcional que entrelaça os diversos centros urbanos. Para isso, é preciso considerar 

aquilo que Calixto (2017) sinaliza: 

 
[...] uma rede urbana integrada é uma das necessidades da produção 
capitalista, o que pressupõe uma localidade que exerça papel 

diferenciado, haja vista também a premente necessidade de 
articulação entre produção e consumo (e distribuição), fundada na 

divisão social e territorial do trabalho (p. 67). 

 

Isso porque o próprio viés de movimento presente na rede urbana nos remonta 

acerca da articulação como algo que integra, conecta partes distintas, que requer 

pensar no fato de que “Os distintos graus de inserção dos centros urbanos na rede 

constituem uma unidade contraditória, o que assegura seu movimento.” (CALIXTO, 

2019, p. 586)”. É ainda Calixto (2019) quem coloca que a condição diferenciada de 

determinado centro urbano,  

 

[...] se constrói a partir da simultaneidade dos diferentes tempos. A 
configuração espacial da rede urbana é uma construção histórico-

social, e sua forma está sujeita a contingências econômicas, políticas e 
sociais gestadas tanto localmente quanto em escalas mais amplas (p. 
586). 

 

 Essa análise da autora supracitada é de suma importância, considerando que o 

movimento da própria sociedade, o embate entre questões socioeconômicas e políticas 

implicam na redefinição das relações espaciais. Assim, expressa uma espacialidade 

diferenciada, o que possibilita entender o motivo pelo qual, determinados centros 

urbanos assumem uma condição mais dinâmica em relação aos demais. 

Com relação ao nosso objeto de estudo, soma-se a essa questão, a ressalva 

feita por Gomes (2016), referente ao fato de que na rede urbana sul-mato-grossense, 

a maior parte das cidades é pequena e articulada a um centro urbano mais importante 

político-economicamente. Tal fator nos leva a pensar que, quanto mais consolidado 

for determinado centro urbano na oferta de bens e serviços, sua inserção na rede 

urbana será mais significativa. 
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Para compreender essa especificidade da rede urbana sul-mato-grossense, é 

importante partir do conteúdo das relações/interações, uma vez que condiciona o 

papel/função na dinâmica da divisão territorial do trabalho.  

Catelan (2013) contribui com a discussão, por meio de uma análise que reforça 

o fato de que na atual conjuntura das relações tidas na rede, é notória uma análise 

que considere a importância/necessidade de um olhar que priorize a multiescalaridade 

nas/das relações entre/a partir das cidades no seu processo de inserção na rede 

urbana. 

 Cada centro exerce uma função que lhe possibilita estabelecer/assumir um 

papel diante dos demais. Nesse sentido, podemos pensar a partir das relações e 

interações nas quais a centralidade é exercida por meio dessa assimetria relacional 

entre os centros de uma mesma rede urbana ou de/entre outra rede. 

 Tal discussão nos leva a pensar o papel que cada centro exerce como ponto/nó 

em meio a esta rede de interações que constitui a rede urbana. Percebemos que, nessa 

constante teia de interações espaciais, a hierarquia pré-estabelecida da/entre a cidade 

pequena, média e a metrópole já não pode mais ser lida seguindo essa lógica devido 

à complexidade que tais relações imprimem no espaço, que se demonstra cada vez 

mais articulado. 

Mediante essas questões, alguns apontamentos são necessários, tais como: Por 

que centros urbanos que se originaram de um mesmo processo de formação 

socioespacial podem apresentar papeis e/ou funções diferentes? Quais elementos 

levaram a essa diferenciação? Como se estabelecem os fluxos e como se conectam 

com o seu entorno? Como ocorre o processo de inserção na rede urbana? 

Ao se considerar essas questões, é importante ressaltar novamente a 

valorização dos seus conteúdos relacionais. Isso significa que é necessário entender 

que não são distintas somente no tamanho e porte populacional, mas também em sua 

dinâmica, o que permite o entendimento dos seus papéis e funções. 

Nesse sentido, é notório o reconhecimento dos conteúdos presentes nas 

relações/conexões/fluidez, uma vez que demonstra o quanto os diversos centros 

urbanos e redes de distintos tamanhos e complexidades se mostram cada vez mais 

interligados entre si. 
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 Beltrão Sposito (2016) entende que as relações multierescalares devem ser 

pensadas como interações complexas, ou seja, temos que compreendê-las não 

somente a partir das relações estabelecidas entre/a partir as/das cidades maiores pelo 

fato de imprimirem relações mais abrangentes, mas também entre as cidades menores 

uma vez que, mesmo em menor escala, elas participam da totalidade do processo. 

 Para tanto, Beltrão Sposito (2016) nos aponta um par analítico essencial, o 

dentro e o fora, demonstrando que essa constante articulação nos obriga a pensar a 

cidade considerando a relação da mesma na rede urbana em que está inserida. A 

autora ainda ressalta que [...] as interações espaciais colocam em relação à ordem 

próxima e à ordem distante, num período em que as tecnologias da informação se 

combinam às formas de deslocamento material de pessoas e mercadorias [...] (p.134). 

 Percebemos que as interações espaciais dão o sentido de materialização na/da 

rede urbana e conferem o dinamismo necessário para que ocorra a integração espacial. 

Assim, é preciso pensar as interações não apenas materiais, mas também imateriais 

uma vez que o meio-técnico-informacional possibilitou articulações em escala de nível 

global, fazendo com que o território ganhasse novos conteúdos, como nos mostram 

Santos e Silveira (2008). 

 A análise acerca dos papéis e funções que Nova Andradina vem assumindo 

acentua a compreensão numa perspectiva pautada na especificidade de tal centro 

urbano a partir da concentração de atividades comerciais e serviços de caráter mais 

complexos que as demais cidades ao seu entorno. Assim, essa dinamicidade é 

alavancada ao passo que, o fluxo se expande, permitindo que aumente também a sua 

escala de alcance. 

 No entanto, soma-se a essa questão a importância das escalas de análises, na 

medida em que as interações tidas no âmbito regional ditam e nos ajudam a 

compreender as transformações na dinâmica da rede urbana, bem como o papel das 

cidades.  
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2.1 O PAPEL DE NOVA ANDRADINA NA REDE URBANA REGIONAL 

 

O processo de formação histórica dos municípios que compõem a região sudeste 

do estado de Mato Grosso do Sul, de maneira especial da microrregião de Nova 

Andradina, está pautado nas políticas desenvolvimentistas, principalmente a Marcha 

para Oeste, implementada pelo governo federal a partir dos anos 1930. Sendo assim, 

percebemos a influência direta dessas políticas de incentivo à migração para a região, 

ressaltando que em muitos municípios, houve a atuação de companhias particulares 

de povoamento, fomentadas também por esta lógica de ocupação das áreas ditas 

como “vazias”. 

O processo de incorporação econômica de Nova Andradina ao cenário nacional 

consubstanciou, também, na relação mais intensa com os centros urbanos do seu 

entorno. O desenvolvimento de atividades agropecuárias e o agronegócio fizeram com 

que o setor de comércio e serviços contribuíssem para aumentar sua participação na 

economia, suprindo assim, as demandas regionais. 

Podemos dizer que Nova Andradina, na rede urbana sul-mato-grossense, 

apresenta relações múltiplas, que nos permite pensar sobre sua condição regional, 

fato que a diferencia dos demais centros urbanos de sua hinterlândia. Percebemos 

assim, que as relações estabelecidas, atuaram reconfigurando, ao longo do tempo e 

do espaço, o papel (singularidade) de cada centro urbano. 

Assim, buscamos apreender as interações espaciais interescalares como 

promovedoras de uma articulação entre escalas, o que nos possibilita compreender o 

movimento articulado, na atualidade, da rede urbana.  

Nova Andradina, então, passa a se tornar, sob esse prisma, um centro de 

referência regional na oferta de bens e serviços.  

Assim, temos Nova Andradina como um centro urbano que passa a 

comportar/exercer papéis importantes, também em função de sua posição geográfica, 

que possibilita/favorece a concentração/ampliação de serviços mais complexos como 

ensino superior, saúde, rede bancária, além de atividades comerciais. 

Nesse sentido, há de se considerar o fortalecimento do comércio favorecido pela 

distância de centros maiores e mais importantes como Dourados (174 km), Três 
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Lagoas (352 km) e Campo Grande (Capital do estado, 296 km), como elemento de 

relevância para o estabelecimento de relações, e que, consequentemente, 

contribuiu/contribui para a formação da área de influência de Nova Andradina.  

Atrelado aos fatores que possibilitam/possibilitaram a consolidação regional de 

nova Andradina na rede urbana, o elemento posição geográfica se caracteriza como 

de suma importância, pois fica evidente que o fato de Nova Andradina estar no 

“caminho” para São Paulo e Paraná, possuir rodovias asfaltadas e de fácil acesso 

permite a circulação/fluxos tanto de pessoas quanto de mercadorias, viabilizando a 

economia regional.  

Podemos destacar, nesse caso, a BR 376, a MS 276 e a MS 134 que se mostram 

como importantes vias para/de Nova Andradina, o que possibilita que se mantenha 

ligação direta com a capital do estado, e com São Paulo e Paraná, importantes centros 

consumidores no mercado nacional e global, que se mantêm em constante 

crescimento. Ressaltamos, também, que essas rodovias são de relevância para o 

mercado do agropecuário e do agronegócio, que por sinal é muito forte na região. 

 O mapa 1 foi elaborado por meio de entrevista e pesquisa de campo, com as 

quais coletamos informações referentes aos serviços prestados, que caracterizam Nova 

Andradina como centro de referência regional. Nesse caso, tomamos três variáveis, 

que reforçam o papel regional de Nova Andradina: “ensino superior”, “serviço saúde” 

e “demais serviços”. Considerando as cidades do estado de Mato Grosso do Sul 

destacadas no mapa 1, Santa Rita do Pardo é a única que não apresentou vínculo com 

Nova Andradina na busca pelo serviço de educação, ensino superior, e saúde. No mais, 

todas possuem uma ligação direta por meio de algum dos serviços considerados. 

Já com relação aos serviços de saúde, ressaltamos que apresenta 

expressividade no atendimento de pessoas oriundas das diversas localidades do 

entorno, o que também coloca Nova Andradina numa condição de referência regional, 

como podemos analisa na tabela 1, no que concerne aos leitos de internação. Nova 

Andradina, então, passa a exercer um papel mediador, pois, exames, consultas e 

cirurgias, que antes se realizavam somente na cidade de Dourados, por exemplo, 

agora são ofertados na própria cidade, sobretudo alguns atendimentos considerados 

de alta complexidade. 
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Mapa 1 - Nova Andradina – MS – Área de influência segundo o ensino superior, 
saúde e demais serviços  - (2018) 

 

  

Tabela 1 - Área de influência de Nova Andradina segundo o serviço de saúde – 
leitos de internação (2018) 

Centros Urbanos SUS Particular Total Geral 

Anaurilândia  8 4 12 

Angélica 6 20 26 

Batayporã 11 6 17 

Ivinhema 17 31 48 

Nova Andradina 77 34 111 

Novo Horizonte do Sul 15 - 15 

Taquarussu 4 0 4 

Total 138 95 233 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS (2018) 

 

Assim, os fluxos passaram a ser direcionados para Nova Andradina, o que 

conferiu ao setor de saúde do município, importância regional. Considerando os dados 

a respeito dos leitos de internação dispostos na tabela 1, Nova Andradina aparece com 

111 leitos, dos quais 77 (69,4%) do SUS, e 34 (30,6%) particulares. Ressaltamos 

ainda, que em janeiro de 2019, foram instalados mais 10 leitos de internação na UTI 
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(Unidade de Tratamento Intensivo) no Hospital Regional, aumentando o número de 

leitos para 121.  

Além dos serviços de saúde e dos demais serviços apontados, o ensino superior 

exerce papel de destaque. Nova Andradina possui cinco instituições de ensino 

presencial, UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UFMS (Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul), IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) 

UNIESP (União das Instituições Educacionais de São Paulo) e ANAEC (Associação 

Novaandradinense de Educação e Cultura). Juntas, ofertam um total de 16 cursos 

superiores o que atrai alunos de diversas cidades do entorno de Nova Andradina, assim 

como dos estados de São Paulo e Paraná. 

A presença de IES consiste num elemento de suma importância para 

realizarmos uma leitura acerca da funcionalidade de uma dada cidade na rede urbana 

em que está inserida, em nosso caso de análise constitui como elemento de reforço 

do papel de intermediação regional que Nova Andradina exerce no Mato Grosso do 

Sul. Como podemos observar no gráfico 1, Nova Andradina apresentou um aumento 

considerável no número de alunos matriculados entre os anos de 2014 e 2018, visto 

que, foi o período em que as IES passaram a ofertar mais seis cursos saltando de dez 

para os atuais dezesseis. 

Entretanto, os dados colhidos por meio dos questionários, nos ajudam a traçar 

um panorama acerca da abrangência do ensino superior em Nova Andradina, neste 

caso, consideramos o local de origem e/ou de residência dos discentes. Demanda 

significativa de estudantes das cidades vizinhas se deslocam diariamente para Nova 

Andradina, bem como aqueles que passaram a residir na referida cidade, inclusive 

oriundos de outros estados do país.  

No mapa 2, por exemplo, representamos os alunos que realizam o 

deslocamento diário até Nova Andradina. Ressaltamos que a origem destes é 

especificamente das cidades de Anaurilândia, Angélica, Batayporã e Ivinhema, no Mato 

Grosso do Sul, englobando ainda Diamante do Norte, Itaúna do Sul e Terra Rica no 

estado do Paraná e Rosana, no estado de São Paulo. 
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Gráfico 1 – Alunos matriculados nas instituições de ensino superior de Nova 
Andradina no período de 2014-2018 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2018) 

 

Mapa 2 - Origem dos discentes das instituições de ensino superior de Nova 
Andradina - MS - fluxo diário (2018) 
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Considerando o ano de 2018, que foi o período em que aplicamos o questionário 

com os alunos, tivemos um total de 1946 alunos matriculados, desse total, 664 ou 

(34,12%) correspondem aos alunos que são oriundos de outras cidades. Dos 664 

alunos, 97 passaram a residir em Nova Andradina em função do ingresso no curso 

superior (mapa 3). 

  Ao mesmo tempo em que assume papel importante na dinâmica de 

reestruturação regional, as instituições de ensino superior se configuram como 

elementos de articulações multiescalares, o que reflete na (re)produção socioespacial. 

Assim, podemos pensar, também, a inserção do público universitário na lógica de 

reprodução da própria cidade, principalmente, na escala do intraurbano. 

 Os questionários nos ajudaram na leitura acerca do papel regional 

desempenhado/assumido por Nova Andradina, no sentido de que nos permitiu 

evidenciar os principais motivos que levaram os alunos a buscarem por um curso de 

graduação em Nova Andradina e não em outra cidade. Assim, tivemos o seguinte 

panorama a partir das respostas dos alunos: “Cidade mais próxima que oferece o curso 

desejado; Ingresso numa instituição pública; Disponibilidade de curso pelo SISU; Falta 

de ensino superior na cidade de origem; Opções de cursos variados”. 

No que se refere aos alunos que passaram a residir em Nova Andradina (mapa 

3), percebe-se que, vários alunos são oriundos de cidades do estado de Mato Grosso 

do Sul, porém, merece destaque as cidades do estado de São Paulo, Paraná, Minas 

Gerais, Rondônia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Alagoas, ampliando a escala de 

abrangência. 

Santana e Calixto (2019) ressaltam que a presença do público universitário 

impôs uma nova dinâmica urbana em Nova Andradina, as IES foram responsáveis pela 

dinamização econômica, que condicionou/propiciou, também, novas 

formas/possibilidades de consumo que são expressas/visualizadas na atuação do 

mercado imobiliário, bancos, restaurantes, lojas, mercados, lanchonetes etc. 

Nessa perspectiva, a presença/localização das instituições de ensino superior 

condiciona, também, a dinamização de atividades comerciais no interior da cidade. No 

tocante a esse processo, percebemos que existe em Nova Andradina uma conformação 

espacial direcionada a partir da presença do público universitário. 
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Mapa 3. Nova Andradina-(MS) - Local de origem dos discentes que passaram a 
residir na cidade – (2018) 

 

A leitura realizada acerca do papel de intermediação regional de Nova 

Andradina, por meio da oferta do ensino superior, converge em uma dinâmica e 

articulação que rege os fluxos e funcionamento da cidade, integrando os demais 

setores o que possibilita com que a mesma assuma um papel articulador/dinamizador. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, consideramos a oferta do ensino superior como elemento que 

nos possibilitou compreender a condição regional que Nova Andradina 

assumiu/assume na porção sudeste de Mato Grosso do Sul. Para tanto, valorizamos a 

realização de uma análise urbano-regional, na tentativa de trazer elementos que 

pudessem colaborar para o entendimento dessa questão. 
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Apesar de ser uma cidade de porte pequeno, Nova Andradina passou a assumir 

um papel de relevância na prestação de serviços para a população das cidades de seu 

entorno.  

Isso confere a Nova Andradina, uma condição diferenciada frente às demais 

cidades do entorno, implicando articulação/interação espacial com centros urbanos de 

diferentes portes/tamanhos e, também, com redes urbanas distintas e mais amplas. 

Os centros urbanos do entorno de Nova Andradina, também são de pequeno 

porte demográfico, porém, menos dinâmicos funcionalmente e com certa carência na 

oferta de alguns bens e serviços mais especializados, o que permite com que Nova 

Andradina supra essa demanda regional. 

Nova Andradina, que faz parte da macrorregião de saúde de Dourados, aparece 

como a segunda cidade em quantidade de estabelecimentos, fato que atrai a demanda 

por alguns atendimentos especializados, que antes eram ofertados somente na cidade 

de Dourados ou mesmo na capital do estado, Campo Grande. 

Os atendimentos de saúde em Nova Andradina, por exemplo, são ampliados 

por conta da presença de 3 hospitais, sendo 2 de atendimento geral (Hospital 

CASSEMS – Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul e o Hospital 

Regional) e uma unidade especializada do Hospital do Amor de Barretos, além de 

várias clínicas, consultórios e laboratórios de diversas especialidades.  

Também merece destaque, as instituições que ofertam serviços em âmbito 

regional, como: DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito), Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE-Secretaria de Educação), Secretaria de Saúde, Núcleo de 

Saúde, Polícia Militar, Superintendência da Receita Federal, Polícia Civil, OAB (Ordem 

dos Advogados do Brasil) e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).  

Vale ressaltar que, apesar da importância de tais serviços, o de ensino superior 

e saúde são os que se destacam, reforçando o papel de intermediação regional que 

Nova Andradina exerce. 

E, sendo assim, nos permitem observar e compreender os papéis diferenciados 

que alguns centros urbanos assumem, de acordo com as atividades especializadas 

ofertadas. Esses fatores interferem no caráter funcional de cada cidade e resultam no 

estabelecimento de uma articulação entre os centros urbanos, no que tange aos 
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produtos comercializados, serviços oferecidos, atividades políticas administrativas 

desempenhadas etc. 
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A IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E A EXPANSÃO DA CIDADE 

DE MOREIRA SALES (PR) 

 

DEPOLLO, Matheus Lima1 

POSTALI-SANTANA, Valéria Barreiro2 

 

RESUMO 

A cidade de Moreira Sales - PR chamou a atenção de empresas loteadoras nos últimos 

anos, fazendo com que a partir disso novos bairros fossem surgindo na área urbana. 

Isso é um fato visivelmente recorrente nas cidades da região atualmente, entretanto, 

os sete loteamentos presentes em Moreira Sales constituem um número alto para uma 

cidade desse porte. Os mesmos impactaram a vida citadina de alguma forma. Sendo 

assim, essa pesquisa tem como objetivos compreender como ocorre toda essa 

dinâmica dos loteamentos desde a instalação dos mesmos até as mudanças geradas 

após já estarem instalados e sendo área de moradia para inúmeras pessoas.    

 

Palavras chave: Crescimento urbano. Loteamentos. Impactos urbanos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O espaço urbano, é um assunto discutido dentro dos meios científicos e não 

científicos de forma direta ou indireta. Para Corrêa (2003), o mesmo é entendido como 

“Complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a organização espacial da cidade 

ou, simplesmente, o espaço urbano, que aparece assim como espaço fragmentado”. 

Dentro dos espaços urbanos é corriqueiro o ato de se planejar a ocupação 

dessas áreas urbanas, processo que se iniciou desde a colonização do estado e foi 

utilizado na fundação das primeiras cidades. O planejamento de ocupação urbana é 

um acontecimento recorrente no Paraná. No século passado cidades que hoje possuem 

grande relevância no Estado surgiram a partir da vinda de companhias loteadoras de 

terras que possibilitaram a ocupação de espaços não habitados, como evidenciam 

(CHIES; YOKOO,2012). Como exemplo podemos utilizar a cidade de Maringá, que foi 

planejada para se tornar cidade modelo de organização e desenvolvimento, e 

atualmente é apontada em várias revistas eletrônicas como a Gazeta do Povo, que a 

elenca como uma das melhores cidades para se viver no Paraná. 

 Nos dias atuais a maior parte do Estado já se encontra povoado, inviabilizando 

a continuidade de ações das antigas companhias desbravadoras, entretanto, novos 

meios de expansões surgiram dentro das próprias cidades já existentes como os 

loteamentos urbanos que apresentaram grande relevância no papel do crescimento 

horizontal de várias cidades, não somente as planejadas pela Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná, mas também nas demais, que não sofreram 

influência deste processo. 

 Este é um assunto recente e pouco discutido no meio científico, uma vez que 

pode ser considerado novidade ou um fato despercebido por parecer comum ou 

corriqueiro na maioria dos centros urbanos paranaenses sendo estes de vários portes, 

sendo assim a expansão ocorreu em municípios de todos os tamanhos.  

 Nos últimos anos a cidade de Moreira Sales presenciou o surgimento de sete 

novos loteamentos que podem ser vistos como um número considerável para a 

dimensão do município. Assim é possível identificar que as governanças locais tiveram 

que lidar com impactos resultantes do processo.  
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 Deste modo, pretende-se com este trabalho estudar a nova configuração 

espacial da cidade de Moreira Sales, tendo em vista quais foram os motivos da 

instalação desses novos lotes e as consequências trazidas a partir deste 

acontecimento. 

 Para o desenvolvimento desse estudo, acerca dos novos loteamentos na cidade 

de Moreira Sales, serão utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: Pesquisa 

bibliográfica, levantamento de campo e análise dos resultados. 

 Os estudos bibliográficos serão realizados em teses, dissertações, livros, artigos 

de periódicos científicos, no qual o assunto dos mesmos tenha relação com o tratado 

neste trabalho. Além de alguns dados complementares que serão encontrados no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e no IPARDES.  Tendo como 

objetivo buscar fundamentação teórica para a sustentação e elaboração da pesquisa.  

 Na sequência haverá a realização de entrevistas.  

 

Por sua flexibilidade a entrevista é adotada como técnica fundamental 
de investigação nos mais diversos campos. Os profissionais que tratam 

de problemas humanos [...] valem-se dessa técnica, não apenas para 
coleta de dados, mas também com objetivos voltados para diagnóstico 
e orientação. (BATISTA; MATOS; NASCIMENTO, 2017, p.5)  

 

Estas contarão com questionários pré-estabelecidos, primeiramente com todas 

as loteadoras responsáveis pelos empreendimentos, para compreender as motivações 

que as levaram a vir realizar investimentos em Moreira Sales, e posteriormente com 

alguns moradores desses novos bairros e com os que ainda não residem mas possuem 

lotes, para avaliar o perfil dos mesmos, e identificar se são novos moradores do 

município ou se já residiam em outros locais da zona rural ou urbana.  

 A partir dos dados obtidos será feita uma análise correlacionando as 

informações bibliográficas e obtidas através de sites eletrônicos com as entrevistas 

visando alcançar os objetivos da pesquisa. 

 

 

 

 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

2 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

 

Para se entender as complexas transformações ocorridas no espaço urbano 

primeiramente é necessário compreender onde surgiram esses espaços inicialmente. 

As primeiras civilizações surgiram na Antiguidade. O homem passou a se aglomerar 

em núcleos, que posteriormente viriam a se tornar as cidades, deixando de lado sua 

historicidade nômade e fixando-se em determinados locais, mais propícios para sua 

moradia, normalmente próximos a rios, contando também com o desenvolvimento de 

técnicas de plantio avançadas para o período e o estabelecimento de santuários 

destinados aos mortos. 

No nosso país o processo de urbanização, se consolidou no século XX, mais 

especificamente a partir da década de 1970, a partir de um grande fluxo migratório 

que levou a população do meio rural para as cidades, denominado de êxodo rural, 

desse modo, houve naquele momento o despertar para um modelo urbano-industrial. 

 O desenvolvimento humano e tecnológico foi aumentando com o tempo, 

atrelado ao movimento de globalização que propiciou o surgimento de novas 

tecnologias, que por conseguinte, resultaram na intensificação do processo de 

urbanização, que se espalhou por todo o território brasileiro, até alcançar o nível 

encontrado nos dias atuais, um país economicamente crescente em nível industrial e 

com mais de 80% da sua população residente em áreas urbanas. 

A partir da compreensão da história desse processo, faz-se necessário entender 

também o que seria de fato descrito como espaço urbano. Para Corrêa (2003) espaço 

urbano é o conjunto de diferentes usos de terra justapostos entre si. Estes espaços 

podem ser divididos do seguinte modo como centro da cidade, local de concentração 

de atividades comerciais, de serviço e de gestão, áreas industriais, áreas residenciais 

e áreas de lazer. Essas áreas distintas juntas formam a organização espacial das 

cidades.  

O espaço urbano tem como agentes responsáveis por sua criação 

principalmente, os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os 

promotores imobiliários, o Estado, além de grupos sociais excluídos. Cada um destes 

agentes a sua maneira contribui para que o espaço urbano seja formado e também 
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que o mesmo cresça, se desenvolva e seja transformado. Como exemplo de alguns 

que fazem uso de grandes porções de terra para sediar suas empresas, comércios e 

indústrias, ou então fazem uso do solo urbano apenas para realizarem sua moradia, 

ou ainda que mantenha seus lotes desocupados nas cidades atraídos pelo crescimento 

do valor venal, resultado da especulação imobiliária. 

Estes tipos de acontecimentos e variados usos do solo urbano representam o 

que foi dito por Corrêa (2003) onde o mesmo afirma que o espaço urbano seja “[...] 

fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e campo de 

lutas é um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e 

engendradas por agentes que produzem e consomem espaço” (CORRÊA, 2003. p.11). 

No Brasil as terras só iniciaram sua comercialização a partir da Lei nº 601 de 18 

de setembro de 1850, conhecida como Lei de terras que surgiu para regular a 

propriedade privada no país. Somente a partir dessa lei as terras se tornaram passíveis 

de serem compradas e vendidas. A partir dela qualquer terra só poderia ser adquirida 

através de algum destes dois atos de compra ou venda, deixando de ser legal no 

território brasileiro o popular usucapião, que era a tomada da terra por meio de posse. 

Essa mudança fez transformações no seu uso e melhorou a economia, deste modo 

alguns viram aí um novo modelo de gerar capital, este ato deu origem ao mesmo 

realizado pelas loteadoras no presente. 

De acordo com Carlos (2011) o espaço urbano se tornou mercadoria e condição 

para que haja reprodução continuada do capital. Já que é passível de compra e venda, 

mediante o crescimento econômico impulsionado e organizado pelo Estado. A 

expansão do capitalismo aliada as pessoas possuidoras de capital, atualmente 

representam uma contradição do movimento de produção e reprodução do espaço, 

desse modo o espaço acaba sendo reproduzido apenas da necessidade de acumulação 

e do lucro, instigando a alta valorização e o consumo, gerando assim novas 

contradições, devido as imposições sociais realizadas nas reconfigurações do espaço. 

Segundo Carlos (2011) o espaço tornou-se um produto e este está vinculado ao 

valor de troca, desse modo essa valorização sofrida pelo espaço urbano se dá como o 

momento da reprodução continuada do capital, em benefício da propriedade privada. 

Tanto a propriedade privada no espaço urbano, como o processo de valorização, são 
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determinados pelo mercado, que limita os meios de apropriação do mundo pelos 

diversos membros das classes sociais, isso repercute nas possibilidades de reprodução 

da vida e cotidiano de cada sujeito. 

A produção do espaço urbano é originada através de complexas relações na 

sociedade, que agentes sociais “concretos, históricos, dotados de interesses, 

estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de contradições e geradores de 

conflitos” (CORRÊA, 2018, p. 43) revezam na forma como esse espaço será produzido 

ou reproduzido ao passo que se inserem na temporalidade e espacialidade das 

formações socioespaciais capitalistas. Como exemplo disso são as grandes 

multinacionais que realizam esse processo de alteração urbana nas diversas escalas 

espaciais local, regional, nacional e/ou global.  

De acordo com Corrêa (2018) os proprietários dos meios de produção, 

proprietários fundiários, promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos 

se encaixam como a tipologia dos agentes sociais responsáveis pelas transformações 

decorridas em toda historicidade citadina. Estes são encontrados facilmente na 

sociedade, executando-se o Estado os demais agentes com áreas na periferia rural-

urbana já esperam pela valorização de seus lotes para fins de loteamentos.  

Logo após sua (re)produção o espaço surge com inúmeras materialidades como 

no caso dos centros urbanos com ruas, bairros, áreas comerciais, fabris e industriais, 

aliados a quesitos de estética, status, etnicidade e sacralidade. 

Dessa forma, o espaço urbano se encontra em um constante processo de 

transformação, por meios de todos seus agentes modificadores que buscam condições 

e meio para a realização das atividades antrópicas em sua totalidade. Com esse 

entendimento vê-se a produção do espaço como condição, meio e produto da 

reprodução da sociedade. 

 

2.1 A ORIGEM DOS LOTEAMENTOS URBANOS 

 

 A atual política urbana vigente no Brasil decorre da concentração da 

propriedade, existente desde o período da colonização até os dias atuais. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

 De acordo com Silva (2016) o direito à propriedade em território brasileiro 

vincula-se em planos constitucionais desde a primeira Carta Magna no ano de 1824 e 

a Constituição Imperial de mesmo ano, sobre a égide do liberalismo francês com traços 

de caráter individualista de propriedade e assegurava o direito da propriedade em sua 

plenitude. 

 A Carta Constitucional de 1934 foi a primeira a implementar a garantia do poder 

de propriedade na questão de não ser exercido contra o interesse social e trazendo 

pela primeira vez a ideia de função social. 

 Somente na Carta Magna de 1946 a propriedade foi reconhecida em sua 

natureza individual e implantar a acepção de função social da mesma, dessa maneira 

condicionou-se o direito de propriedade ao bem-estar social. Além da determinação da 

justa distribuição e oportunidades igualitárias a todos. 

 Já com a Constituição Federal de 1988 Silva (2016) afirma que a propriedade 

deixa seu caráter constitucional individualista para um instituto de natureza social, indo 

além da limitação do simples direito a propriedade a uma alteração no seu conteúdo, 

onde os interesses patrimoniais são submetidos aos princípios fundamentais do 

ordenamento. 

 A informalidade em que algumas cidades foram estabelecidas, que resulta na 

segregação socioespacial dos cidadãos foi oriunda de uma legislação restritiva a 

implantação de empreendimentos habitacionais, este fato foi motivador para levar o 

governo brasileiro a buscar a modernização do setor e aprimoração da legislação de 

parcelamento do solo urbano. A modernização se concretizou com a Lei nº 6.766/79, 

que dispõe sobre o parcelamento do mesmo em todo o país. 

 Um objetivo inicial da lei foi permitir a nova parcela de solo urbano com fins 

habitacionais, como posse de áreas desapropriadas e permissão para a posse de lotes, 

Silva (2016) ainda afirma que num segundo momento a lei dava maior autonomia aos 

municípios no que diz respeito ao parcelamento do solo, tanto para formulação de 

requisitos urbanísticos, quanto para regularização de registros destas novas divisões. 

 Os municípios deviam assegurar o bem-estar de seus moradores 

proporcionando uma utilização racional do território municipal, com relação a 
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atividades industriais, comerciais, residenciais e viárias, garantindo também o livre 

acesso a diferentes pontos de interesses da cidade. 

 O Estatuto da Cidade tendo como denominação oficial Lei de nº 10.257 de 10 

de julho de 2001, deixa evidente sua preocupação e controle do uso do solo, a fim de 

evitar-se a utilização de modo inadequado de imóveis urbanos, pois deve ser pensando 

o planejamento urbano para que problemas surgidos no passado sejam evitados. 

 Desse modo, entende-se que “O solo urbano compreende os terrenos 

urbanizados e aqueles cuja urbanização seja passível programar, incluindo os solos 

afectos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do espaço urbano” (SILVA, 

2016, p. 72). 

 A atividade de parcelamento do solo, não é de responsabilidade exclusiva do 

dono da gleba uma área de terreno que ainda não foi objeto de loteamento ou 

desmembramento regular, mas também de autorização do município, que avalia a 

viabilidade da ação. Esta aprovação cabe aos municípios ou Distrito Federal e aos 

estados que agem na avaliação em determinados casos como: 

I – o loteamento estiver localizado em área de interesse especial, como 
as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, 
paisagístico e arqueológico, assim definidos por lei estadual ou federal; 

II – o loteamento localizar-se em área limítrofe do município, ou que 
pertença a mais de um município; nas regiões metropolitanas ou em 

aglomerações urbanas, definidas em lei; III – o loteamento abranger 
área superior a 1.000.000 m² (SILVA, 2016, p. 37). 
 

 A ação de parcelamento do uso do solo ainda de acordo com Silva (2016) pode 

ser conceituada como sendo um processo urbanístico, com a finalidade de divisão da 

gleba objetivando a ocupação da área. Nessa divisão do solo urbano é imprescindível 

que haja organização visto que nesse processo envolvem-se relações civis, penais e 

administrativas. A Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979 evidencia que o 

parcelamento urbano ocorre de duas formas, por meio de loteamento ou de 

desmembramento. 

 Ainda de acordo com a referida lei loteamento urbano é tido como “A subdivisão 

de gleba em lotes destinados a edificação, com aberturas de novas vias de circulação, 

de logradouros públicos ou de prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes”. (LEI Nº 6.766 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979). Já o desmembramento 
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aproveita o sistema viário já existente, sem abertura de novas vias e logradouros 

públicos, prolongamento ou modificação. 

A consideração de lote é trazida pela Lei 9.785/99 como o terreno que abriga 

infraestrutura básica, em concordância com os índices urbanísticos, já previstos no 

Plano Diretor de cada cidade ou em alguma lei municipal para a zona em que se situa. 

Levando-se em conta os requisitos urbanísticos para os loteamentos a Lei nº 

6.766 de 19 de dezembro de 1979 assegura que estes sejam dotados com: 

 

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de 

equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso 
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo 
plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se 

situem; 
II - os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o 

loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de 
conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados 

pelos órgãos públicos competentes; 
III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de 
faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado 

poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o 
instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 

(cinco) metros de cada lado; 
III-A. – ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de 
domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não 

edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado;    
IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes 
oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia 

local. (LEI Nº 6.766 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979).  

 

Através da formação de loteamentos, instiga-se a especulação imobiliária que 

de acordo com alguns fatores valorizará a área e ocorrerá a produção do espaço 

urbano, condicionada também a outras temporalidades econômicas que fazem com 

que o processo ocorra de forma acelerada, onde os diversos agentes sociais competem 

entre si pela apropriação de uma parcela de solo urbano. 
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2.2 A CIDADE DE MOREIRA SALES E SUA RELAÇÃO COM OS NOVOS LOTEAMENTOS 

 

A Mesorregião Centro Ocidental do Paraná, onde encontra-se situado o 

município de Moreira Sales, (Figura 1) recebeu um contingente populacional já por 

volta das décadas de 1940 a 1960, tudo isso devido ao incentivo do Governo do Estado 

que implantou núcleos coloniais na região. Entretanto, toda essa população 

inicialmente fixou-se na zona rural dessa área. A modernização do campo já no final 

do século XX, foi responsável pela inversão da população, com isso a maioria da 

população que já residia na região passou a ser pertencente a zona urbana. 

O município de Campo Mourão foi emancipado no ano de 1947, e até o final da 

década de 1950 praticamente toda a área da Mesorregião pertencia ao mesmo. Os 

municípios integrantes da atual região, ainda possuíam a categoria de distritos de 

Campo Mourão no período, e com Moreira Sales isso não ocorreu de forma diferente. 

Se tornou distrito de Campo Mourão no ano de 1953, e posteriormente em 1955 com 

a emancipação de Goioerê passou a ser distrito deste município, até que em 25 de 

julho de 1960 criou-se o município de Moreira Sales.  

Hodiernamente a cidade de Moreira Sales conta com uma população de 12.042 

habitantes de acordo com o IBGE (2020), possuindo uma densidade demográfica de 

35,63 habitantes/km². Suas coordenas geográfica são latitude Sul 24º 03' 44'' 

longitude Oeste 53º 00' 25''. 

 A área do município é de 353,772 km², ocupada principalmente com a sua 

principal atividade econômica a agropecuária. De acordo com a EMBRAPA (2020) no 

município há a predominância de Argissolos e Latossolos, e o clima é do tipo 

Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa).  
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Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 Em toda sua história Moreira Sales passou por fases de crescimento normais 

que no passado incentivaram e delimitaram esse ritmo, entretanto, de forma geral o 

formato da cidade esteve estagnado por muitos anos, sem um crescimento horizontal 

muito perceptível, isso se manteve quase até o fechamento da primeira década do 

século XXI. Só por volta do ano de 2009 surgiu o primeiro loteamento na cidade, 

desencadeando a especulação imobiliária e ocasionando o surgimento de outros nos 

anos seguintes sendo estes o Jardim Novo Horizonte I, Jardim Novo Horizonte II, 

Jardim Novo Horizonte III, Residencial Colina Verde, Jardim Paraíso, Jardim Bela Vista 

e Jardim Morado do Sol. 

 Essa alteração vivenciada no espaço urbano da cidade de Moreira Sales 

impactou a mesma, no momento em que a normalidade e a estagnação urbana se 

ausentaram e deram lugar a movimentação voltada a descentralização de áreas 

residenciais, para áreas antes periféricas e/ou limítrofes da cidade, passando a ser 

integradas como novas áreas de moradia urbana, constituindo a partir dali novos fluxos 
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que se firmaram na cidade de trânsito dos novos bairros para o centro e de ações 

municipais que já englobam as novas áreas na realização de atividades comuns do 

dia-a-dia. 
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A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM CAMPINAS-SP NA 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX: ESTUDO DE CASO DE DOIS 

AGENTES MODELADORES 

 

MENEGALDO, Ana Beatris Fernandes1 

PEREIRA, Renata Baesso2 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo avançar nos estudos da produção do espaço urbano a 

partir da ótica de determinados agentes modeladores atuantes na cidade de Campinas-

SP, Brasil, na segunda metade do século XIX. Assim, a construção do presente trabalho 

reforça a hipótese de que a produção do espaço urbano de Campinas, é fruto da ação 

de agentes que enxergam o processo de urbanização como uma alternativa rentável. 

Os dois agentes analisados - Joaquim Policarpo Aranha, o Barão de Itapura e Manoel 

Carlos Aranha, o Barão de Anhumas - se relacionam a partir de um tronco genealógico 

comum: são membros da família Souza Aranha, um dos principais sobrenomes ligados 

à elite local. Utiliza-se do estudo de caso como recurso de entendimento da trajetória 

desses agentes, apoiado em fontes primárias levantadas a partir de Almanaques, 

cruzados à artigos noticiados na imprensa. Embasa-se na metodologia proposta por 

Mazenod; Teixeira e Fonseca (2016) a partir da análise da produção do espaço em 

três níveis: a dos agentes envolvidos, dos meios e dinâmicas e do território enquanto 

campo de transform(ação).  

 

Palavras chave: Agentes Modeladores. Produção Urbana. Campinas-SP.   

 

 

 
1 Doutora em Arquitetura e Urbanismo, Professora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas - 
SP, Brasil, no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e na Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo. E-mail: renata.baesso@puc-campinas.edu.br. 
2 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas. E-mail: anabeatrisfmenegaldo@hotmail.com. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende avançar nos estudos da produção do espaço 

urbano a partir da ótica de determinados agentes modeladores atuantes na cidade de 

Campinas-SP, Brasil , na segunda metade do século XIX. Esta investigação contribui 

para a hipótese de que a produção do espaço urbano de Campinas, é resultado da 

intervenção de agentes que compreendem o processo de urbanização como uma 

alternativa rentável, e que, insere a cidade em uma lógica econômica e social em um 

âmbito não mais local, mas sim regional. Os agentes aqui tratados, se relacionam a 

partir de um tronco genealógico em comum. São membros da família Souza Aranha, 

um dos principais sobrenomes ligados à elite local. Tratamos assim de Joaquim 

Policarpo Aranha, o Barão de Itapura, Manoel Carlos Aranha, o Barão de Anhumas . 

Para tanto, apresenta-se uma breve revisão bibliográfica, do conceito aqui 

empregado de agente modelador, seus recursos e estratégias e, por fim, o impacto de 

sua atuação que resulta na produção do espaço urbano. A metodologia deste artigo 

se estrutura naquela proposta por Mazenod; Teixeira; Fonseca (2016), que propõe a 

análise da produção do espaço a partir de três níveis: o dos agentes envolvidos; dos 

meios e dinâmicas empregados e do território enquanto campo de transform(ação)- 

ver figura 01. 

 

Figura 01: Esquema metodológico dos três níveis de análise, conforme proposto por 
Mazenod, Teixeira e Fonseca (2016). 

 

 Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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 O agente se apresenta como uma entidade que se posiciona a partir de suas 

ações no campo. Os meios e dinâmicas dão a dimensão da sua atuação representando 

seus recursos e seu campo de exercício. Por fim, esses recursos têm sua aplicabilidade 

refletida no território de forma ampla e, de maneira mais específica, resultam na 

produção do espaço urbano. 

A análise da atuação desses agentes se fez por meio do cruzamento de dados 

levantados em de fontes documentais primárias, principalmente os Almanaques anuais 

para Campinas, lançados a partir da segunda metade do século XIX, e artigos 

publicados na  imprensa local (destacando os jornais A Gazeta de Campinas, O Correio 

Paulistano e A Província de São Paulo). Importante salientar que o presente estudo, 

faz parte de uma análise mais ampla desenvolvida junto ao nosso grupo de pesquisa, 

que busca entender através da história da urbanização da cidade de Campinas, 

determinados processos de produção social da cidade3. Nesse sentido, essa pesquisa 

se encontra em andamento e não tem a finalidade de encerrar um assunto, mas sim 

de dar corpo ao curso investigativo da temática. 

 

2 OS AGENTES MODELADORES EM CAMPINAS-SP: UM RETRATO DA ELITE 

LOCAL NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

  

 A cidade de Campinas-SP, na segunda metade do século XIX, imprime segundo 

Lapa (1995, p.20) um ritmo próprio no desenvolvimento urbano. Nesse período o 

acúmulo oriundo da lavoura passa por uma ampliação que reestrutura a ocupação do 

solo urbano, modernizando equipamentos, serviços e, como consequência, alterando 

o comportamento social e os modos de vida dos moradores do município. 

 Campinas-SP ocupou posição privilegiada no movimento de expansão da 

produção cafeeira no Oeste Paulista, o que viabilizou o progresso material de seu 

espaço urbano: a crescente ocupação da cidade demandou investimentos para a 

melhoria das condições de vida, bem como incentivou o desenvolvimento de diversas 

atividades (Bianconi, 2002, p.1).  É a riqueza iniciada no plantio de açúcar, ampliada 

 
3  Grupo de Pesquisa História das Cidades: Ocupação Territorial e Ideários Urbanos junto ao Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 
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pelo café, que viabiliza a formação de uma nobreza em Campinas, passando a compor 

o grupo dos barões do café do Oeste Paulista4. Francisco Quirino dos Santos, redator 

do Jornal A Gazeta de Campinas, em 1871 retrata em sua coluna “O que é Campinas”, 

que para o ano dito a produção do café do município foi estimada em um milhão de 

arrobas, apontando a qualidade do café como “[...] todos superiores alcançando o 

primeiro preço5”. Silva (1879, p.06) aponta no Almanaque para Campinas de 1879 que 

“A principal produção agrícola é actualmente o café, cuja exportação atinge a uma 

cifra enorme6.” O almanaque traz um panorama qualitativo das profissões vigentes e 

do comércio emergente no município. Campinas, em 1879, conta com advogados, 

médicos e cirurgiões, dentistas, veterinários, com professores de diferentes áreas 

(pintores, ciências, musicistas), engenheiros, arquitetos, agrimensores, mecânicos, 

farmacêuticos, retratistas e fotógrafos, alfaiates e modistas entre outros. Além disso, 

a cidade dispõe de Armazéns (para lavoura, estocagem de fumo, móveis, gêneros 

alimentícios), depósitos de insumos importados (charutos de Havana, chapeús 

Italianos, fazendas de linho e algodão inglesas e alemãs), lojas de atividades diversas 

(porcelanas, cristais, lustres, armarinhos para costura, ferragens, objetos de 

escritório), açougues cuja especialidade são os “talhos de carne”, cafés, botequins, 

casas para banhos públicos, barbeiros e cabelereiros, confeitarias, destilarias, 

fundições, olarias, hotéis e restaurantes7. 

 O crescimento referente a produção agrária tem um impacto na reorganização 

espacial de Campinas, sedimentando um estrato social elitista que deixa de atuar 

apenas como a aristocracia rural, presente desde a formação embrionária da cidade. 

Conceição (2015, p.17) apresenta os traços característicos dessa elite: era necessário 

ter um título nobiliárquico (conde, visconde, barão), que conferia a posição política e 

econômica perante os outros integrantes do grupo social, ter um cargo ou uma patente 

da Guarda Nacional (delegado, juiz de paz); ser fazendeiro, possuidor de grande 

 
4 Cf. Teixeira (2011, p.180) 
5 Jornal A Gazeta de Campinas, 1871. Edição 01335. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&pesq=barao+de+anhumas&pagfis=539 . 
Acesso em 27 de outubro de 2020. 
6 Almanach Popular para o ano de 1879. Carlos Ferreira e Hypólito da Silva (org.) Campinas: Typ. da Gazeta de 
Campinas, 1879, p.06. 
7 Almanach Popular para o ano de 1879. Carlos Ferreira e Hypólito da Silva (org.) Campinas: Typ. da Gazeta de 
Campinas, 1879, p. 118-147. 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&pesq=barao+de+anhumas&pagfis=539
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quantidade de terras, pés de café e escravos; ter um sobrenome que lhe garantisse 

obter influências e privilégios, além de uma rede de laços de parentesco que garantia 

a permanência dos membros da elite no poder. Através da autora, constata-se haver 

um padrão comportamental para essa elite. Esse grupo alinhava seus interesses 

perpassando questões econômicas, sociais, políticas e religiosas: eram os detentores 

de grandes fortunas paulistas, os maiores proprietários rurais, responsáveis pela maior 

produção econômica de açúcar e café da província, ocupavam cargos de prestígio 

político, se engajavam em ações sociais e na construção de instituições, financiavam 

festividades religiosas, eram acionistas das principais companhias privadas. Segundo 

Bacellar (1997, p.120), nesse período, se engendram os mecanismos de concentração 

de terras: vem à tona a típica imagem do proprietário capitalizado, dono de diversas 

fazendas, cujos interesses começavam a ultrapassar a agricultura. Tais interesses 

extravasam as práticas agrárias, alinhados a consolidação de um projeto Imperial onde 

as condutas iam além de questões civis, exercendo muitas vezes o papel de Estado.  

De acordo com Carvalho (1988, p.228) faz parte do projeto Imperial a formação de 

um “poder central e forte”, reforçando a necessidade de uma elite que dialogue 

diretamente com as ideologias Imperiais, sendo “eficiente na tarefa de fortalecer o 

Estado, sobretudo em sua capacidade de controle social”. Santos (2002, p.144) 

fundamenta que os antigos ocupantes de terra e posteriores sesmeiros se transformam 

nos grandes proprietários do Segundo Império, através de suas parentelas 

interessadamente construídas na solidariedade de parentesco, definindo os chefes de 

família socialmente importantes, e formando uma forte equação de dominação política 

e econômica. 

 Conceituar determinados membros dessa elite como agentes modeladores do 

espaço parece ser adequado, compreendendo-os na perspectiva de Vasconcelos 

(2009, p.11) enquanto atuantes diretamente no processo da construção urbana e 

tendo como consequência de suas práticas, a produção de formas. É nessa concepção 

que se inclui a necessidade de estudar e investigar os agentes que participam e são 

fundamentais no processo de produção do espaço urbano. Busca-se, a partir da 

utilização do conceito de agente modelador, assimilar aquele que possui um papel 

fundamental na organização espacial, intervindo de forma direta ou indireta na 
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produção da cidade8.  

  

3 OS MEIOS DE ATUAÇÃO DOS AGENTES MODELADORES: RECURSOS E 

MANIFESTAÇÕES 

 

 Os meios são aplicados em um território ocupado por um grupo humano que 

dele se apropria de maneiras diversas, principalmente políticas e jurídicas. As autoras 

esclarecem que os meios podem ser de natureza financeira, imobiliária, regulamentar 

ou de gestão. (Mazenod; Teixeira; Fonseca, 2016, p.160) 

 Both (2016, p.82) aponta que os integrantes das elites locais se diferenciavam 

entre si a partir da “conquista de atributos”. Segundo a autora, o arranjo que 

possibilitou e sustentou o Estado Imperial foi uma intrincada trama de relações que 

permitiu às elites de todo o país participarem do mesmo sistema político com dois 

objetivos comuns: a reprodução das elites no poder e a manutenção da ordem. Nesse 

sentido, o meio de atuação e a disponibilidade dos recursos alinha-se aos interesses 

desses agentes. Entende-se que a busca desses atributos, por parte dos agentes, era 

conduzida pelo binômio capital-ascensão social. Afirmar a representatividade e 

destaque social, faz parte da conduta Imperial, onde o engajamento em iniciativas 

diversas traduz certas articulações de poder no agenciamento do território. O 

entendimento de tais atributos pode estar relacionados aos meios de atuação, ou 

melhor, na fluidez com que participavam em distintas esferas.  

 Assim a prática fundamental é diversificar e consolidar investimentos no espaço 

urbano, na forma de imóveis, ações em companhias de infraestrutura urbana, ações 

em estradas de ferro, ou seja, estratégias que culminam na redefinição do espaço 

urbano de Campinas. Para tanto, busca-se, compreender quais são esses principais 

meios e recursos de manifestação através do levantamento da trajetória e percurso 

desses agentes. Santos (2002, p.145) aponta que figuras como os Barões do Império 

comungariam novos papéis sociais, como empresários ou capitalistas da cidade do 

final do século. Para Campinas, o autor aponta que o estudo desses agentes associados 

aos seus patrimônios fundiários acabam revelando a lógica da produção urbana como 

 
8 Cf. Mazenod; Teixeira; Fonseca (2016, p.160) 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

um todo para esse período. 

 Partimos, portanto, da complexidade que o entendimento da atuação singular 

desses agentes modeladores impõe. Uma análise já realizada para, o caso específico, 

de Joaquim Policarpo Aranha, o Barão de Itapura (Menegaldo, 2019) revelou uma 

vasta participação do agente em processos que evidenciaram um modo de se construir 

o espaço urbano de determinadas áreas da cidade de Campinas. Porém, para 

entendimento dos reflexos territoriais de suas práticas se faz necessário compreender 

quais foram os seus meios de atuação.  

 

4 O TERRITÓRIO: CAMPO DE MODELAGEM, PRODUÇÃO E 

TRANSFORM(AÇÃO) URBANA- A PARTIR DO ENTENDIMENTO DOS AGENTES 

MODELADORES PARA CAMPINAS, NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

 

 Os agentes nos quais essa pesquisa se debruça têm em algo em comum: 

pertencem ao mesmo tronco genealógico, o da família Souza Aranha. Teixeira (2011, 

p.178), no entendimento das relações familiares apontadas por Bacellar (1997), 

esclarece que os Souza Aranha são formadores de uma das principais bases familiares 

do século XIX  no município de Campinas, de grandes proprietários, bem como futuros 

líderes políticos que se formaram ao nível municipal e vieram ocupar importantes 

segmentos da vida pública na província. 

 Já Lapa (1995, p.111) indica que a atuação exitosa de determinados agentes é 

assegurada pela poderosa teia clânica, envolvendo famílias, cujos troncos mantinham 

sua hegemonia política e de controle do poder local e do seu patrimônio econômico, 

como é o caso, por exemplo dos Souza Aranha. Santos (2002, p.146-147) afirma que 

dentre as famílias significativas que possuem atores dessa elite dominante, destaca-

se a família Souza Aranha, que atuam como responsáveis em congregar e investir o 

capital público e privado dentro e fora de suas propriedades, conduzindo a formação 

do espaço urbano. 

 Os primeiros membros dessa extensa família se estabelecem na vila de São 

Carlos (atual Campinas), nas primeiras décadas do século XIX, numa busca de terras 

férteis para início da produção de cana de açúcar. Ribeiro (2015, p.17) traz que a 
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inserção social da família foi rápida, conduzindo importantes latifúndios. A autora 

aponta que a família contava com prováveis recursos ao fixar fogo na vila, ou seja, já 

possuía condições financeiras que permitiram a compra de terras para iniciar suas 

produções. De acordo com Bacellar (1997, p.120) é nesse momento, que se instalam 

na vila de São Carlos, as primeiras gerações de senhores de engenho, dispondo ainda 

de propriedades “relativamente acanhadas”, porém criando uma base econômica 

sólida a partir da mão de obra escrava e das extensas porções de terra. Nesse 

seguimento, é viabilizado o surgimento da aristocracia agrária que passará suas 

práticas e costumes às gerações seguintes. De acordo com Both (2016, p.55) a família 

deve ser o primeiro aspecto a ser considerado quando se reflete sobre trajetórias 

individuais e redes de sociabilidade, uma vez que o indivíduo existe na sociedade a 

partir dos laços da família com a sociedade. Segundo a autora, estratégias vinculadas 

às famílias condicionavam possibilidades e ações individuais, sendo essas 

características dos traços advindos do período colonial e que perduraram durante o 

Império. 

 Os agentes estudados nesta pesquisa pertencem a uma mesma geração da 

família Souza Aranha, herdeiros diretos desses senhores de engenho e que, portanto, 

já possuem o patrimônio familiar como herança9. Essas heranças são fundamentais 

para a continuidade e alargamento das fortunas ligadas à aristocracia agrária, segundo 

Bacellar (1997, p.176). O que acrescentamos à perspectiva de Bacellar é que a base 

fundiária já demonstra um primeiro impacto territorial perante às condutas desses 

agentes modeladores. Assim, o acúmulo fundiário e o agenciamento dessas estruturas 

(engenhos e posteriormente fazendas) ainda que não se tratando da esfera urbana e 

sua produção diretamente, já testemunham algumas estratégias cunhadas por esse 

seleto grupo.  Lapa (1995, p.111-112) registra que esses agentes atuam, em geral, 

em consonância nos níveis locais, provinciais e centrais, detendo assim posições de 

mando na administração e na justiça local e provincial, não hesitando em completar 

investimentos urbanos à cidade, diversificando-os em relação à simples expansão 

 
9 Destacamos como membros relevantes dessa primeira geração da família Souza Aranha: o tenente-coronel 
Joaquim Aranha Barreto de Camargo, senhor possuidor do engenho do Mato Dentro e seu irmão José Francisco 
Aranha Barreto de Camargo (padre Aranha) , senhor e possuidor do engenho do Atibaia. 
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agrícola. Apresentaremos, na sequência, a trajetória dos dois agentes modeladores na 

qual essa pesquisa se baseia para desenvolvimento: Joaquim Policarpo Aranha- o 

Barão de Itapura e Manoel Carlos Aranha- o Barão de Anhumas. 

   

4.1 O BARÃO DE ITAPURA: JOAQUIM POLICARPO ARANHA 

 

Joaquim Policarpo Aranha, nasceu na Vila de Castro em 1809, Comarca de 

Curitiba, então Capitania de São Paulo10. Sua permanência, em Castro, se limita ao 

período de 1810 a 1815, sendo agregado de José Francisco Aranha Barreto de 

Camargo11. Em 1843, Joaquim Policarpo Aranha, contraí matrimônio com sua prima 

de segundo grau, Libânia de Souza Aranha. A opção pelo matrimônio entre familiares 

é mais uma estratégia de fortalecimento, manutenção e multiplicação do patrimônio. 

Cada cônjuge carregava consigo um patrimônio econômico, político e social, herdado 

dos pais, que não poderia ser dispersado, mas sim, acrescido12. Assim, um casamento 

poderia significar o reforço de uma aliança política e econômica . Além disso, a opção 

pela consanguinidade matrimonial facilitava a contiguidade de propriedades fundiárias, 

aumentando os domínios familiares.  

Foi proprietário das fazendas Atibaia, Jaguari, Chapadão, Bom Retiro, Recreio e 

Santa Thereza. Sua atuação vai além de atividades ligadas à sua produção agrária, se 

estendendo à participação política como vereador junto à Câmara Municipal de 

Campinas, no triênio de 1845 a 184813.  Em 1879, faz parte do corpo de eleitores 

especiais da Paróquia de Santa Cruz conjuntamente a seu irmão, Manoel Carlos Aranha 

para decidir o eleitorado municipal no ano vigente14. Em 1885, já condecorado com o 

título Imperial honorífico de Barão de Itapura (concedido em 1883) recomenda o 

engajamento político do sobrinho João Egídio de Souza Aranha como candidato a “[...] 

 
10 A Vila de Castro se origina às margens do antigo Caminho do Viamão, situado na então Capitania de São Pedro 
do Rio Grande do Sul. Implantado como um pouso, servia de ponto de passagem para os tropeiros que conduziam 
seus muares a Vila de Sorocaba. 
11 Para a biografia detalhada de Joaquim Policarpo Aranha ver Menegaldo (2019). 
12 Cf. Bacellar (1997, p.91) 
13 Cf. Menegaldo (2019, p.59) 
14 Almach Popular para 1879. José Hypolito da Silva Dutra (org.) Campinas: Typ da Gazeta de Campinas, 1879, 
p.21. 
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uma cadeira na futura Assembleia Geral15 [...]”. Recebe a patente da Guarda Nacional 

como capitão, que segundo Both (2016, p.27) “constituía-se em um braço do Estado 

nos rincões mais distantes do Império”. Para fazer parte da lista dos membros da 

Guarda Nacional, era necessário ter as mesmas condições para ser eleitor e votante, 

isto é, ser homem, maior de idade, com renda mínima anual, além do alistamento 

obrigatório dos 18 aos 60 anos. Deste modo, somente os mais abastados, neste 

período, os grandes proprietários rurais é que receberiam os títulos de altas patentes 

da Guarda Nacional, como de coronel, major etc. (Conceição, 2016, p.69) 

Seu auxílio financeiro prestado à construção da Matriz Nova- Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição da cidade de Campinas também é destacado16. O auxílio 

financeiro pago à construção da Matriz Nova, era uma tributação obrigatória imposta 

a classificação de lavradores e capitalistas do município. Em 1872, seu nome aparece 

junto ao Almanaque listado como “fazendeiro e lavrador de açúcar”, e em artigo da 

Gazeta de Campinas é “[...] classificado para arrecadação do imposto à benefício da 

Matriz Nova como lavrador de 11ª classe, pagando contribuição de 1:100$000 rs17.” 

Nesse momento, é um homem inserido no grupo elitista da cidade de Campinas; 

desde suas origens, agenciando sua produção de açúcar e café advinda de suas vastas 

propriedades rurais e, se destacando socialmente na cidade, onde participa de ações 

políticas e de práticas urbanas, exercendo um importante papel em aspectos 

econômicos da mesma (Menegaldo, 2019, p.60). 

Uma das vertentes de atuação social de Joaquim Policarpo Aranha se manifesta 

na participação junto à entidades religiosas na cidade. Destacamos em 1872 seu papel 

como Provedor da Irmandade do Sacramento do Rosário18. Em 1874, uma nota 

publicada na Gazeta informa uma celebração junto à semana santa: 

 
15Jornal O Correio Paulistano, terça-feira 17 de fevereiro de 1885. Disponível em 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=305286&pasta=ano 189&pesq=. Acesso em 20 de 
outubro de 2020. 
16 O processo de construção da Matriz Nova de Nossa Senhora da Conceição em Campinas, foi extenso em 
função de divergências políticas e, de diversas alterações em seu projeto arquitetônico inicial. O início da 
construção da igreja é datado de 1807, sendo sua inauguração em 7 de dezembro de 1883. 
17 Jornal A Gazeta de Campinas, 31 de outubro de 1872, edição 00302. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&pesq=barao+de+anhumas&pagfis=1207. 
Acesso em 18 de outubro de 2020. 
18 Cf. Almanak de Campinas para 1872. José Maria Lisboa (org.). Campinas: Typ. da Gazeta de Campinas, 1872, 
p.39. 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&pesq=barao+de+anhumas&pagfis=1207
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SEMANA SANTA- Manoel Carlos Aranha e Joaquim Policarpo Aranha, 
Provedores da Festa da Semana Santa, que se tem de celebrar na 

Freguesia da Conceição, pedem a todos os devotos que costumam dar 
anjos para acompanhar as procissões, que mais uma vez se dignem 

concorrer o maio brilhantismo desses festejos religiosos. O mesmo convite 
fazem às irmandades de ambas as paróquias19. (A GAZETA DE 
CAMPINAS, 1874, p.03) 

 

Seu envolvimento em eventos sociais, reforça seu destaque enquanto agente 

em Campinas. As oportunidades de atuação como provedor e financiador de 

solenidades elevam sua notoriedade social, permitindo um certo arbítrio sobre decisões 

que fomentam a produção do espaço urbano do município.  

Era um dos lavradores com maior volume de produção de Campinas (entre 25 

e 30 mil arrobas), em 1872. Há registros na Coletoria de Rendas de Campinas sobre 

compras de escravos efetuadas por Joaquim Policarpo Aranha, sendo 57 escravos ao 

longo do ano financeiro de 1874-1875, e 14 escravos ao longo de 1877-1878. 

(Bianconi, 2002, p.64). Ainda em 1872, é listado como Acionista da Companhia Paulista 

de Ferro20 além de ser acionista da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro21. Os 

investimentos em companhias privadas são expandidos em 1886, de acordo com o 

Almanaque local, o Comendador Joaquim Policarpo Aranha possui ações junto 

Companhia Campineira de Carris de Ferro e compõe o rol dos acionistas de  

Empréstimos Municipais22. 

  Nos anos de 1872, 1873 e 1879 é listado como Proprietário de Prédios23. O 

aumento na aquisição de imóveis urbanos com a finalidade da locação revela seu 

engajamento em investir junto ao mercado imobiliário que se apresenta na cidade. 

Bianconi (2011, p.63) afirma que a propriedade de imóveis na cidade, tendo por 

finalidade a locação, era uma atividade desenvolvida por diversos agentes econômicos 

 
19 Jornal A Gazeta de Campinas para 1874, edição 00440, p.03. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&p
agfis=1769. Acesso em 20 de outubro de 2020. 
20 Cf. Almanaque de 1872. 
21 A Companhia Mogiana se estrutura, de fato, na cidade de Campinas, a partir de 1872, com base no emprego 
de capital privado, aplicado através de uma iniciativa dos fazendeiros locais de viabilizarem e expandirem o 
escoamento de suas produções de açúcar e café. Cf. Menegaldo (2019, p62) 
22 Cf. Almanach do Correio de Campinas para 1886. Henrique de Barcellos (org.). Typ. a vapor do Correio de 
Campinas,1886 p.73. 
23 Cf. Almanaques locais para 1872,1873 e 1879. 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=1769
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=1769
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de Campinas, cuja atuação se estendia a vários outros setores. Além disso, os diversos 

investimentos suscitam o trânsito desses agentes para construir suas “moradas por 

excelência”24.  

Acerca disso, Joaquim Policarpo Aranha, entre 1880 e 1883, constrói a principal 

residência para usufruto próprio e de sua família, inserida dentro da chácara 

denominada Itapura, e com sua principal fachada voltada à cidade: o Palácio Itapura 

(conforme se observa na Figura 02). 

 

Figura 02: Fotografia da fachada principal do Palácio Itapura em sua origem. 

 
Disponível em: http://iabcampinas.org.br/identidade-arquitetonica/solar-do-barao-de-

itapura/ Acesso em 30 de outubro de 2017. 

 

Em outros trabalhos, investigamos a fundo a estrutura fundiária da chácara 

Itapura, suas características, seus limites e inserção territorial, bem como os  processos 

que envolvem a formação e transformação da mesma25. Contudo, no presente 

trabalho, nos cabe ressaltar que a construção dessa residência se alinha ao que 

Battistoni Filho (1995, p.36)  aponta como sendo “um interesse dos novos Barões do 

café”. Em outras palavras, a aspiração por amplas casas senhoriais traduz, através da 

materialidade da arquitetura urbana, a condição financeira de seus habitantes.   

Segundo Lapa (1995, p.106) a morada senhorial urbana tratava-se de uma 

forma essencial de relacionamento social de seus moradores com a cidade, com suas 

instituições e serviços que não existia nas estruturas rurais embrionárias. Joaquim 

Policarpo Aranha, o Barão de Itapura falece em seis de janeiro de 1902. 

 

 
24 Cf. Lapa (1996, p.106) 
25 Destacamos Menegaldo (2019) 

http://iabcampinas.org.br/identidade-arquitetonica/solar-do-barao-de-itapura/
http://iabcampinas.org.br/identidade-arquitetonica/solar-do-barao-de-itapura/


V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

4.2 O BARÃO DE ANHUMAS: MANOEL CARLOS ARANHA 

 

Manoel Carlos Aranha, nascido em 1814, é irmão consanguíneo de Joaquim 

Policarpo Aranha (o Barão de Itapura). Tal como seu irmão, se fixa em terras da Vila 

de São Carlos, por intermédio de seu tutor e suporto pai, José Francisco Aranha Barreto 

de Camargo. 

Casa-se em 1843, no mesmo dia e em mesma cerimônia que seu irmão, com 

sua prima de segundo grau, Ana Thereza de Souza Aranha, irmã de Libânia de Souza 

Aranha e de Joaquim Egydio de Souza Aranha. Observa-se, portanto, a repetição do 

padrão do casamento consanguíneo dentro do tronco genealógico dos Souza Aranha. 

Dessa forma, a manutenção dos laços de parentesco e da endogamia, se mantém na 

família como recurso fundamental para a continuidade da riqueza, da propriedade, do 

poder e da política. (Conceição, 2015, p.48).  

 Contudo, em função do falecimento precoce de sua esposa, contraí um novo 

enlace matrimonial, com Brandina Augusta de Queiroz, em 1865. Seu segundo 

matrimônio também é regido por uma prática comum às elites locais: a do compadrio 

entre famílias nobres. Bacellar (1997, p.97) sobre essa dinâmica aponta que o 

casamento era direcionado de forma a atender interesses individuais e das famílias 

envolvidas, formando alianças economicamente vantajosas. Do seu primeiro 

matrimônio possuí 9 herdeiros diretos, e do segundo três. 

Foi proprietário das fazendas Pau D’Alho, Anhumas, Santa Cândida, Rio da 

Prata, Santa Maria e de parte da fazenda Atibaia. Em 1870, é retratado junto à Gazeta 

de Campinas como “[...] importante e muito conhecido fazendeiro [...]” em companhia 

de seu irmão, Joaquim Policarpo Aranha, onde em meio a outros nomes, recorrem à 

imprensa para obter adesão e “[...] meios  de mandarem vir colonos da Europa afim 

de empregarem nas suas fazendas, convencidos pela intuitiva razão de que esta 

espécie de trabalhadores oferece as mais sólidas garantias de resultados seguros [...]”, 

haja visto que como a proibição do tráfico e seus desdobramentos26 buscavam uma 

 
26Lei nº 601- Lei de Terras (1850) e seu Regulamento de 1854, Lei nº 581- Eusébio de Queiroz (1850). 
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“[...] solução única do problema que pesa hoje sobre os horizontes da agricultura: a 

escassez de braços27.” (ver Figura 03) 

 

Figura 03: Mapa territorial da cidade de Campinas em 1900-pontuando as sedes das 
propriedades do Barão de Itapura e do Barão de Anhumas. 

 

Fonte: Mapa elaborado pelas Autoras a partir da Base Digital do Google Earth 2020 

associada a Cartografia elaborada pela Comissão Geographica e Geológica do Estado de S. 

Paulo, 1900- Folha para Campinas- APESP. 

 

Apesar de ser um dos pioneiros na introdução dos trabalhadores livres em suas 

fazendas, há diversos registros na Coletoria de Rendas Provinciais de Campinas sobre 

compras de escravos efetuadas pelo Comendador Manoel Carlos Aranha, entre elas: 

compra de 17 escravos no ano financeiro de 18751876; 5 escravos em 1877-1878; 20 

em 1878-1879; e 9 em 1881-1882 (Bianconi, 2002 p.66). 

 Segundo a autora, em meio às incertezas com relação a Abolição da mão-de-

obra escrava, Manoel Carlos Aranha, liberta todos os escravos de sua fazenda Pau 

d’Alho. Em artigo noticiado no jornal  A Província de São Paulo de 1887 é trazido: 

 

 
27 Jornal A Gazeta de Campinas, 10 de fevereiro de 1870, edição 00030, p.02. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=barao+de+anhumas&pagfis=119. Acesso 
em 18 de outubro de 2020. 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=barao+de+anhumas&pagfis=119
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  LIBERTAÇÃO EM MASSA- Eleva-se a trezentos, mais ou menos, o número 
dos escravos pertencentes ao comendador Manoel Carlos Aranha, 

importante fazendeiro residente em Campinas e que o mesmo cidadão 
pretende libertar a 24 de junho de 189028.  (A PROVINCIA DE SÃO PAULO, 

1887, p.02) 

 

Mendonça (2010, p.14) aponta que Manoel Carlos Aranha contratou professores 

para a instrução de seus escravos menores no ano de 1885. De acordo com a autora, 

o auge do período de produção da lavoura de café, seria responsável pela introdução 

de novos costumes que acabariam reordenando a vida cotidiana naquele século: a 

vida requintada dos novos fazendeiros - sempre candidatos aos títulos nobiliárquicos - 

que não dispensava a presença de escravos, ampliada, portanto, para o ambiente 

familiar que e necessitava ser lapidada a partir de alguma instrução fundamental. 

Os memorialistas locais, pioneiros em dar corpo a atuação e representatividade 

dos membros da elite de Campinas, apontam, em geral, Manoel Carlos Aranha como 

um homem benemérito e de “elevado sentimento de solidariedade humana”29. 

Contudo, sob a ótica do mesmo enquanto agente modelador é possível antever suas 

condutas em prol de seus projetos pessoais, ou seja, anunciar a alforria de sua 

principal fonte de mão-de-obra aponta um conhecimento implícito sobre a realidade 

próxima da Abolição e de como conduzir essa situação sem ser prejudicado. À vista 

disso, foi membro da diretoria do Clube da Lavoura de Campinas, e participou em 

1880, da comissão que decidiu representar ao presidente do Conselho de Ministros o 

pedido de medidas favoráveis à atração de imigrantes, e representar à Assembleia 

Legislativa de São Paulo, o pedido de proibição absoluta do comércio de escravos de 

outras províncias (Bianconi, 2002, p.66). 

 Com relação a educação de seus escravos, aventa-se a hipótese de que garantir 

a instrução dos mesmos seria uma alternativa para melhor direcioná-los em suas 

tarefas. Uma notícia publicada em 1873, por exemplo, revela que o comendador 

Manoel Carlos Aranha possuía um escravo denominado Lucas Guedes Pinto como 

encarregado das obras da irmandade de São Benedito, e que o mesmo assumiu tal 

 
28 Jornal “A Província de São Paulo” de 17 de junho de 1887, p.02. Disponível em: 
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18870617-3664-nac-0002-999-2-not/busca/Manoel+Carlos. Acesso 
em 20 de outubro de 2020. 
29 A figura laudatória de Manoel Carlos Aranha é reforçada por Brito (1958) e Pupo (1969). 

https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18870617-3664-nac-0002-999-2-not/busca/Manoel+Carlos
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função, por decorrência do falecimento do juiz Francisco Barbosa do Quilombo30. De 

certa forma, educar e instruir seus escravos permitia que seu arbítrio tivesse um 

alcance maior em Campinas. 

Suas atividades no âmbito urbano social também são diversas: em 1886 fez um 

donativo no valor de 100$ rs ao Asilo de Órfãs de Campinas31. É citado junto ao rol de 

contribuintes para a construção do hospital de bexiguentos por intermédio da 

Comissão da Câmara Municipal, provendo doação no valor de 1:000$000 rs no ano de 

187532. Além de ser listado no almanaque de 1878 como Irmão de Mesa da Irmandade 

da Santa Casa de Misericórdia33 e como eleitor especial da Paróquia de Santa Cruz. 

Em 1872 seu nome está entre a lista de principais fazendeiros do município. Em 

1873, é retratado como lavrador e em 1879 seu perfil no almanaque é de Lavrador, 

Capitalista e Proprietário34. Dessa maneira, a tributação de Impostos para a construção 

da Matriz Nova referente ao ano de 1873 o classifica como “Lavrador da 9ª classe com 

a contribuição de 780$000 rs”35. Nos anos de 1872, 1873 e 1879 é relacionado como 

Proprietário de Prédios. Bianconi (2002, p.66) consultando os Impostos Prediais 

referentes a Coletoria de Rendas de Campinas aponta que Manoel Carlos Aranha no 

ano financeiro de 1874-1875 possuía 5 imóveis urbanos. 

As medições das testadas dos imóveis urbanos de Campinas, realizadas a 

mando da Intendência Municipal pelo arruador João de Campos Beker, em 21 de maio 

de 1873, apontam que o Comendador Manoel Carlos Aranha possuía um imóvel junto 

a rua do Rosário com frente de 57 metros e 64 centímetros; um imóvel na rua do 

 
30 Jornal A Gazeta de Campinas, 1873 edição 00416, p.03. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&p
agfis=1665. Acesso em 20 de outubro de 2020. 
31 Jornal A Província de São Paulo, 07 de agosto de 1886, p.02. Disponível em: 
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18860807-3409-nac-2-999-2-not/busca/Manoel+Carlos+Aranha. 
Acesso em 20 de outubro de 2020. 
32 Jornal A Gazeta de Campinas, 1875 edição 00547, p.02. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&p
agfis=2209. Acesso em 20 de outubro de 2020. 
33 Almach Popular para 1878. José Hypolito da Silva Dutra (org.) Campinas: Typ da Gazeta de Campinas, 1878, 
p.31. 
34 Almach Popular para 1879. José Hypolito da Silva Dutra (org.) Campinas: Typ da Gazeta de Campinas, 1879, 
p.83-84. 
35 Jornal A Gazeta de Campinas, 1873 edição 00337, p.04. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&p
agfis=1348. Acesso em 20 de outubro de 2020. 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=1665
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=1665
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18860807-3409-nac-2-999-2-not/busca/Manoel+Carlos+Aranha
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=2209
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=2209
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=1348
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=1348
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Pórtico medindo 21 metros e 56 centímetros; um imóvel localizado na rua Direita de 

12 metros e 32 centímetros e um imóvel na rua Formosa de 27 metros e 28 

centímetros36. Já um edital sobre a coleta do Imposto Predial para o ano financeiro de 

1873- 1874, arrolam a Manoel Carlos Aranha um imóvel sito na rua Direita , nº66, 

assobradado com imposto referente a 12$000 rs, outro em mesma rua, nº68, 

assobradado, impostado em 12$000 rs. Na rua do Rosário, nº29 um imóvel térreo com 

cobrança de 15$000 rs37. Uma pequena nota publicada em 1871 no jornal A Gazeta 

de Campinas, informa a chegada de um médico em Campinas: 

 

MÉDICO- O dr. Oliveira Santos, a pouco chegado do Rio de Janeiro, 
pretendendo demorar-se por alguns tempos nesta cidade, atende aos 

chamados das pessoas que o quiserem honrar com sua confiança. Reside 
na rua do Rosário, próximo ao largo da Matriz Nova, casa do sr. 
Comendador Manoel Carlos Aranha38. (A GAZETA DE CAMPINAS, 1871, 

P.03) 

 

Revela-se, portanto, que o imóvel da rua do Rosário se trata da residência de 

Manoel Carlos Aranha. Acredita-se que se estivesse iniciando em Campinas a 

construção de imóveis com a finalidade de diversificação de investimentos e geração 

de renda, além das edificações destinadas à habitação própria, pois, nesse espaço 

urbano em expansão, a locação de imóveis poderia se tornar uma atividade lucrativa 

(Bianconi, 2011, p.67) De acordo com Sabarim (2016, p.102) foi um dos maiores 

proprietários de Campinas e emprestou elevada soma para a construção das estradas 

de ferro Mogiana e Paulista. Os almanaques para 1872 e 1873 trazem-no como 

Acionista da Companhia Paulista de Estradas. Em 1879, é descrito como Diretor da 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro39. Tal como observado para o caso do Barão 

de Itapura, Manoel Carlos Aranha investe parte de seu capital no desenvolvimento 

 
36 Jornal A Gazeta de Campinas, 1873 edição 00361 p,02. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&p
agfis=1442. Acesso em 20 de outubro de 2020. 
37 Jornal A Gazeta de Campinas, 1874 edição 00440, p,03. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&p
agfis=1769. Acesso em 20 de outubro de 2020. 
38 Jornal A Gazeta de Campinas, 1871, edição 00211, p.04. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&pesq=barao+de+anhumas&pagfis=838. Acesso 
em 20 de outubro de 2020. 
39 Cf. Almach Popular 1879, p.105. 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=1442
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=1442
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=1769
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=1769
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&pesq=barao+de+anhumas&pagfis=838
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ferroviário em prol do escoamento de sua produção. Em 1875 é noticiado que uma 

estação ferroviária do ramal férreo da Companhia Mogiana se encontra em terras do 

mesmo: 

 

Os abaixo assinados fazem público, que sob a firma social Zimbres & 
Raggio, abrem na linha Mogiana- Estação Tanquinho- terras do 
ilustríssimo sr. Comendador Manoel Carlos Aranha, um armazém para 

comissões do café, ou outros quaisquer gêneros que lhes foram 
enviados, onde se acharão à disposição dos srs. Pretendentes desde o 

dia da abertura da mesma linha e, conhecido como são esperam 
merecer a confiança dos senhores comitentes. Campinas,23 de abril de 
187540. (A GAZETA DE CAMPINAS, 1875, p.03) 

 

Sabarim (2016, p.102) traz que Manoel Carlos Aranha aplicou ações em 

empresas de melhoramentos urbanos de Campinas: como o Liceu de Artes e Ofícios 

de Campinas. Já Bianconi (2002, p.66) aponta que esteve entre os acionistas do Banco 

da Província, fundado em 1855, que teria sede na capital paulista e agências em Santos 

e Campinas. Em 14 de julho de 1889, a Casa Bancária da Província de São Paulo, o 

apresenta como sócio comanditário41. Tendo conhecimento dos serviços prestados por 

Manoel Carlos Aranha, o Governo Imperial o condecorou, em 1889, com o título de 

Barão de Anhumas. Faleceu no ano de 1894. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise da trajetória desses dois agentes modeladores revela pontos 

convergentes, principalmente, nos meios de atuação dos mesmos.  Destaca-se como 

fatores em comum o campo e os recursos de atuação desses agentes: as estratégias 

alçadas a partir de investimentos privados (observada no financiamento e aplicação 

de ações em companhias privadas e no mercado imobiliário de aluguel de imóveis 

urbanos), do engajamento político (onde se apresentam como representantes da 

 
40 Jornal A Gazeta de Campinas, 1875 edição 00551, p.03. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&p
agfis=2226. Acesso em 20 de outubro de 2020. 
41 Jornal A Província de São Paulo, 14 de julho de 1889, p.04. Disponível em: 
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18890714-4282-nac-0004-999-4-not/busca/Manoel+Carlos+Aranha. 
Acesso em 20 de outubro de 2020. 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=2226
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=091995&Pesq=%22manoel%20carlos%20aranha%22&pagfis=2226
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18890714-4282-nac-0004-999-4-not/busca/Manoel+Carlos+Aranha
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Câmara Municipal, garantindo a prática de suas ações), das estratégias familiares 

(ainda que pertençam ao mesmo tronco genealógico, reforça-se o ponto comum nos 

arranjos matrimoniais que reforçam o acúmulo fundiário) e da representatividade 

social (como provedores de eventos, participação em entidades e instituições, na 

doação e financiamento de obras públicas). 

 A identificação de quais recursos eram escolhidos revela uma fluidez no 

agenciamento do espaço por meio desses agentes, uma vez que perpassam diferentes 

esferas de atuação- sociais, políticas e econômicas. De certa forma, o perfil desses 

agentes é plural: analisando com cautela suas trajetórias, fica claro que caracteriza-

los através de um único adjetivo é tarefa difícil. Não é possível defini-los apenas 

fazendeiros ou como capitalistas. A complexidade encontra sua resposta no meio: uma 

vez que os recursos e suas possibilidades de atuação também são plurais. Por fim, o 

que observamos é que o impacto direto da articulação desses agentes é no território 

e na produção do espaço urbano e regional: seus investimentos se convertem em 

infraestrutura (ferrovias, obras públicas e melhoramentos urbanos). 
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REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO DO ESPAÇO DA CIDADE 

PEQUENA:  UM ESTUDO DE SÃO FELIPE - BA 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo discutir a produção do espaço da cidade 

pequena face a contextualização da dinâmica reprodutiva de São Felipe e sua inserção 

na rede urbana do Recôncavo Baiano. Este trabalho é produto de debates, pesquisa 

empírica e reflexões teóricas abordados na pesquisa de mestrado que tratou, entre 

outras questões, da produção do espaço na cidade pequena em meio as formas de 

representações socioespaciais e apropriação das práticas cotidianas. O percurso 

metodológico é composto de revisão bibliográfica para construção da discussão 

teórico-metodológica; instrumentos de coleta de dados, com o uso de entrevista 

semiestruturada e questionários; mapeamento, organização e sistematização das 

informações; e, análise dos resultados. Portanto, para entendimento do processo de 

produção do espaço urbano em função das lógicas presentes numa cidade pequena, 

cabe destacar a importância dessa dimensão de análise para o desenvolvimento da 

rede urbana. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Refletir sobre a produção do espaço urbano no que diz respeito às 

transformações da sociedade contemporânea torna-se um exercício complexo, 

sobretudo, necessário para pensar a cidade teórica e empiricamente como movimento 

de análise e compreensão da realidade. A problematização da produção do espaço no 

campo de análise da cidade pequena é o desafio que se apresenta neste trabalho, a 

fim de contribuir com reflexões a propósito da produção do espaço urbano de São 

Felipe. 

O conceito de cidades pequenas é uma construção teórica que envolve 

diferentes abordagens e tem conquistado espaço no debate geográfico. Apesar de os 

estudos sobre essas cidades, historicamente, não terem sido privilegiados no meio 

acadêmico, atualmente, pesquisadores têm apresentado contribuições importantes a 

respeito da diversidade das relações de produção características desses espaços. Como 

exemplos de algumas pesquisas com discussões aprofundadas sobre as diferentes 

realidades das cidades pequenas, as dinâmicas de (re)produção do espaço, novos 

conteúdos e funções urbanos, com os estudos de Endlich (2006); Jurado da Silva 

(2011); Moreira Junior (2014); Melo (2008); Bernardelli (2004); entre outros.  

Destarte, a realização desses estudos com diferentes abordagens a propósito 

das cidades pequenas, suas funções urbanas, influência na rede urbana, diversidades 

de atividades produtivas e características diferenciadas quanto ao processo de 

formação espacial, contribuem para que novas reflexões sobre esses espaços urbanos 

possam ser desenvolvidas, sob outras perspectivas de análise da realidade presente 

em regiões não metropolitanas. Como no caso deste trabalho, que versa sobre o 

estudo de uma cidade pequena no Recôncavo Baiano.  

No que se refere à metodologia da pesquisa para a realização deste artigo, 

foram realizados os seguintes procedimentos: revisão bibliográfica para construção da 

discussão teórico-metodológica; pesquisa documental e in loco, como subsídios para 

a fundamentação da coleta de informações históricas e levantamento de dados sobre 

o fenômeno em estudo; instrumentos de coleta de dados com o uso de entrevista 
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semiestruturada e aplicação de 100 questionários qualiquantitativos; organização e 

sistematização das informações; e, análise dos resultados.  

Portanto, o objetivo deste artigo é discutir a produção do espaço da cidade 

pequena face a contextualização da dinâmica reprodutiva de São Felipe e sua inserção 

na rede urbana do Recôncavo Baiano. Além desta introdução e das considerações 

finais este artigo está dividido em duas partes. A primeira apresenta discussão teórica 

sobre a produção do espaço da cidade pequena, e, em seguida, apresentam-se 

algumas reflexões sobre a produção do espaço da cidade de São Felipe e sua inserção 

na rede urbana do Recôncavo Baiano.  

 

2 REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO DO ESPAÇO DA CIDADE PEQUENA 

 

A leitura crítica sobre a problemática urbana torna-se imprescindível para 

compreensão das relações de produção e reprodução do espaço da cidade 

contemporânea. Assim, aponta-se a discussão sobre a produção do espaço na cidade 

pequena como alternativa para novas reflexões a respeito das relações de sociabilidade 

e apropriação da vida urbana. Conforme entende Endlich (2006), trata-se de 

compreender as cidades pequenas na perspectiva da sociedade urbana como parte de 

um “vir-a-ser” e suas possibilidades de transformação da realidade socioespacial. 

Com o propósito de pensar a cidade pequena, suas características, 

particularidades em meio ao processo de produção do espaço e aspectos teórico-

metodológicos, busca-se neste tópico, contribuir com a discussão a respeito dessa 

temática sob a perspectiva crítica da abordagem dialética. Por entender de acordo com 

Santos, J. (2019, p. 74), “[...] que a cidade não existe por si e em si mesma e a leitura 

dialética permite entender essa ponderação”. Problematizar a produção do espaço da 

cidade pequena não é uma tarefa fácil, sobretudo, porque não há definição consensual 

de conceitos capazes de expressar a realidade dos múltiplos espaços urbanos inseridos 

nesse perfil de cidade de forma abrangente. “[...]. Se é que se pode falar em um 

conceito que supere a simples ideia de noção ou definição” (SANTOS, J. 2019, p. 77).  

Jurado da Silva (2011, p. 33) afirma que “a noção “cidade pequena” tem muita 

dificuldade para se firmar como conceito”, especificamente porque “[...] seu uso é 
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bastante fluido e não está atrelado somente ao domínio da ciência, sendo utilizado 

frequentemente, tanto pelo Estado quanto pelo senso comum”. Nessa perspectiva, 

Bacelar (2012, p. 81. Grifo nosso) ressalta a ocorrência de pontual tratamento 

científico das pequenas cidades no âmbito da Geografia e a dificuldade nos estudos 

realizados sobre esses espaços, “[...] com a falta de entendimento do que se estuda: 

município [institucional] ou cidade [socioespacial]?”. Conforme Melo (2008), as 

dificuldades apresentadas à análise dessa temática se devem, por um lado, pela 

fragilidade teórica e metodológica da Geografia e de outras áreas que pesquisam o 

tema e, por outro lado, pela própria diversidade da realidade socioespacial brasileira.  

Portanto, o desafio que se apresenta é entender a produção do espaço da 

cidade pequena do ponto de vista empírico e social, como realidade urbana complexa 

e de fundamental importância para os estudos urbanos contemporâneos. Em 

conformidade com Fernandes (2018), os estudos acadêmicos precisam compreender 

o urbano brasileiro em totalidade, com inserção das cidades pequenas no debate, 

especialmente em função dos papéis urbanos desempenhados e sua inserção na rede 

de cidades. Como esclarece Sposito e Jurado da Silva (2013), 

 

A cidade pequena em si não é um dado a priori, não deve ser analisada 
isoladamente; e sim no plano de suas relações com outros centros. 

Trata-se de uma construção social e coletiva, além de uma elaboração 
teórica e prática de membros da comunidade científica, a qual produz 
reflexões analíticas, algo consensual e/ou reconhecido/negado para a 

compreensão do urbano e da estruturação da sociedade (SPOSITO; 
JURADO DA SILVA, 2013, p. 17). 

 

Desse modo, deve-se considerar que as funções desempenhadas pelas cidades 

pequenas também são variadas e a origem do processo de formação espacial se 

diferencia. Há, portanto, cidades pequenas que assumem papéis eminentemente 

agrícolas, outras com perfil industrial, e, ainda “cidade-dormitório”, turística, histórica, 

centro especializado, reservatório de força de trabalho, entre outras atribuições 

(MOREIRA JUNIOR, 2014). 

Nesse contexto, “[...] a diferenciação geográfica dos espaços deve ser 

elucidada, para que não se venham proferir reduções e/ou generalizações [...], o que 

permitirá pensar sobre as contradições existentes, levando-se em conta não somente 
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a aparência, mas a essência” (JURADO DA SILVA, 2011, p. 63). Isso porque, na 

contradição desse processo reproduzido espacialmente surgem centros com grande 

poder econômico e alguns totalmente dependentes, cidades pequenas com amplos 

estabelecimentos industriais e outras fortemente vinculadas à economia agrária 

(JURADO DA SILVA, 2011).  

No Brasil, oficialmente, as cidades são definidas como as sedes municipais, 

indiferente de suas características qualitativas ou quantitativas, conforme estabelece 

o Decreto da Lei nº 311, artigo III, de março de 1938. Entretanto, reduzir a definição 

conceitual de cidades apenas à lógica político-administrativa e/ou demográfica pouco 

contribui para o entendimento da dinâmica urbana presente nesses espaços. 

Ressalta-se, assim, a necessidade de superação das análises espaciais ligadas 

apenas ao tamanho e/ou quantitativo populacional como se, por si só, fossem capazes 

de revelar a realidade presente nesses espaços, sobretudo, porque “[...] essa 

concepção engessa a discussão conceitual por se tratar apenas de uma definição ao 

compasso que é determinista, reduz a cidade a uma expressão numérica e não leva 

em conta a diversidade regional e os vários recortes espaciais que poderiam ser 

empreendidos” (JURADO DA SILVA, 2011, p. 49-50). Como exemplifica Santos (2019), 

 

“[...] há que se considerar que o critério demográfico também não 

daria conta de abarcar uma realidade de cidades tão diversas, como a 
encontrada no caso brasileiro, em que um espaço urbano com 2.000 

habitantes, na Região Norte, por exemplo, pode ter “centralidade 
econômica” e algumas “características econômico-espaciais”, não 
verificadas em outras regiões do mesmo país (SANTOS, 2019, p. 73-

74). 

 

Para tanto, de acordo com Henrique (2012, p. 64), a intenção deste trabalho 

não é construir uma definição sobre o perfil de cidade pequena, muito menos respaldar 

as reflexões apenas nos elementos estatísticos como o quantitativo populacional para 

classificar as cidades. O que importa é compreender “[...] o que acontece nessas 

cidades, seus conteúdos e os processos que dinamizam seu espaço intraurbano e suas 

articulações regionais [...]”. Visto que, “[...] negar classificações, propondo novas 

tentativas de classificação, insere um jogo circular, uma tentativa de rotulação e/ou 
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adjetivação [...]”, que coloca na obscuridade as diferentes realidades das cidades 

pequenas (HENRIQUE, 2012, p. 64). 

Nessa perspectiva, os estudos sobre esses centros urbanos precisam superar 

certos estereótipos e generalizações, sobretudo, levar em consideração a 

heterogeneidade das cidades pequenas e entender que a leitura sobre esses espaços 

não pode ser explicada com base em tudo que ocorre em outras escalas de cidades, 

especificamente, nas metrópoles (SANTOS, J., 2019). Daí a necessidade de ampliar o 

entendimento sobre a dinâmica de produção da cidade para além da leitura superficial 

associada à questão demográfica, precisa-se compreender a função dessas cidades na 

rede urbana, processo de formação socioespacial, mudanças econômicas, políticas e 

os conteúdos das práticas espaciais presentes na vida cotidiana. No tópico a seguir, 

são apresentadas reflexões sobre o processo de produção do espaço da cidade de São 

Felipe, com o fito de contribuir com interpretação crítica a respeito da dinâmica urbana 

numa cidade pequena. 

 

3 PRODUÇÃO DO ESPAÇO DA CIDADE DE SÃO FELIPE E SUA INSERÇÃO NA 

REDE URBANA DO RECÔNCAVO BAIANO 

 

A cidade é o espaço “prático-sensível” conforme Lefebvre (2013), mediação 

da práxis ressignificada por um conjunto de relações e conteúdos sociais. 

Simultaneamente, é uma estrutura social e material. Desse modo, é importante 

considerar a historicidade das atividades sociais, a articulação entre tempos históricos 

(o passado, o presente e o possível) como possibilidade de compreensão do real sem 

deixar de considerar a virtualidade do movimento de “transdução” (reflexão sobre o 

objeto possível) (LEFEBVRE, 1999). Como consequência desse modo de ver e pensar 

o espaço da cidade busca-se contextualizar São Felipe. 

Segundo dados do IBGE (1958), São Felipe começa a se formar em 1678, com 

a ocupação das terras pelos primeiros colonizadores, os irmãos Tiago e Felipe Dias 

Gato, parentes próximos de Bartolomeu Gato, renomado fazendeiro de Maragogipe. 

Em função das plantações cultivadas e da concentração de pessoas que começaram a 

ocupar essa região, deu-se início a construção das primeiras moradias que deram 
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origem ao povoado, e em 1681 foi edificada uma capela sob a invocação dos apóstolos 

São Filipe e São Tiago que se tornaram padroeiros dessa localidade.  

Como parte da freguesia de Maragogipe, criada em 1698, São Felipe foi 

crescendo até que foi elevada à freguesia em setembro de 1718, sob o governo de D. 

João V. A elevação à categoria de vila se deu com base na Lei nº 1.952, em 29 de 

maio de 1880, com a criação do município, desmembrado de Maragogipe. Por 

conseguinte, a sede foi elevada à categoria de cidade, fato que ocorreu em 30 de 

março de 1938. Administrativamente, São Felipe era composto pelos distritos Dom 

Macedo Costa3, São Felipe (sede) e Caraípe, conforme Lei nº 628 de 30 de dezembro 

de 1953 (IBGE, 1958). Contudo, atualmente, apenas a Vila Caraípe permanece como 

distrito de São Felipe.  

A cidade de São Felipe está localizada na região do Recôncavo Baiano (Figura 

1). O município concentra população absoluta de 20.305 habitantes, desses 48,36% 

correspondem à população urbana (IBGE, 2010). Em contraposição às tendências do 

processo de urbanização vivenciado no Brasil nos últimos anos, a concentração 

populacional nas áreas rurais de São Felipe ainda é predominante com relação à 

população urbana. 

Se analisados os dados demográficos – cidade com menos de dez mil habitantes 

(9.820 pessoas) e a população rural predominante (10.485 habitantes)  – em conjunto 

com conteúdos sociais e funções desempenhadas pela cidade, tornam-se elementos 

importantes para compreensão e caracterização da dinâmica urbana, diante das 

transformações ocorridas com o processo de urbanização e suas influências na rede 

urbana do Recôncavo Baiano. Essa ideia é corroborada por Sposito (2001, p. 84), ao 

argumentar que a urbanização da sociedade é um processo que se reconstrói e não 

compreende “[...] apenas a dinâmica demográfica de concentração dos homens, ou a 

dinâmica econômica de concentração das riquezas, nem as formas concretas que 

expressam ou determinam essas dinâmicas, mas seu conteúdo social e cultural”. 

 

 

 
3 Esse distrito foi desmembrado de São Felipe e elevado à categoria de município em 04 de abril de 
1962, pela Lei Estadual nº 1652.  
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Figura 1 – Localização de São Felipe no Território de Identidade Recôncavo, Bahia, 2019 

 

De acordo com Lefebvre (1999), cada cidade possui suas particularidades e está 

inserida numa rede de articulações de troca e comunicação, mediada por uma “ordem 

próxima” do seu campo circundante e pela “ordem distante” da sociedade no seu 

conjunto, sobretudo, influenciada pelo modo capitalista de produção operante. “[...] O 

urbano define-se também como justaposições e superposições de redes, acúmulo e 

reunião dessas redes, constituídas umas em função do território, outras em função da 

indústria, outras ainda em função de outros centros no tecido urbano” (LEFEBVRE, 

1999, p. 114. Grifo do autor).  

Considera-se, assim, que São Felipe possui sua importância quanto à função 

exercida no contexto socioespacial em que está inserida, apresenta características 

particulares em relação às atividades desenvolvidas, como também estabelece 

relações e sofre influência de outras dinâmicas de cidades. Com relação aos estudos 

desenvolvidos pela “Região de Influência das Cidades” (REGIC, IBGE, 2008), São 

Felipe é considerada um “Centro Local” com pequena expressividade dentro da rede 

de influências de hierarquia urbana, por apresentar uma centralidade funcional e de 
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atuação concentrada no próprio município. Quanto à rede urbana do Recôncavo Baiano 

cabe considerar a relação de interdependência entre as cidades, não somente pela 

satisfação das necessidades de bens e serviços, mas por articulações mais amplas que 

competem mudanças de funções urbanas que foram adquiridas ou perderam com o 

passar do tempo. Como aponta Bernardelli (2004), 

 

[...] se no passado, o tamanho de uma cidade praticamente definia 
seu papel na rede urbana, no período contemporâneo tal 

correspondência já não encontra a mesma validade, na medida em que 
vemos cidades com porte populacional semelhante desempenharem 
papéis bastante diferentes (BERNARDELLI, 2004, p. 42). 

 

Desse modo, as transformações ocorridas nos espaços urbanos são marcadas 

por uma série de mecanismos econômicos, funções sociais, tipos de atividades 

desenvolvidas, capacidade de articulação política e inserção de novos conteúdos que 

acabam por redefinir a dinâmica das cidades no contexto da região onde estão 

inseridas ou dentro de uma rede. Conforme Bernardelli (2004, p. 32), “a rede urbana 

é, em si mesma, expressão e base da divisão territorial do trabalho [...] ao mesmo 

tempo em que manifesta concretamente a divisão territorial do trabalho, [...] também 

acaba por defini-la, colocando-se como condicionadora dela”. 

 Para entendimento do processo de produção do espaço urbano em função das 

lógicas presentes numa cidade pequena, cabe destacar a importância dessa dimensão 

de análise para o desenvolvimento da rede urbana. Conforme Santos, J. (2010), 

 

No caso da Bahia, aspecto particular aqui estudado, é verossímil 
perceber que as cidades pequenas e médias desempenham papéis 

importantes na rede urbana, tanto quanto a metrópole regional, 
Salvador. Enquanto as médias possuem a função de articular os 
centros do capital e de comando (metrópoles globais, nacionais e 

regionais) aos menores núcleos urbanos, as pequenas possuem uma 
integração maior e, possivelmente, mais complexa com o campo e com 

a vida nos menores aglomerados urbanos, como as vilas e os pequenos 
povoados (SANTOS, J., 2010, p. 59). 

  

Para pensar São Felipe nesse contexto, optou-se por conduzir as reflexões sobre 

a produção do espaço da cidade pequena face a contextualização da dinâmica de 

produção da rede urbana do Recôncavo Baiano. Todavia, este trabalho não tem 
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intensão de classificar as cidades que compõem a regionalização Recôncavo Baiano, e 

sim, apreender elementos do processo de produção do espaço urbano no campo de 

problematização sobre São Felipe. 

Com a intensificação do processo de povoamento, várias cidades foram se 

consolidando na região do Recôncavo Baiano, marcada por um elevado número de 

cidades pequenas que apresentam distâncias relativamente curtas entre si. O 

Recôncavo Baiano foi densamente povoado na época da colonização do Brasil, com 

elevada densidade populacional e organização da produção baseada na exploração 

agromercantil, voltada para o exterior. Essa região cresceu, desde o Período Colonial, 

baseada no ciclo econômico das atividades canavieiras e fumageiras, sobretudo, 

influenciada pelos interesses da economia agrícola para exportação (BOMFIM, 2006).  

Entre as décadas de 1940-1950, as cidades do Recôncavo Baiano que 

apresentavam maior grau de “desenvolvimento” eram aquelas que continham os 

portos e os centros administrativos de maior importância. Santos, F. (2018) destaca 

que São Felipe dependia de muares para transportar toda sua produção até os portos 

de Maragogipe ou Nazaré, municípios com os quais mantinha relação de dependência 

para escoamento de sua produção de mercadorias à cidade de Salvador.  

Em entrevista, o Professor Felix Santos4 explica que São Felipe sempre esteve 

como uma espécie de “apêndice econômico de Maragogipe e Nazaré” e, essa 

dependência se manteve até 1950, quando a Constituição da Refinaria Landulpho 

Alves, em Mataripe (RLAM),5 expande o desenvolvimento do capital na periferia de 

Salvador. Por conseguinte, foi criado o Centro Industrial de Aratú (CIA), 6 na década 

de 1960, e a partir do final da década de 1960 já se começa planejar o Complexo 

Petroquímico de Camaçari (COPEC), com influência na criação da Região Metropolitana 

de Salvador. Para o entrevistado, nesse contexto de 1950 a 1970 “[...] se rompem os 

 
4 Entrevista realizada com o Professor e Pesquisador Dr. Felix Souza Santos, morador da cidade de São 

Felipe, em 04 de outubro de 2019. Possui Graduação em História pela UFBA e, Mestrado e Doutorado 
em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social pela Universidade Católica do Salvador.  
5 A RLAM foi a primeira refinaria de petróleo a ser implantada pela Petrobrás no país, localizada no 

município de São Francisco do Conde – BA.  “O nome dessa refinaria é uma homenagem a Landulfo 
Alves, que foi engenheiro agrônomo e um dos maiores entusiastas da luta pela descoberta de fontes 
energéticas na Bahia” (GODINHO, 2008, p. 18).  
6 O Centro Industrial de Aratu (CIA) foi implantado em 1967, nos municípios de Simões Filho e Candeias. 
E o Pólo Petroquímico, em 1977, no município de Camaçari. 
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marcos do Recôncavo antigo, dos tropeiros, do transporte por barco, dos saveiros, da 

companhia de navegação baiana”7. Logo, se começa expandir a malha rodoviária. 

 

E1: [...]. A BA 01 e a BR101 criam uma nova integração regional, 
conecta essa parte sul do Recôncavo ao mercado e ao transporte 

nacional, mas não inclui São Felipe. São Felipe pareceu marginal a essa 
inserção, a população de São Felipe permanece estável em 20 mil 

habitantes há praticamente vinte anos, a questão é averiguar por que 
São Felipe permanece estável na sua população, na sua produção 
econômica?! A única diferença, o impacto que ocorre de mudança em 

São Felipe é na estrutura da pecuária que sai o gado criado em corda 
e se estabelece a criação de gado sobre pastos, com cerca de arame. 
E em função do barateamento do custo de arame, da implantação do 

capim braquiária, da Lei do Usucapião que extinguiu uma boa parcela 
dos rendeiros e agregados [...] nessa ordem (a RLAM, o CIA, o COPEC, 

a Lei do Usucapião, a expulsão dos rendeiros e agregados com a 
imposição do capim braquiária nas terras do café e do fumo que 
dependia de grande mão de obra), desse conjunto ocorre um 

esvaziamento do campo em São Felipe. E como não se criou indústrias 
para atrair essa mão de obra, essa mão de obra rural agregada e 

rendeira foram expulsas do seu território, foi ocupar as periferias de 
São Felipe, de Santo Antônio de Jesus, de Cruz das Almas e de 
Salvador, e, São Felipe permaneceu e permanece sem destaque 

econômico porque não se pensou em uma indústria que absolvesse 
essa mão de obra. [...] Isso é bom no sentido de que preserva suas 
tradições, isso é ruim para quem pensa o desenvolvimento no sentido 

da expansão do espaço da cidade, isso é uma questão que deve ser 
discutida posteriormente [...]8.  

 

 

Sobre as afirmações do entrevistado, cabe refletir, primeiramente, com relação 

à divisão social e territorial do trabalho, na medida em que São Felipe possuía grande 

mão de obra, especialmente, inserida na atividade agrícola. E posteriormente dá-se 

início ao desenvolvimento da pecuária no município e consequentemente a extinção 

de rendeiros, fatores esses que influenciaram em mudanças nas relações da força de 

trabalho e na migração da população rural para outras cidades, além do próprio espaço 

urbano de São Felipe. 

 
7 Entrevistado Professor Felix Santos, morador da cidade de São Felipe, entrevista realizada em 04 de 
outubro de 2019. 
8 Entrevistado Professor Felix Santos, morador da cidade de São Felipe, entrevista realizada em 04 de 
outubro de 2019).   
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 Todavia, a afirmação de que “São Felipe permaneceu e permanece sem 

destaque econômico porque não se pensou em uma indústria que atraísse essa mão 

de obra” precisa ser problematizada. Pois pensar o crescimento da cidade apenas com 

relação à presença de indústria é incorrer numa análise superficial sobre a produção 

do espaço, sem considerar suas contradições, relações de produção e o contexto de 

formação socioespacial presente em cada realidade. Visto que, para além do capital 

industrial, devem-se considerar os capitais comercial, financeiro e imobiliário, bem 

como a atuação do poder político (os interesses do Estado, incorporados às ações de 

gestão pública de determinada cidade), elementos que estão imbricados na produção 

do espaço urbano e que não se reduzem apenas a presença da estrutura técnica. 

 De acordo com Lefebvre (1999), não se pode submeter à realidade urbana 

apenas à “racionalidade industrial”. Por isso, essa questão precisa ser contextualizada, 

pois envolve uma dimensão de análise mais ampla inerente à reprodução das relações 

capitalistas no espaço como um todo. “[...]. Sob certos aspectos, a cidade tem na 

industrialização, contraditoriamente, sua própria negação, na medida em que essa 

última salopou as estruturas pretéritas das cidades, para (re)construí-las no devir do 

mundo moderno (SANTOS, J., 2008, p. 39). 

Segundo Santos, J. (2012, p. 135-136), em 1940, “[...] das 20 maiores cidades 

do estado, que poderiam exercer algum papel de intermediação, o que permite excluir 

Salvador, a articulação com o Recôncavo Baiano era um fator importante e destacava, 

por exemplo, Nazaré, Santo Amaro, Cachoeira, Maragogipe e São Félix”. No período 

de 1940-1960, basicamente, ainda predominava no Recôncavo Baiano a economia 

agrário-exportadora que desempenhava funções de grande importância para o 

desenvolvimento da região.  

Apesar do processo de urbanização que se intensifica no país a partir de 1970 

(população urbana supera a população rural no Brasil), na rede urbana do Recôncavo 

Baiano esse processo não se consolida de forma geral, pois muitos municípios, 

atualmente, ainda possuem população rural superior à urbana. Tal fato está 

diretamente associado à forte relação de dependência dessas cidades, como exemplo 

de São Felipe, às atividades agrícolas como a principal base econômica do município. 

Como ressalta Oliveira (2012) em seus estudos sobre São Felipe,     
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[...] com relação a produção agrícola, principal base econômica do 
município de São Felipe, as principais culturas são a produção de milho, 

fumo, mandioca, cana de açúcar e laranja. A principal produção é a da 
mandioca com área plantada de 2.192 (ha), uma produção de 32.880 

(t), o que gera uma renda de 2,3 milhões de reais para a população 
do município. Essa atividade é desenvolvida em pequenas 
propriedades, por uma agricultura familiar que tem na policultura sua 

principal fonte de renda, lembrando que grande parte da população 
está ocupando os postos de trabalho nesta atividade. (IBGE, 2004) 

[...]. No período de 2001 a 2010, registrou-se cerca de 16.235 hectares 
ocupados por estabelecimentos agropecuários, que utilizam uma mão 
de obra de 8.413 pessoas, representando 42% da população 

(OLIVEIRA, 2012, p. 50). 

 

Ao analisar esses dados apresentados pela autora, cabe algumas reflexões 

sobre a forma como a divisão territorial do trabalho se estabelece em São Felipe em 

função dessa força de trabalho mais agrícola. No processo de produção do espaço, é 

possível observar que o desenvolvimento da atividade agrícola mantém a base da 

economia do município, mesmo tendo passado por algumas transformações com 

relação a inserção de atividades comerciais e de serviços na cidade.  

Destaca-se a realidade de uma cidade pequena com sua especificidade de 

produção, consumo e (re)produção do espaço urbano diretamente influenciado pelo 

setor primário. Verifica-se, que em 2010, 55,67% da população estavam ocupados na 

agricultura, extrativismo ou pesca, e 40,77% no setor terciário - comércio ou serviços. 

As atividades agrícolas desenvolvidas no município ainda representam a ocupação da 

maioria da população e impulsionam a vida comercial no centro urbano, juntamente, 

com as ocupações provenientes do comércio local e serviços (especificamente, 

públicos).  Por sua vez, os maiores consumidores dos serviços oferecidos na cidade de 

São Felipe são os próprios moradores dos seus espaços urbano e rural. Cabe ressaltar, 

que em São Felipe, em consonância com as afirmações de Moreira Junior (2014, p. 

52), “[...] mesmo a especialização nos setores secundários e terciários, tem vínculos 

com o rural”. 

A relação campo-cidade é historicamente imbricada, há uma dependência muito 

forte do pequeno comércio com as atividades agropecuárias desenvolvidas no 

município, pois são essas atividades que mantêm a dinâmica do comércio local. Haja 

vista que, mesmo com a especialização de algumas atividades do setor de serviços, 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

são as atividades do setor primário que ocupam a maioria da população de São Felipe.  

Ressalta-se, assim, que “[...] a divisão espacial ou territorial do trabalho não é um 

processo separado, mas está implícito, desde o início, no conceito de divisão do 

trabalho [...]” (SMITH, 1988, p. 152). 

Oliveira (2012, p. 50) também afirma que o comércio local em São Felipe “[...] 

é, ainda, incipiente devido à proximidade com grandes centros comerciais, como Santo 

Antônio de Jesus e Cruz das Almas. A atividade que mais movimenta o comércio é a 

Feira Livre”. Ressalta-se que não se pode generalizar tal afirmação, porém, a afirmativa 

da autora pode ter relação com o fato de que, em meio às mudanças econômicas e 

novas relações espaciais no processo produtivo, cidades como Santo Antônio de Jesus 

e Cruz das Almas acabam por redefinir suas funções com o surgimento de novos 

conteúdos e mantêm crescimento expressivo da população urbana.  

Segundo Endlich (2006), o desdobramento espacial das atividades amplia as 

forças produtivas, ao passo que também exige um domínio centralizado e, desse 

modo, menores núcleos da rede urbana podem ter suas funções reduzidas ou 

modificadas. “Tanto podem surgir atividades especializadas com um alcance de 

mercado espacialmente mais amplo, quanto a acessibilidade facilitada a centros 

urbanos maiores podem reduzir os papéis urbanos das pequenas cidades” (ENDLICH, 

2006, p. 86). Assim, deve-se considerar que cada cidade assume uma função principal 

que interfere diretamente no papel desempenhado na divisão territorial do trabalho. 

Nessa perspectiva, ao pensar a cidade de São Felipe, verifica-se que, no 

contexto da rede urbana do Recôncavo Baiano, mantém certa relação de dependência 

e acessibilidade facilitada à cidade de Santo Antônio de Jesus, sobretudo, devido à 

busca por serviços especializados de saúde e melhores condições de emprego. 

Conforme apontam os dados da pesquisa de campo: do total de entrevistados em São 

Felipe, 52% afirmam utilizar serviços médicos em outra cidade; desses, 35% recorrem 

à cidade de Santo Antônio de Jesus. Contudo, esse fluxo não ocorre de maneira 

homogênea na cidade de São Felipe, visto que existe uma diferenciação dessa prática 

entre os moradores do Centro e dos bairros mais segmentados como a Urbis, 

Laranjeira e Jurema, pois, 27% dos moradores do Centro afirmaram que se deslocam 
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para atendimento médico em Santo Antônio de Jesus, enquanto 8% dos moradores 

das áreas mais pobres fazem o mesmo.  

Outro dado que denota a relação de São Felipe com outras cidades se revela na 

afirmação de 57% do total de entrevistados que asseguraram ter o desejo de morar 

em cidades maiores na busca de “melhores oportunidades”, principalmente, de 

emprego. Desses, 23% gostariam de morar em Santo Antônio de Jesus e 17% 

afirmaram ter o desejo de morar em Salvador, enquanto os outros 17%, relatam outras 

cidades, especificamente, relacionadas ao natalício, para onde nutrem o desejo de 

retornar. 

Portanto, considera-se que “o estudo e a compreensão de pequenas e médias 

cidades não podem prescindir do entorno espacial, fundamental para compreender a 

amplitude dos papéis urbanos e a dinâmica regional que realimentam os mesmos” 

(ENDLICH, 2006, p. 86). Como esclarece Jurado da Silva (2011), as cidades pequenas 

apresentam suas particularidades como centros diferenciados entre si, bem como no 

que diz respeito a sua inserção na rede urbana e aspectos mais amplos que lhes são 

comuns, como inserção na economia de mercado, participação na divisão territorial do 

trabalho, atendimento das demandas mínimas da população etc.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das discussões apresentadas neste trabalho, compreende-se que a 

cidade de São Felipe, presente na problemática da pesquisa como o nível de análise 

da realidade, contribui com o estudo de novos elementos de interpretação da dinâmica 

reprodutiva do espaço da cidade pequena. A realização do urbano nas cidades 

pequenas apresenta contradições e particularidades que se complementam e/ou 

dissociam-se como reprodução espacial, marcada pelo processo de (re)produção das 

relações sociais que se realizam no espaço vivido, capaz de revelar as diferenças tanto 

estruturais quanto conjunturais, influenciadas pelas dinâmicas sociais presentes em 

cada tipologia de cidade. 

Infere-se acerca da realidade de uma cidade pequena influenciada pelas 

relações de interdependência com o espaço rural e complexidade das relações entre 
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forma-conteúdo com particularidades que lhes são próprias, sem desconsiderar a 

influência com outras cidades como parte do processo de produção diante das novas 

relações espaço-tempo e mudanças na dinâmica urbana contemporânea. Destaca-se, 

assim, a importância de realizar interpretações sobre a produção do espaço com 

aprofundamento das discussões sobre a dinâmica da cidade, suas transformações e 

tendências para compreensão da realidade. 

Portanto, de acordo com Santos, J. (2019), na cidade pequena alguns dos 

processos citados no decorrer do texto se explicam pela totalidade do fenômeno da 

produção do espaço. O que acontece nas grandes cidades e metrópoles também 

ocorre em outra escala nas cidades pequenas, ao considerar as suas funções na rede 

urbana. Mas, há processos que acontecem nas cidades pequenas e médias que não 

se explicam em processos metropolitanos, pois, as práticas espaciais e as lógicas 

reproduzidas espacialmente apresentam especificidades na produção do espaço em 

que estão inseridas e que devem ser consideradas. 
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O “LIXO” NOSSO DE CADA DIA: OS CATADORES INFORMAIS E O 

CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA URBANA EM ITUIUTABA, 

MG 

 

ANDRADE, Ludmylla Arantes de1 

OLIVEIRA Jr., Antonio de 2 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi analisar o circuito inferior da economia urbana com base 

da coleta informal dos resíduos sólidos em Ituiutaba-MG. Para a sua realização, 

buscou-se a partir da observação e da aplicação de questionários junto aos catadores, 

identificar os traços singulares da coleta informal de resíduos sólidos urbanos. Além 

dos catadores, foram investigados 27 compradores, donos dos pontos de destinação 

do resíduo reciclável que se constituem por um lado intermediários e que de certa 

forma, garantem o trabalho dos catadores, mas por outro, são os responsáveis 

justamente pela baixa remuneração do catador, influenciando diretamente na 

precarização do trabalho e da vida, já que o valor pago pelo reciclável está aquém de 

garantir atender as necessidades básicas do trabalhador. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante das recentes e crescentes transformações, a economia brasileira, tem 

demonstrado nos últimos cinco anos um aumento significativo no empobrecimento e 

consequentemente na perda do poder de compra da classe trabalhadora, sobretudo 

aquela situada na base da pirâmide social.  

A atual conjuntura da crise econômica afeta diretamente toda a estrutura do 

sistema produtivo, trazendo consequências como baixos investimentos do setor 

público, contribuindo desta forma para a tríade desemprego, precarização e baixos 

salários. 

Milton Santos, em sua obra Pobreza Urbana (1979) retrata o quanto a 

urbanização e a pobreza são fenômenos profundamente conectados, principalmente 

nos países subdesenvolvidos. Configurando a catação como uma modalidade de 

trabalho informal e precário, percebe-se que há entre os catadores e o material 

reciclável uma lacuna de miséria, depreciação social e humilhação, um elemento 

considerado inferior e destinado a atividade de vasculhar lixeiras separando do “lixo” 

a sua única chance de sobrevivência.  

Este trabalho, tem como objetivo geral, analisar o circuito inferior da economia 

urbana, com base na coleta informal dos resíduos sólidos em Ituiutaba-MG. Como 

objetivos específicos: traçar o perfil socioeconômico dos catadores(a) informais de 

materiais recicláveis; identificar as condições de trabalho e compreender as 

particularidades da população que trabalha informalmente com resíduos sólidos; 

analisar os dados econômicos da coleta informal e compreender como se desenvolve 

a relação do circuito inferior com os catadores informais.  

A cidade de Ituiutaba, localizada no Pontal do Triangulo Mineiro conforme figura 

1, está entre uma das principais cidades do estado de Minas Gerais, sendo considerada 

um polo regional, atendendo, com serviços variados a região do Pontal do Triângulo 

Mineiro, onde entre os quais estão os municípios de Capinópolis, Santa Vitória, 

Gurinhatã, Canápolis e Cachoeira Dourada de Minas, Ipiaçu. Sua população em julho 

de 2019, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), era de 104 671 habitantes. 
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Figura1: Localização do Município de Ituiutaba 

 
 

2 POBREZA URBANA E O CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA URBANA 

 

O aumento da pobreza no Brasil, no período de 2014 a 2017 foi de 3%, 

equivalente a 7,3 milhões de brasileiros, contribuindo para o aumento das 

desigualdades sociais e ampliando as condições de manutenção da vida das famílias 

de população de baixa renda, sobretudo nos centros urbanos.  

Dados do Banco Mundial (2019) indicam que a pobreza no Brasil atinge 21% 

da população, equivalente a aproximadamente 43,5 milhões de pessoas e, dentre os 

trabalhadores mais pobres estão os catadores de materiais recicláveis; de acordo com 

dados do Programa Fome Zero (2007), e dados do IPEA (2012) demonstram que mais 

de um milhão de pessoas estejam catando “lixo” em todo o Brasil (TROMBETA, 2012).  

Os catadores são, desse modo, aqueles indivíduos que se encontram nas 

margens do sistema, constituindo um verdadeiro exército de reserva dos excluídos que 

caminham lado a lado com a marginalidade, vivenciando os estigmas mais profundos 

da sociedade que depreciam os sujeitos considerados como os “invisíveis” da 

sociedade, com uma força de trabalho desvalorizada e desprotegida social, econômica 

e politicamente, perdendo inclusive seu valor como mercadoria (SOUZA, 1995).  
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Diante disso, tendo em vista a profundidade teórico e metodológica que envolve 

a questão da pobreza urbana se faz importante mostrar a realidade dos catadores(as) 

de forma a provocar discussões e novas ideias que possibilitem a ampliação do 

entendimento dos fenômenos da sociedade. Nesse sentido não é possível então 

ignorar que os catadores(as) informais são produto do próprio sistema onde vivem, e 

que esses trabalhadores informais são fundamentais para a economia e para o meio 

ambiente, e que apesar de sua situação de alta vulnerabilidade social, mesmo 

enfrentando situações de pobreza extrema compõem um importante papel na base do 

circuito econômico da reciclagem. 

Sendo a geração de resíduos sólidos urbanos um fenômeno de características 

essencialmente sócio espaciais, Rodrigues (1998) aponta que para se alcançar o 

verdadeiro entendimento sobre a espacialização do “lixo” é preciso pensar na sua 

natureza, na sua globalidade e na sua dinâmica, considerando inclusive a diversidade 

local, social e as formas pelas quais a sociedade se (trans)forma e se (re)produz no 

espaço. Esse espaço que é (re)produzido socialmente, surge então como sendo uma 

categoria representável para a análise científica, podendo ser encarado como um elo 

palpável de articulação da sociedade com a natureza e com as demais forças que agem 

no seu processo de (re)produção natural. 

Orientado pelo sistema capitalista, o fenômeno do consumo exacerbado tem 

feito com que cada dia mais produtos tenham sua vida útil reduzida, de forma a serem 

consumidos e dispensados como se fossem “descartáveis”, se destacando como uma 

das principais causas da geração dos resíduos, sendo crescente o aumento dos 

desafios na tentativa de encontrar soluções sustentáveis para os problemas ambientais 

com relação aos Resíduos Sólidos Urbanos (VALLINI, 2009).  

Diante disso, para entender a espacialização envolta aos Resíduos Sólidos 

Urbanos, se faz necessário considerar as especificidades de todo o processo de 

produção e de organização espacial incluindo: o gerador, o manejo, o sistema de 

limpeza urbana, o acondicionamento, a coleta, transporte e destino final (SANTOS, 

2005). Isto posto, tendo em vista a profundidade teórico-metodológica que envolve a 

questão espacial dos resíduos sólidos, foram previamente estabelecidos critérios que 

definiram como categoria de analise deste estudo, a teoria dos dois circuitos da 
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economia urbana elaborada pelo professor Milton Santos, apresentada em seu artigo 

"Los dos circuitos de la economia urbana de los paises subdesarrolados” (1972) e 

posteriormente publicado em sua obra “O espaço dividido” (1979).  

Em sua teoria, Santos (1979) propõe que países subdesenvolvidos são 

marcados por enormes disparidades de renda na sociedade, e que estas disparidades 

tendem a promover um processo de hierarquização das atividades. Diante disso, essa 

seletividade do espaço urbano faz com que ele se divida e apresente características 

próprias de planejamento econômico, político e social (SILVEIRA, 2017). 

Santos (1979) apresenta sua teoria como sendo dois subsistemas da economia 

urbana que integram entre si, chamados de “circuitos”, sendo um considerado inferior 

e um superior, frutos do processo de modernização tecnológica e que podem ser 

compreendidos por suas características de produção, renda e consumo. Silveira (2007) 

descreve os circuitos da economia urbana como sendo uma teoria capaz de considerar 

a totalidade do espaço através de uma relação dialética e contraditória, que possibilita 

a compreensão das particularidades das cidades independente do seu tamanho, 

dimensão ou localização, embora para Santos (1973) quanto menor a escala do lugar, 

maior é a compreensão da sua totalidade.  

No que se refere ao circuito superior, de acordo com Santos (1979) está 

diretamente ligado a modernização tecnológica, na qual, o essencial de suas relações 

está localizado fora da cidade ou da região, e tem por cenário o país ou o exterior, 

sendo formado por atividades que manipulam grandes volumes de mercadoria, ligado 

a instituições como bancos, comércios, industrias de exportação, industrias urbanas 

modernas, serviços modernos, atacadistas e transportadores. No circuito superior os 

preços praticados geralmente são fixos, pois trata-se de acumular capitais 

indispensáveis à continuidade das atividades, de modo que a noção de lucro se torna 

diferente em cada um dos circuitos (SILVEIRA, 2007). 

Já o circuito inferior para Santos (1979) é um produto da modernização, 

constituído essencialmente por formas de fabricação artesanal, pelo comércio não-

moderno e pela produção de pequena escala e ou dimensão, de interesse 

principalmente das populações mais pobres, tornando-se um verdadeiro fornecedor de 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

ocupação e mão de obra para a população pobre da cidade, entre eles os migrantes e 

aqueles com pouca ou nenhuma qualificação.  

O entendimento sobre o circuito inferior torna-se um elemento indispensável 

para a compreensão da totalidade urbana, pois o funcionamento do circuito inferior 

corresponde a diferentes fatores ligados entre si por uma lógica que é ao mesmo 

tempo econômica, política e social e política (SANTOS, 1979). Nesse mesmo sentido, 

com base nas novas configurações no mundo do trabalho causadas pelo processo de 

reestruturação produtiva, muitos são os trabalhadores que estão sendo abrigados e 

inseridos produtivamente no circuito inferior da economia urbana, pois “esse circuito 

é o verdadeiro fornecedor de ocupação para a população pobre da cidade e os 

migrantes sem qualificação” (SANTOS, 1979, p.45) entre os quais podemos destacar 

a figura dos catadores de materiais recicláveis.  

A catação para Burgos (2008) tem sido compreendida como uma “invenção no 

espaço” para a garantia de sobrevivência do próprio trabalhador, sendo considerada 

uma “oportunidade” em meio as mudanças causadas pela reestruturação produtiva do 

mundo do trabalho, o que acaba não contabilizando ao trabalho do catador o real valor 

da matéria prima coletada por eles, de modo que as relações de trabalho e as 

obrigações trabalhistas também não são estabelecidas entre o catador e a indústria, o 

que aponta que há uma certa omissão por parte da indústria da reciclagem, que se 

auto beneficia do entendimento da lógica da exploração do catador, feita pelo 

barateamento tanto da mão de obra, quanto da matéria prima, graças a parte 

referente ao trabalho não pago ao catador no processo de produção.  

Muitos catadores, já extremamente fragilizados e estigmatizados pela miséria e 

o desemprego, encontram na catação a última maneira de garantir a sua sobrevivência 

e atribuem ao atravessador a representação de uma figura paternal, estabelecendo 

uma relação ilusória de “vínculo empregatício”, o que acaba vinculado o catador a uma 

relação de alienação, controle e exploração sobre o seu trabalho (COLETTO & 

ROSADO, 2007). 

Entretanto, é preciso considerar o importante papel ambiental, que envolve os 

catadores informais e os seus diferentes parceiros da cadeia produtiva da reciclagem, 

embora esse papel seja ainda  pouco valorizado pela sociedade e pelos próprios 
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agentes do circuito econômico da reciclagem, sendo eles comerciantes e 

atravessadores de sucata, e até mesmo as próprias indústrias, que influenciados pelo 

sistema capitalista, intensificam as formas de exploração dos catadores em condições 

extremamente precárias, informais e de remuneração pelo trabalho (PORTO, et al., 

2004). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para investigar o comercio informal da reciclagem em Ituiutaba, foi realizado 

uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória, utilizando ferramentas digitais e 

recursos tecnológicos como o uso do software Ubisurvey® Versão 2.9.9.  

Inicialmente, foram levantados dados informativos junto a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Obras e Serviços públicos, como registros de endereços comerciais 

de compra e venda de materiais recicláveis no município, dados sobre o aterro sanitário 

e a localização dos Ecopontos que foram instalados recentemente em Ituiutaba-MG.  

A ausência de dados oficiais sobre os(as) catadores(as) informais de resíduos 

sólidos é muito comum pois no circuito inferior da economia urbana “a ausência de 

dados é gritante” (SANTOS,1979 p.24). Por este motivo, para a realização da pesquisa, 

buscou-se o contato direto com o público-alvo a partir da observação in loco e da 

aplicação de questionários semiestruturados, onde foi possível identificar junto aos 

catadores(as) traços singulares da coleta informal dos resíduos sólidos urbanos. 

Desta forma, para buscar a identificação de traços singulares da coleta informal 

dos resíduos sólidos urbanos foi realizada uma pesquisa “in loco”, entrevistando 

catadores que eram encontrados no perímetro urbano de Ituiutaba. Além das 

observações com relação ao trabalho dos catadores informais, foram analisados 

documentos e realizado a aplicação de um questionário, confeccionado com perguntas 

entre questões abertas e fechadas, que foram respondidas entre os catadores 

entrevistados. A aplicação do questionário se realizou durante a atividade laboral dos 

catadores em local e data e horário de acordo a rotina habitual deles.  

Quanto aos procedimentos usados, para filtragem da pesquisa e classificação 

dos resultados encontrados para a elaboração desse trabalho, foram usados alguns 
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critérios de inclusão e exclusão.  

Nesse sentido, diante dos procedimentos metodológicos aqui apresentados, os 

critérios de inclusão foram: (a) ser um catador informal, (b) estar em trabalho de 

coleta informal de resíduos sólidos a pelo menos 3 meses, (c) estar localizado e 

residindo no municipio de Ituiutaba-MG. Diante dos critérios de inclusão, os critérios 

de exclusão ficaram estabelecidos como os seguintes: (a) catadores identificados fora 

de Ituiutaba; (b) catadores formais, cooperados em cooperativas de reciclagem (c) 

catadores de materiais que não são resíduos reciclaveis. 

 

4 RESULTADOS 

 

A seguir abordaremos os resultados da aplicação do questionário da pesquisa. 

Importante citar que a aplicação do questionário se deu de forma aleatória, buscando 

o catador no seu lugar de atividade, as ruas.  

O período da coleta de dados para a elaboração desse estudo deu-se entre o 

dia 01 de janeiro de 2019 até o dia 30 de novembro de 2019, onde encontramos 95 

catadores(a) informais em atividade laboral na malha urbana da cidade de Ituiutaba-

MG, conforme a distribuição espacial representada na figura 2. 

 

Figura 2: Localização dos catadores informais na malha urbana de Ituiutaba-MG. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Quanto ao gênero dos 95 entrevistados(as) por esse estudo, 20% declararam 

ser do sexo feminino, enquanto 80% ser do sexo masculino e dentre os 95, observou-

se o intervalo das idades entre 39 e 83 anos. Com relação ao status civil, 33,68% se 

consideram casados(as), 40% solteiros(as), 23,15% em uma união estável e 3,15%, 

viúvos(as) 

Com relação a raça, 41,05% se auto declararam pardos, 40% negros, e 

18,94%, brancos. Amarelo e indígena não foram registrados. Os dados revelaram que 

a maioria dos catadores é parda e negra, o que corrobora com dados divulgados pelo 

IPEA (2013), que relata que 66,1% das pessoas que trabalham com a coleta e 

reciclagem de resíduos recicláveis no Brasil são negro(a)s e ou pardos(as), indicando 

que, duas a cada três pessoas que exercem essa atividade são negros(as) ou 

pardos(as). 

Em relação à condição do domicílio dos(as) catadores (as) entrevistados(as),  

51,57% afirmaram residir em domicílio próprio, esteja ele já pago ou em fase de 

quitação de financiamento,  29,47% declararam que vivem em domicílios alugados, 

17,89%  disseram viver em domicílios cedidos, seja por familiares ou por outra forma 

de concessão de uso do espaço domiciliar e nenhum(a) se apresentou como 

moradores(as) de rua no momento.  

No que se refere ao ensino dos(as) catadores(as) informais em Ituiutaba-MG, 

que 94,73% disseram saber ler e escrever. Entretanto, 5,26% dos(as) 

entrevistados(as) afirmaram não saberem ler e/ou escrever no momento da entrevista. 

Esse dado vem de encontro com os estudos de Dagnino e Johansen (2016) de que a 

baixa escolarização é um fator comum entre os catadores de materiais recicláveis de 

um modo geral. 

Em relação aos dados apresentados, 9,90% afirmaram ganhar entre ¼ do 

salário mínimo R$ 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) até 

½ salário mínimo R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), o que é 

considerado como pobreza absoluta por Escorel (1999), pois diante da baixa renda 

mensal considerada inferior ao salário mínimo vigente, o recurso financeiro obtido com 

a coleta de materiais recicláveis torna-se muitas vezes insuficiente garantir o mínimo 

necessário para a sobrevivência, o que reforça a ideia de que há uma notável 
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desigualdade social com relação aos(as) catadores(as) de materiais recicláveis de um 

modo geral. Cabe destacar que 3,54% dos(as) participantes declararam que ganham 

um salário-mínimo R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) e 1,42% afirmaram 

ganhar até um salário mínimo e ½, R$ 1.497,00 (um mil, quatrocentos e noventa e 

sete reais). 

Quando questionados sobre a jornada de trabalho semanal, 68,42%  dos(as) 

catadores(as) entrevistados(as) afirmaram que trabalham com a coleta de materiais 

recicláveis durante os sete dias da semana ininterruptamente, não tendo nenhum dia 

de folga ou descanso durante a semana, o que é considerado uma infração gravíssima 

de acordo com a legislação trabalhista brasileira, podendo comprometer tanto a saúde 

física quanto a saúde mental do trabalhador. Fato que corrobora com os estudos de 

Bosi (2008) e Magera (2003), que demonstram que os catadores que não estão 

vinculados a nenhuma cooperativa ou associação, não possuem horários fixos de 

trabalho, e diante da informalidade enfrentam extensas jornadas de trabalho. 

Observa-se que grande parte dos(as) catadores(as) 83,15% da amostra, vieram 

de ocupações no mercado formal de trabalho como domésticas, trabalhadores de 

usinas de cana de açúcar, trabalhadores da construção civil e da zona rural.  

Entretanto, percebe-se que esses antigos trabalhos são empregos considerados 

de baixa remuneração ou que exigem do trabalhador pouca ou nenhuma qualificação, 

esses  trabalhavam com ou sem carteira profissional assinada, com regime assalariado 

ou não em empresas, residências e outros espaços formais e informais da economia 

de mercado, o que pode ter se derivado pelo fato desses trabalhadores possuírem uma 

escolarização abaixo da média, o que dificulta o acesso à melhores níveis e condições 

de empregos e salários dentro da economia formal de trabalho. 

Questionados sobre qual o meio de transporte usado do exercício da sua 

profissão enquanto catador(a) de materiais recicláveis, 78,94% declararam que o 

transporte é feito com carrinhos de tração humana ou com “sacos nas costas” que são 

carregados por eles mesmos.  

Diante disso Bosi (2008) declara que a atividade de catação quando exercida 

pela tração humana torna-se ainda mais penosa, devido as longas distâncias a serem 

percorridas e ao excesso de peso transportado. Além disso, Magera (2003) afirma que 
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com os carrinhos puxados pela tração humana os catadores chegam a carregar por 

dia mais de 200 quilos o que representa cerca de 4 toneladas por mês e chegam a 

percorre mais de vinte quilômetros em um único dia de trabalho. 

Com base nos dados obtidos nas entrevistas com os(as) catadores(as) 

participantes deste estudo, foi possível estabelecer a rede de compra e venda formada 

entre os(as) catadores(as) informais e os(as) compradores(as) em Ituiutaba-MG 

durante o desenvolvimento deste estudo. Foram apontados pelos catadores(as) 

participantes deste estudo cinco compradores conforme apresenta a figura 3, com os 

quais eles(as) estariam negociando diretamente no momento da pesquisa, sendo eles: 

Carlos Papelão Mineiro, Castro Metais, Sucatão 46, Sucatil e Ney. 

 

Figura 3 – Rede de compra e venda dos materiais recicláveis coletados informalmente em 
Ituiutaba. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Durante a realização deste estudo, foram identificados no total 27 

estabelecimentos comerciais de compra e venda de materiais recicláveis em Ituiutaba-

MG. Entretanto conforme a figura 3, há uma concentração do fluxo de materiais 

recicláveis em apenas cinco estabelecimentos, o que pode ser um fator que 
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compromete o poder de barganha dos(as) catadores(as) e consequentemente 

melhores ganhos, pois de acordo com Silva (2017): 

 

Outro ponto que influencia também o nível de preços auferido pelos 
catadores em seus produtos refere-se à proximidade física com relação 

à indústria compradora. Em geral, são poucas as indústrias 
compradoras de material reciclável, o que resulta na formação de um 

mercado oligopsônico, com poucos compradores que possuem alto 
poder de definição do preço e da qualidade final dos produtos a serem 
comercializados. Além de poucas, essas indústrias são concentradas 

em regiões de maior desenvolvimento econômico, o que interfere na 
possibilidade de comercialização por parte de catadores ou mesmo 
intermediários pouco organizados, pois há a exigência de altos custos 

de transporte e armazenamento (SILVA, 2017, p. 15). 

 

Diante disso, em Ituiutaba dos(as) 95 catadores(as), 35,78%  disseram no estar 

vendendo seus materiais para o comprador Ney, enquanto 29,47%, disseram estar 

comercializando com o comprador Carlinhos Papelão Mineiro; 21,05% o comprador 

Castro Metais e 10,52%, negociam com a Sucatil e apenas 3,15% disseram negociar 

com o Sucatão 46, cuja rede de conexões está sintetizada na figura 4.  

 

Figura 4 - Síntese da rede de compra e vendados materiais recicláveis coletados 
informalmente em Ituiutaba-MG 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Cabe destacar que todos(as) os(as) compradores(as) citados pelos(as) 

catadores(as) informais são considerados compradores de grande porte, e por isso 

foram classificados no escopo de compradores identificados por este estudo como 

compradores finais, pois negociam diretamente com a indústria, pertencente ao 

circuito superior. Nesse sentido esses(as) compradores(as) ora aqui identificados são 

diretamente responsáveis por encaminhar o material reciclável comprado das mãos 

dos(as) catadores(as) informais pertencentes ao circuito inferior da economia urbana 

da reciclagem para comércios de grande escala e indústrias do setor da reciclagem, 

diretamente ligados a serviços modernos localizados fora de Ituiutaba-MG. 

Observados os relatos colhidos entre os catadores(as) que participaram deste 

estudo, consideramos que de uma maneira geral, todos os 95 entrevistados, dizem 

não perceber ou não identificar a diferença entre seus antigos trabalhos com relação 

as atividades que são desenvolvidas hoje na coleta informal de reciclagem, pois para 

eles o “todo trabalho é igual”, independente do lugar onde ele é desenvolvido, pois 

“serviço é serviço”.  

Nenhum dos 95 catadores (as) disse ter vontade de associar-se ou formar uma 

cooperativa de recicladores. O pouco interesse de muitos catadores em participar de 

uma cooperativa, pode ser devido a dificuldade de entendimento do regime associativo 

derivados da baixa escolaridade, o que favorece o pouco esclarecimento em relação 

ao modo de organização cooperativa. As limitações do coletivo impedem em alguma 

medida que apropriação do conhecimento sobre o cooperativismo tenha um significado 

mais relevante para eles e elas. 

Quando questionados se trocariam seu trabalho por outro recebendo o mesmo 

valor a resposta foi unanime, todos os 95 participantes responderam não, pois 

disseram que já se sentem acostumados com o trabalho na catação e ou não trocariam 

de trabalho por receber o mesmo valor em um outro emprego. Para Pereira (2016), a 

reflexão com o grupo de trabalhadores é fundamental para pensarem o seu cotidiano 

laboral, entendendo-o melhor e entendendo sua participação no grupo.  
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5 CONCLUSÕES 

 

No que se refere ao trabalho relacionado a catação de materiais recicláveis, 

percebe-se que é uma atividade laboral que traz consigo a marca de um trabalho duro 

que é realizado em condições sub-humanas, humilhantes, degradantes, insalubres e 

perigosas, com diversos agravamentos, como a exploração, o aliciamento e os baixos 

preços repassados aos catadores(as) pelos atravessadores e ainda a ausência de 

direitos fundamentais, de proteção social e previdenciária. Esse tipo de trabalho, além 

de estar atrelado a informalidade desde os seus primórdios, ocupa o lugar mais alto 

do podium da pobreza, o que traz ainda mais agravos à sua saúde devido as más 

condições de trabalho e vida dos(as) catadores(as). 

No tocante ao status no mercado da reciclagem, os catadores ocupam um lugar 

marginal na cadeia produtiva dos materiais recicláveis, no entanto eles são 

considerados o elemento chave da base de todo o processo, apesar de não serem 

valorizados por isso, o catador é um personagem muito importante economicamente 

e ambientalmente, e deve ser valorizado, incentivado e recompensado pelos serviços 

ambientais que prestam de maneira não poluidora, contínua e permanente. Mas a 

realidade que vemos ainda é um pouco diferente, o que vemos é uma sociedade cada 

vez mais excludente, preconceituosa e desumana com relação aos catadores(as), 

tratando-os(as) de maneira preconceituosa e discriminatória, sem valorizar o 

importante serviço prestados por ele a toda a sociedade de um modo geral. 

Além das empresas, que lucram com a exploração dos(as) catadores(as) é 

preciso destacar ainda que a face mais perversa de todo o processo que envolve o 

circuito da economia urbana da reciclagem está nas indústrias, que representam o 

topo da cadeia da reciclagem. Cabe destacar que as indústrias da reciclagem estão 

conscientes de todo o processo de exploração que envolve os(as) catadores(as) de 

materiais recicláveis, entretanto não se posicionam em relação a isso pois a 

precarização do trabalho com a coleta de reciclagem torna-se um fator altamente 

lucrativo e que vai de encontro aos interesses do capital, pois com os(as) catadores(as) 

na  informalidade coletando os materiais recicláveis, a matéria prima usada na 

indústria pode ser adquirida por um custo muito mais baixo, onde não há investido no 
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valor o pagamento de salários, impostos ou benefícios sociais à aqueles que coletaram 

a matéria prima usada para a fabricação de novos produtos. 

Nesse sentido, a força de trabalho do(a) catador(a), que inserido na 

informalidade vende seus achados a preços simbólicos pois não visa o lucro e sim a 

sua sobrevivência, dando início a um importante circuito da economia urbana, onde o 

material coletado pelas mãos dos(as) catadores(as) passa pelos atravessadores que 

repassam a mercadoria do circuito inferior com um valor adicionado à indústria 

pertencente ao circuito superior que, por sua vez, transforma a mercadoria em um 

novo produto, devolvendo-a ao mercado e garantindo o seu lucro, promovendo assim 

um círculo vicioso de exploração consciente da mão de obra precarizada do(a) 

catador(a) que sem nenhuma chance, acaba sendo contraditoriamente o principal 

agente da cadeia produtiva da reciclagem e a maior vítima de todo esse processo. 

Os catadores deveriam ser recompensados pelo poder público local pelos 

relevantes serviços ambientais prestados, diante do importante papel econômico 

enquanto agente ambiental coletor(a) de materiais recicláveis que geram impacto 

positivo na gestão de resíduos sólidos. Cabe ressaltar que estes homens e mulheres 

que saem todos os dias pelas ruas em busca não só do pão-nosso-de-cada-dia, mas 

da dignidade de sentir-se sujeito ativo na sua cidade. Esse grupo de invisíveis tem se 

organizado no circuito da economia urbana e lutado no sentido de resistir 

informalmente e solidariamente com outros grupos no mercado predatório da 

reciclagem. E assim vão catando seus sonhos nos seus caminhos com seus carrinhos, 

formando uma verdadeira rede de fluxos e trocas para além do sentido de 

comercialização do produto reciclável.  

Esta análise deve ser pensada criticamente, indo ao encontro das políticas 

públicas considerando a inclusão social pelo trabalho deste cidadão, visto que o 

mercado da reciclagem é sazonal, e estes trabalhadores que não possuem fundo 

reserva, capital de giro ou proteção social, de modo que se tornam um público 

extremamente vulnerável aos impactos causados por uma situação de crise, por 

exemplo. Nesse sentido, ressaltamos a importância das parcerias legalmente 

estabelecidas com a sociedade civil e poder público local com planos, programas e 
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projetos legalmente instituídos para atender aos catadores, melhorando suas 

condições de sociais, econômicas e valorizando o a sua importância ambiental. 
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo averiguar por meio da organização socioespacial, a 

segregação das moradias que compõe o sistema urbano da cidade de Juranda - PR. 

Sua relevância está no fato dos poucos estudos realizados sobre a temática 

proposta, e também por tal cidade apresentar segregações socioespaciais, visto que 

é um município de pequeno porte, no entanto, a organização do espaço urbano é 

influenciada pelo modo de produção capitalista, que promove tal fenômeno. Como 

metodologia utilizou-se de pesquisa bibliográfica apoiando-se em autores como: 

Carlos (1992), Corrêa (2011), Sposito (2011), Mendes e Töws (2013), Rocha e Costa 

(2013), dentre outros. Realizou-se também visitas a campo no espaço urbano em 

diferentes localidades onde foram coletados imagens das diferentes moradias, 

indispensável para a análise crítica. Por fim, considera-se relevante os estudos sobre 

as pequenas cidades, já que as mesmas também apresentam contradições 

acarretadas pelo modo capitalista de produção. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo averiguar por meio da organização 

socioespacial, a segregação das moradias que compõe o sistema urbano da cidade 

de Juranda - PR. Assim, busca-se compreender como as pequenas cidades do 

interior do Paraná foram sendo ocupadas, e como o capitalismo se expressa em uma 

área urbana de pequeno porte, como a cidade de Juranda, localizada no Terceiro 

Planalto Paranaense, na Mesorregião Centro Ocidental Paranaense.  

Sua relevância está no fato dos poucos estudos realizados sobre a temática 

proposta, e também por tal cidade apresentar segregações socioespaciais, visto que 

é um município de pequeno porte, no entanto, a organização do espaço urbano é 

influenciada pelo modo de produção capitalista, que promove tal fenômeno. Assim, 

procura-se refletir sobre como as pessoas ocupam um espaço, e como os mesmos 

são constituídos pelo processo capitalista. “Os agentes sociais da produção do 

espaço estão inseridos na temporalidade e espacialidade de cada formação 

socioespacial capitalista” (CORRÊA, 2011, p. 43). 

Desse modo, visa-se identificar as diferentes moradias no espaço urbano de 

Juranda, especialmente no que tange a problemática social como, a falta de moradia 

digna, caracterizada pela segregação socioespacial, por meio de análise crítica. 

 Para o embasamento teórico da pesquisa foram utilizados artigos científicos, 

livros e capítulos de livros no sentido de se compreender alguns conceitos 

fundamentais para a produção de uma análise do ambiente urbano estudado. Além 

disso, realizaram-se atividades de campo como visita a diferentes pontos da cidade, 

especialmente na área central, nos conjuntos habitacionais, e nas moradias mais 

precárias. Nessa etapa do trabalho utilizou-se como ferramenta pedagógica, a 

fotografia.  

 Quanto aos resultados desta análise constatou-se que mesmo em cidades de 

pequeno porte, o capitalismo se expressa de maneira visível, havendo segregação 

socioespacial, e embora seja menos perceptível em relação as grandes cidades, ele 

se expressa mediante as desigualdades em relação as moradias, sua localização e a 

infraestrutura do lugar.  
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2 A ORGANIZAÇÃO SOCIOESPACIAL DA CIDADE DE JURANDA-PR 

 

 Conforme Mendes e Töws (2013), a localização geográfica é um fator 

importantíssimo na organização da estrutura interna de uma cidade, pois envolve a 

comercialização de terras, tanto para a apropriação do solo, quanto para o aluguel 

do mesmo. Isso ocorre dentro de uma perspectiva capitalista, visto que o terreno se 

torna mercadoria, mas a propriedade localizada nele se torna também objeto de 

comercialização para o proprietário. Nesse viés compreende-se que o ambiente 

urbano só é comercializado, quando as relações presentes nessa esfera estão 

englobadas dentro de uma ótica capitalista da produção do espaço. Como destaca 

Seabra (2014): 

 

A produção do espaço é um processo contínuo, não para. No mundo 
moderno, mesmo que se queira dizê-lo pós-moderno, um conflito 
agudo e violento se desenvolve pelo espaço e desdobra-se em uma 

luta que já não é surda, por uma inserção no território; esse conflito, 
embora seja apenas um momento do desenvolvimento da formação, 

põe em evidência as contradições que movem o sistema em seu 
conjunto (SEABRA, 2014, p. 67). 

  

Para Carlos (1992), a organização do espaço mostra as feições do urbano, 

estas são determinadas pelas relações de poder existentes no espaço geográfico, 

comandada pelo modo de produção capitalista.  

A perspectiva da urbanização se iniciou no Brasil a partir do final da segunda 

metade do século XX, e tem se tornado cada vez mais intensa nos dias atuais, em 

razão disso tem se tornado cada vez mais um desafio para os poderes públicos gerir 

qualidade de vida para as pessoas que vivem nas cidades.  Conforme Santos (1994, 

p. 11), “O nível da urbanização, o desenho urbano, as manifestações das carências 

da população são realidade a ser analisada à luz dos subprocessos econômicos, 

políticos e socioculturais”. 

Para Sposito (2011, p.133), “a cidade possibilita o diálogo e a contradição 

como motor de transformações, enquanto a desigualdade, quando acentuada, pode 

ampliar o conflito, a indiferença, a segregação e a fragmentação”. 
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Nesse sentido, grande parte dos programas de planejamento urbano no Brasil 

não alcançaram os resultados desejados, especialmente nas grandes cidades, que 

sob a ótica do capitalismo, segregando e proporcionando moradias em estado 

precário para a população de menor poder aquisitivo. No entanto, este fato também 

se reflete nas pequenas cidades onde também ocorre o processo de segregação 

socioespacial. Conforme Mendes e Costa (2013):  

 

A dependência econômica está associada às contradições e 
desigualdades estabelecidas pelo capitalismo na produção dos 
espaços. Os investimentos nos setores industriais, comerciais e de 

prestação de serviços foram canalizados para alguns poucos centros 
urbanos que se tornaram complexos e dinâmicos. Os municípios 
periféricos, sem estratégias para inserção na dinâmica nacional, não 

conseguem manter a população e oferecer renda e melhores 
condições de vida (COSTA; MENDES, 2013, p. 52). 

 

Muitos pesquisadores pautam seus estudos na análise dos grandes centros 

urbanos, com enfoque nas pesquisas relacionadas à organização socioespacial. 

Contudo, há aqueles que se dedicam aos estudos relativos às pequenas cidades, 

denominada por Costa e Mendes de municípios periféricos. Nesse sentido, é 

pertinente entender como a gestão pública se volta para atender os problemas 

sociais presentes nesses lugares, nesse caso, das moradias urbanas. Sobre o 

conceito de municípios periféricos compreende-se: 

 

Entendemos os municípios periféricos sobre uma perspectiva 

dialética, onde os mesmos estão conectados com a econômica 
mundial, nacional e regional. Os municípios periféricos não estão 
dissociados dos espaços economicamente dinâmicos, porém 

participam de sua dinâmica como periferias (COSTA; MENDES, 2013, 
p. 54). 

 

 Conforme o senso demográfico do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2018), a cidade de Juranda perdeu população se comparada às décadas 

de 1970 e 2010. Na década de 1970, a população total era de 8.696 habitantes, 

desses, 1.329 habitava a área urbana e 7.376 a área rural. Já na década de 2010 a 

população total era de 7. 641, desses, 5.839 residindo na área urbana e 1.802 na 

área rural. 
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 Decorrente do decréscimo populacional, se comparado as décadas de 1970 e 

2010, a mesma pode ser justificada a partir da década de 1970, dado o processo de 

mecanização ocasionado por conta do processo de modernização da agricultura. Esta 

possibilitou tanto crescimento econômico, dada a inserção da Cooperativa Coamo, no 

ano de 1976, quanto desemprego, pois o crescimento econômico e a riqueza foi 

destinada para poucos. Além disso, nessa época muitos pequenos agricultores foram 

forçados a vender suas propriedades e migrar, “afetando assim o desenvolvimento 

local, pois se perdeu população e aumentou o número de desempregados” 

(TAVARES, MELO e COSTA, 2013, p.11). 

 

2.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As disparidades geográficas tem aumentado cada vez mais no espaço urbano. 

Esse fato se reflete tanto nas metrópoles brasileiras, quanto em cidades de pequeno 

porte, visto que as desigualdades se fazem presentes nas cidades e segue uma 

configuração de centro-periferia. “Nos centros, em diferentes escalas, estariam os 

espaços onde os indicadores seriam os melhores, e nas periferias, também tomadas 

em diferentes escalas, seriam os ambientes em que os indicadores denotariam toda 

sorte de carências” (SPOSITO, 2011, p. 133). 

“Desse crescimento urbano, predominantemente excludente emergem 

diversas questões associadas á forma desigual de como se dá o acesso aos 

benefícios trazidos pela urbanização.” (PEQUENO, 2010, p.42). 

A organização socioespacial da cidade de Juranda iniciou-se primeiramente 

com um aglomerado de pessoas, popularmente chamadas de “vilas”, e a partir do 

êxodo rural ocorrido na segunda metade do século XX foi se intensificando a 

urbanização, e as cidades se tornaram local de expressão do capitalismo, 

independentemente do tamanho de sua estrutura espacial. Geralmente a 

constituição primitiva e atual dessas cidades compõe um local para culto religioso, a 

praça central, lugar de comércio e também de moradia, Figuras 1 e 2. 
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Figura 1: Vista parcial da cidade de Juranda. 

 
Fonte: Gazeta do Povo, 2018. 

 

Figura 2: Área central da cidade de Juranda. 

 

Fonte: PAES, Bruno da Costa Paes (2018). 
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No entanto, com o aumento da urbanização a partir da década de 1975, e 

mais especificamente da década de 1990, vários loteamentos novos foram sendo 

criados para abrigar a população, porém esses conjuntos denominados - 

habitacionais foram sendo construídos cada vez mais afastados do da área central, e 

possuindo terrenos com valor de mercado inferior àqueles localizados próximos a 

área central, Figura 3. Ainda que os terrenos periféricos tenham um preço de 

mercado inferior, percebe-se que na cidade, a maioria das pessoas que habitam as 

áreas periféricas aluga moradia daqueles que habitam o centro da cidade. Este fato 

evidencia que mesmo em uma cidade pequena como Juranda o processo de 

segregação ocorre de forma diferenciada daquelas cidades de grande porte.  

 

Figura 3: Conjunto Habitacional Antônio Roman 

 
Fonte: PAES, Bruno da Costa (2018). 

Diferente das grandes cidades, os centros urbanos de pequeno porte têm 

forte influência da cultura regional, por se tratar de um espaço relativamente menor 

em extensão territorial, as relações humanas presentes nesse dado local são muito 

mais intensas do que numa grande metrópole. Apesar de terem suas individualidades 
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bastante expressivas, as pequenas cidades têm alguns aspectos semelhantes aos 

centros urbanos de grande porte, como por exemplo, a presença da Igreja Católica 

na área central, acompanhada de uma praça, e um complexo comercial em torno do 

mesmo, e a consequentemente as moradias de baixo padrão localizadas nas áreas 

periféricas, e mais afastadas do centro da cidade. 

A partir, das visitas a campo pode-se perceber que o Bairro Carajás está 

localizado afastado da área central da cidade, possuindo estrutura precária, a maioria 

é de madeira e possuem entulho no quintal e calçadas. Conforme Figura 4, as 

moradias são precárias e foram construídas carentes de recursos financeiros.  

 

Figura 4: Moradia de baixo padrão, no Bairro Carajás. 

 

Fonte: PAES, Bruno da Costa (2018). 

 

No bairro há a infraestrutura básica, conta com transporte, iluminação pública, 

abastecimento de água, fossa séptica e sumidouro. Conta também com ruas 

pavimentadas facilitando o transporte das pessoas que residem no referido bairro. 

No entanto, não possui rede coletora de esgoto. 
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Ao contrário, as moradias localizadas na área central, considerados na cidade 

de Juranda, áreas nobres. As construções são de alto padrão, as ruas são 

pavimentadas, possuem áreas verdes, e boa arborização, posto de combustível, 

academias, Ginásio de esportes, escolas Municipal e Estadual, comércios, mecânicas, 

dentre outros estabelecimentos comerciais que facilitam o acesso a tais serviços 

Figura 5. 

 

Figura 5: Moradia de alto padrão na Avenida Brasil. 

 

Fonte: PAES, Bruno da Costa (2018). 

 

As figuras que retratam as moradias de alto e baixo padrão refletem a 

condição capitalista em relação a ocupação do solo urbano na cidade de Juranda. No 

entendimento de Carlos (1992), aqueles terrenos dotados de boa infraestrutura e 

bem situados em relação às vias de comunicação, sistema de transporte, possuem 

maior valor de mercado, declinando seu valor em direção a periferia.  

Em relação as moradias de baixo padrão, Carlos (1992), aponta que essas 

moradias configuram a resistência da relação social e espacial por parte das classes 
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menos abastadas economicamente, como unidade contraditória em relação ao 

processo de segregação socioespacial.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das reflexões realizadas evidenciou-se neste trabalho a relação 

existente entre a produção do espaço urbano e as áreas de segregação existentes na 

cidade de Juranda – PR que são reflexos do capitalismo. 

Averiguou-se também que a produção do espaço geográfico da referida 

cidade está relacionada com o processo de colonização e ocupação desse município, 

especialmente da década de 1975 em diante, no contexto do processo de 

modernização da agricultura. Esta influenciou uma parcela da população de Juranda 

a migrar para outras cidades, caracterizando o êxodo rural.  

Em relação as moradias observou-se que o processo de segregação que 

ocorre neste espaço, sendo nítida, na área central as moradias de alto padrão, e nas 

áreas mais afastadas da cidade estão os conjuntos habitacionais e as moradias mais 

precárias. Assim, mediante observação das figuras referente às moradias verificou-se 

que o solo urbano possui maior ou menor valor como resultado de sua incorporação 

a dinâmica da cidade, assim, quanto mais dotado de infraestrutura e localização 

oferecida pelo bairro, maior será o valor agregado, ao contrário, quanto mais 

afastados da cidade menor valor agregado terá. 

Assim, evidencia-se que o poder público, deve ter consonância em relação aos 

serviços ofertados, como ruas sinalizadas e pavimentadas, tratamento de esgoto, 

escoamento da água da chuva, coleta de lixo, arborização e paisagismo oferecido 

pelos órgãos municipais. 
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Eixo Temático 6 

 

 

Eixo 6 - Questões teórico-metodológicas sobre pequenas cidades 

A preocupação com os estudos de pequenas cidades não é recente na Geografia, mas 

não esteve presente nos debates de forma significativa nas últimas décadas, dando 

lugar a outras análises da dinâmica urbana no território, sendo este debate retomado 

no início dos anos 1990. Pequenas cidades, cidades locais, centros locais são algumas 

denominações utilizadas para fundamentar uma categoria da análise urbana. Mas o que 

define a cidade como pequena? Seu tamanho populacional? Sua dimensão territorial? 

Sua posição na rede urbana? Seu modo de vida? Suas atividades econômicas? Pode-se 

considerar o município? Pequenos municípios implicam em pequenas cidades? A questão 

é o que se estuda: pequenas cidades ou municípios? Temos então, um entrave teórico-

metodológico, pois faz-se pertinente delimitar, conceituar, definir pequenas cidades para 

que se entenda as diferentes escalas da urbanização nos territórios. 

 

Coordenador: 

Prof. Dr. Pedro Henrique Carnevalli Fernandes - UENP 
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CIDADES PEQUENAS E GEOGRAFIA: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES DE ESTUDO  

 

SILVA, Rafael César Costa1 

TOLEDO, Márcio Roberto2 

 

RESUMO 

A necessidade de avançar nas discussões sobre as cidades pequenas brasileiras na 

Geografia é notória. Hoje em dia, mesmo com o aumento de trabalhos acadêmicos, 

observa-se ainda uma lacuna na conceituação e definição dessas cidades, sobretudo, 

quantitativamente e qualitativamente. O objetivo principal deste trabalho é contribuir 

com o debate teórico e metodológico, sobre as cidades pequenas a partir da 

realidade urbana brasileira, elucidando a importância de estudá-las. Partimos do 

pressuposto que há a escassez de pesquisas sobre a temática aqui apresentada, 

justificado por diversos motivos, entre eles a heterogeneidade de definições. 

Portanto, apresentaremos as tendências atuais dessas pesquisas e as áreas em que 

as mesmas estão concentradas. Conseguimos detectar que a maior parte dessas 

pesquisas está focada em estudos de casos específicos e não na busca pelo 

aprofundamento teórico para fundamentar os estudos sobre a temática, mas sempre 

reservando uma parte do trabalho para uma conceituação, mesmo que breve. 

 

Palavras chave: Cidades Pequenas. Geografia Urbana. Conceitos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como principal foco o estudo das cidades pequenas pela 

ciência geográfica. Trata-se de um tema pouco explorado e estudado em todos os 

níveis de formação universitária e de divulgação do saber científico, como livros, 

monografias, dissertações, teses e artigos. A proposta da presente pesquisa é 

identificar os estudos sobre cidades pequenas nos últimos seis anos e ponderar 

sobre a importância de estudá-las. O recorte temporal proposto (2013-2019) coincide 

com a divulgação dos anais de importantes eventos da área da Geografia Urbana 

que ainda estão disponíveis na internet para correlacionar com as dissertações e 

teses sobre o tema. 

Considera-se o estudo das cidades pequenas importante ao levarmos em 

conta que podemos conhecer e solucionar as “necessidades humanas”, existentes 

em todo o território, de forma mais específica e clara, mesmo com sua complexidade 

de conceituação, contribuindo para a interpretação da realidade, podendo adaptar a 

metodologia das análises para as cidades grandes e metrópoles. 

Outro aspecto aponta a própria função das cidades pequenas como 

incentivadores da descentralização das atividades produtivas, principalmente as 

indústrias, permitindo a criação de polos alternativos para atração de migrantes e, 

dessa forma, aliviando a pressão migratória sobre os grandes centros. 

A literatura já existente mostra que o assunto é complexo e as primeiras 

discussões demonstram que o tema ainda é complicado, principalmente pela 

dificuldade em classificar e conceituar as cidades deste porte. 

Sendo assim, analisar e entender as cidades pequenas vai além de um 

trabalho que agrega articulação em escalas geográficas e que exige um 

posicionamento consciente do pesquisador sobre a realidade a ser observada e 

descrita, bem como um critério justo sobre a classificação hierárquica de cidades. 

Em outros tempos, eram comuns as redes de cidades se caracterizarem no 

modelo Christalleriano, ou seja, em um modelo baseado na teoria dos lugares 

centrais, que permitia um desenvolvimento desigual dos centros urbanos, em que 

um grande centro acabava sustentando, no tocante a serviços específicos, os centros 
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urbanos menores adjacentes, cuja sua produtividade é menor em relação aos 

grandes centros (CORRÊA, 2001), que por sua vez estão sendo afastadas e novas 

abordagens estão sendo propostas. 

Muitas são as cidades que abrigam poucos habitantes e tem menor 

expressão econômica e política, configurando-se como pequenas, em todo território 

brasileiro. Devido às suas variadas características, consideradas algumas vezes como 

“cidades do interior” ou “cidades rurais”, elas, porém, não deixam de ser urbanas, 

pois existe toda uma estrutura urbana como edificações, casas, ruas, avenidas, 

praças; entre outras inúmeras características que agregam singularidades às cidades 

pequenas (SNICER, 2015). 

As cidades pequenas normalmente são definidas pelos contingentes 

populacionais e extensão territorial. Porém, existe uma grande dificuldade em 

relação à definição do conceito ou classificação de cidade pequena. Diferentes 

autores adotam diferentes concepções e conceituações, cada qual com suas 

singularidades, não existindo um consenso na definição do que é a cidade pequena. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar as principais noções e conceitos sobre 

a cidade pequena, e, também, mostrar se há um aumento gradativo da produção 

acadêmica sobre o tema a partir da Geografia.  

Como metodologia para este trabalho, utilizamos a interpretação da dialética 

Lefebvriana que propõe um procedimento de pesquisa específico para a realidade 

social: o método regressivo-progressivo, que remete a três momentos diferentes: a 

descrição do visível, a análise regressiva e a progressão genética.  

No momento descritivo do método o pesquisador deve reconstituir, a partir 

de um olhar informado, a identificação de um problema e descrevê-lo. Trata-se de 

um expediente para obter informações sobre o objeto estudado (MARTINS, 1996). A 

análise regressiva faz um esforço para a datação dos fatos, a observação de como se 

materializam e sob que circunstâncias se apresentam. E por último a progressão 

genética, explicando o presente com base em diferentes processos que ocorreram 

em outras épocas e identificados anteriormente, onde o reencontro com o presente 

denomina-se de progressão histórico–genético, e alude a um presente elucidado, 

compreendido e explicado. 
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Seguindo este método, o primeiro tópico permitirá identificar a escassez de 

estudos sobre as cidades pequenas no âmbito dos estudos da ciência geográfica. O 

segundo tópico apresenta as dificuldades a respeito da conceituação deste tipo de 

cidades, devido a uma heterogeneidade das definições ao longo da Geografia 

Urbana. E por fim, o terceiro e último discute a importância de estudá-las e quais os 

ritmos tendenciais dos estudos sobre as cidades pequenas na Geografia Urbana. 

Logo, o presente trabalho pretende mostrar que este tema não é novo na 

Geografia, porém, as transformações e novas definições, pelas quais passou e ainda 

passa, fazem com que seja de extrema importância articulá-los e operacionalizá-los 

na atualidade. Seria sua complexidade um motivo para estar em segundo plano nos 

estudos acadêmicos? Portanto, este trabalho configura-se como exploratório, de 

levantamento e que não busca dar respostas definitivas e sim apresentar as atuais 

discussões sobre a temática, analisando o crescimento da produção sobre o assunto, 

para entender o estado da arte dos estudos sobre cidades pequenas. 

 

2 A ESCASSEZ DE ESTUDOS SOBRE AS CIDADES PEQUENAS 

 

Os levantamentos realizados nesta investigação mostram que as pesquisas 

sobre o urbano tendem a ser mais focadas em urbanização, rede urbana e cidades 

grandes, destacando as regiões metropolitanas, atreladas às áreas de grande 

concentração industrial. Observamos que os estudos sobre cidades pequenas, 

cidades históricas e cidades planejadas estão à margem das pesquisas sobre o 

urbano; em menor número. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil 

possui atualmente 5.570 municípios, sendo que 5.225 são classificados como 

pequenos, pois apresentam uma quantidade inferior a cem mil habitantes 

(FERNANDES, 2018), correspondendo a aproximadamente 94% do total. Isso mostra 

a importância desse tipo de cidade, porque aí vivem milhões de brasileiros. Porém, 

as cidades pequenas são classificadas como tal não apenas pelo número de 

habitantes, mas também qualitativamente e de acordo com sua localização regional. 

As pesquisas sobre grandes e médias cidades não devem ser negligenciadas, 
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no entanto, acreditamos que exista a necessidade de serem ampliados e 

aprofundados os estudos sobre as cidades pequenas. Caso contrário, corre-se o risco 

de analisar conjuntamente o que socialmente é heterogêneo e diferenciado. “Nem 

mesmo a chamada globalização é capaz de eliminar diferenças, muito pelo contrário, 

por vezes cria e reforça as já existentes” (FRESCA, 2001, p.16). 

O primeiro desafio encontrado para a realização desta pesquisa foi encontrar 

uma definição para cidade pequena. Concordamos com Santos (1982b, p.71) quanto 

à existência “de uma dimensão mínima a partir da qual as aglomerações de 

população deixam de servir às necessidades da atividade primária para servir às 

necessidades inadiáveis da população com verdadeiras especializações do espaço”.  

Não significa, pois, buscar definições a partir de um patamar mínimo de 

habitantes necessários para ser cidade, mas de encontrar o embasamento, a mínima 

“complexidade das atividades urbanas capazes de garantir ao mesmo tempo um 

crescimento autossustentado e um domínio territorial” (SANTOS, 1982b, p.70). 

Sendo assim, a cidade pequena ou cidade local responde às “necessidades vitais 

mínimas, reais ou criadas de toda uma população, função esta que implica em uma 

vida de relações” (SANTOS, 1982b, p.70). 

No Brasil, encontramos cidades nas quais a população oscila em torno de 

2.000 habitantes e outras que chegam aos 100.000 moradores e ambas podem 

classificadas como pequenas, de acordo com as definições existentes. Logo, 

concordamos com Corrêa (1989, p.88) que a “caracterização de uma cidade como 

sendo pequena, esteja muito mais vinculada a sua inserção em uma dada área, 

região ou rede urbana”. 

Embora este debate seja de suma importância no âmbito da Geografia, 

poucos autores se debruçam sobre ele. Ao mesmo tempo, diante da ampliação do 

processo de urbanização no Brasil e da constituição de suas áreas urbanas, Santos 

(1996) entende que para ser cidade média uma aglomeração deve ter população em 

torno de 100.000 habitantes, indicando que abaixo deste número, seja classificado 

como cidades pequenas. Entretanto, uma cidade com cerca de 50.000 habitantes 

inserida em uma rede urbana no sudeste do Brasil seja diferente, por exemplo, de 

uma nordestina. 
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Entender as cidades pequenas, além de ser um esforço que congrega a 

articulação de escalas geográficas, exige minimamente um posicionamento 

consciente do interessado face à realidade a ser descrita e analisada, o que lhe 

coloca ao seu campo de observação a discussão das singularidades e 

particularidades desses centros que se encontram em constante transformação. 

É importante salientar que o fenômeno da ruralidade não é exclusivo das 

cidades pequenas, acontecendo em qualquer tipo de cidade, mas aqui 

especificamente o processo é mais forte, devendo ter uma interpretação distinta, 

para não acontecer um reducionismo epistemológico, pois, 

 

Devemos atentar para a atuação do rural sobre as pequenas cidades, 

haja vista que parte dessa influência está atrelada, dentre outros 
aspectos, à sua localização regional e sua dinâmica de formação e 

consolidação. Dessa forma, podemos encontrar cidades de pequeno 
porte prioritariamente urbanas, diante de sua inserção em uma rede 
de cidades na qual é comandada e organizada (CASTRO, 2016, 

p.244). 
 

As várias mudanças no tocante à reestruturação tecnológica, econômica, 

social e política, nos últimos cinquenta anos, alteraram as formas e as funções 

exercidas tanto no campo quanto na cidade. Porém, esse processo aproximou ainda 

mais o campo da cidade, pois nas condições atuais do meio técnico-científico, os 

fatores de coesão entre a cidade e o campo se tornaram mais numerosos e fortes 

(SANTOS, 1996).  

Esses aspectos ressaltados por Santos (1996) são percebidos nas cidades 

pequenas, cuja relação com o rural está cada vez mais próxima, seja nos costumes, 

culinária, apropriação e utilização dos espaços, comércio e lazer. 

Ao refletir sobre as cidades pequenas, a demografia é o primeiro elemento a 

se destacar. Porém, aceitar um número de habitantes como base exclusiva, como 

fizeram alguns países, para classificar diferentes tipos de cidades é criar uma 

generalização perigosa. 

Estas cidades não são isoladas, mas estão ligadas a redes urbanas, através 

de complexas relações associadas ao mercado e à vida urbana. A cidade pequena, 

que Santos (1982b) prefere chamar de cidade local, é diferente de uma cidade 
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média, dentre outros fatores, por sua influência apenas naquele local. 

Os diversos trabalhos que têm contemplado a realidade das cidades 

pequenas mostram que, embora elas estejam no limiar dos elementos constitutivos 

de um espaço urbano, portanto, nos patamares mínimos, elas apresentam grau 

considerável de complexidade. Como já destacara Milton Santos (1982b), quanto 

menor o lugar examinado, maior o número de níveis e determinações externas que 

incidem sobre ele e daí a sua complexidade. 

 

3 DIFICULDADE EM CONCEITUAR AS CIDADES PEQUENAS 

 

A expressão cidade pequena traz a palavra cidade que, para Carlos (2009, 

p.61), no geral, pode ser pensada como “o locus da produção, concentração dos 

meios de produção, do capital, da mão de obra, mas é também concentração de 

população e bens de consumo coletivo”. Para essa definição, devem-se considerar 

ainda, no que diz respeito aos autores e pensadores da cidade, seu período histórico, 

sua localização e sua formação, justificando a complexidade da conceituação do 

termo. 

Já o adjetivo pequena expressa “tamanho reduzido” ou “pouco extenso”, 

popularmente. Vale salientar neste campo que o termo município é diferente de 

cidade, cujo, este significa a parte urbana de um município. A expressão “cidade 

pequena” tem muita dificuldade para se firmar e seu uso é bastante complexo. 

Então, para conceituar, é necessário levar em conta quais são as principais 

demandas populacionais e não só o aspecto demográfico, pois esse posicionamento 

pode afetar a discussão conceitual que envolve o uso de várias escalas espaciais da 

compreensão da Geografia. 

As diversas definições do que é cidade no Brasil e no mundo, pendem 

sempre para os aspectos político-administrativos, demográficos e não para os 

aspectos geográficos, históricos e sociológicos. A definição de cidade não obedece a 

uma regra geral. Os critérios podem ser sobre o tamanho da população, aspectos 

econômicos, meios funcionais, infraestruturas e políticos. No Brasil, especificamente, 

é utilizado o meio político-administrativo que reconhece na sede municipal a cidade. 
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Entretanto, o que nos permite afirmar que algumas cidades são ou não 

pequenas? Santos (1982b) prefere utilizar o termo cidade local a cidade pequena. 

Nas palavras do autor, “a pequena cidade, que preferimos chamar de cidade local, 

torna-se o centro funcional, mas não dinâmico da região circundante” (SANTOS, 

1982b, p.70).  

Continuando, ele destaca que aceitar um número mínimo como fizeram 

vários países e também a Organização das Nações Unidas (ONU), para caracterizar 

diferentes tipos de cidades no mundo inteiro, é incorrer no perigo de uma 

generalização (SANTOS, 1982b). E também que “a cidade local é a dimensão mínima 

a partir da qual as aglomerações deixam de servir às necessidades da atividade 

primária para servir às necessidades inadiáveis da população, com verdadeira 

especialização do espaço” (SANTOS, 1982b, p.63). 

Em linhas gerais, Milton Santos define a cidade local como “uma 

aglomeração capaz de responder às necessidades vitais mínimas, reais ou criadas, de 

toda uma população, função esta que implica em uma vida de relações (SANTOS, 

1982b). 

No entanto, concordamos com Fresca (2001) que afirma que é importante 

destacar que cidades pequenas e cidades locais não devem ser vistas enquanto 

expressões iguais. Cidade local seria o menor escalão das cidades brasileiras, que 

atendem apenas as necessidades mais imediatas de seus habitantes. Já a cidade 

pequena seria aquela com complexidade de atividades urbanas que extrapola o 

denominado nível mínimo, mas que tal complexidade de atividades urbanas não gera 

processos necessários para que as mesmas possam ser analisadas como cidades 

intermediárias (FRESCA, 2010 apud MOREIRA JUNIOR, 2013). 

Analisando os postulados e definições de diferentes autores, entendemos 

que, concordando com Sposito e Silva (2013), a cidade pequena pode ser 

sinteticamente definida como o “nível mais básico do urbano, embora existam 

particularidades (...) dependendo do contexto geográfico” (SPOSITO e SILVA, 2013, 

p.56). 

Não esquecendo que em cidades dessa magnitude o urbano também está 

presente, abrigando níveis político-administrativos, residenciais, econômicos e 
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sociais. Apesar de serem inferiores quanto às relações urbanas, elas apresentam 

pontos de comunicação com outros centros, porém, 

 

A cidade pequena que se encontra próxima a um grande centro, por 
exemplo, mesmo estando bem localizada, pode ter seu crescimento 

estagnado em razão de ter sido drenada economicamente pelo centro 
maior, configurando-se como uma parte acessória do núcleo 

polarizante; ou mesmo ampliar seu crescimento demográfico e 
incrementar a sua dinâmica econômica em razão dos fluxos de 
pessoas e dinheiro no tecido urbano da aglomeração (SPOSITO e 

SILVA, 2013, p.74). 

 

Dado o caráter variado para estabelecer parâmetros na classificação dessas 

cidades, a dimensão demográfica é um desses meios para efeito de discussão e não 

como ponto final (SPOSITO e SILVA, 2013). Partindo desse pressuposto, 

 

O tamanho demográfico, por mais problemático que seja, deve ser 

considerado. Entretanto, não deve ser empregado como o único 
elemento que identifica uma pequena cidade. Também não pode ser 
tomado como uma medida rígida e válida para os diferentes 

contextos espaciais e temporais (MELO, 2008, p.126). 

 

O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) usa a nomenclatura 

“pequenos centros”, e os divide em três grupos, por população. O primeiro é 

constituído por cidades de até 10.000 habitantes, o segundo em cidades de 10.000 a 

20.000 habitantes e o terceiro, de 20.000 a 50.000 habitantes.  

Por outro lado, Santos (1996) e Pereira (2007) colocam o número máximo de 

vinte mil habitantes para ser considerada uma cidade pequena. Já Bernardelli (2004) 

delimita as cidades pequenas em aquelas com menos de trinta mil habitantes. E para 

Corrêa (1999), as cidades pequenas - “pequenos centros” e “pequenos núcleos” - 

são aquelas que possuem até cinquenta mil habitantes.  

A finalidade desta pesquisa não é atribuir juízo de valor às definições 

existentes como “certas” ou “erradas”, “adequadas” ou “inadequadas”, mas, sim, 

debater sobre as definições que auxiliam à sua classificação. Partindo disso, apenas a 

demografia, não define uma cidade como pequena ou não, porém não deve ser 

desconsiderada e deve aparecer nas discussões, juntamente com os aspectos 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Campus Campo Mourão 
 

 

políticos, administrativos, econômicos e sociais. Devido à sua complexidade, mostra-

se a importância dessas cidades aparecerem nas pesquisas de Geografia Urbana, 

com o intuito de chegar a uma definição mais clara. 

O projeto de hierarquia urbana, na atualidade, está ligado ao conceito de 

rede urbana, que simboliza a rede de relações sociais, econômicas e culturais que 

interligam as cidades. Caso, por ventura, a cidade ultrapasse este patamar de 

pequena, eis que a mesma será chamada de porte médio, podendo também ser 

classificada como capital regional, baseado nos seus aspectos político-administrativos 

e econômicos. 

 

4 AS CIDADES PEQUENAS COMO TEMA GEOGRÁFICO E POSSIBILIDADES 

 

Em Geografia, as pesquisas sobre cidades pequenas não tem sido destaque 

quando comparadas as pesquisas sobre metrópoles e cidades médias. Isso ocorre, 

quando se verifica que os estudos na Geografia Urbana e Geografia Econômica, seja 

no Brasil ou no mundo, apresentam um número reduzido de trabalhos sobre o tema. 

Entretanto, uma ampliação das pesquisas sobre a cidade pequena pode ser 

observada, no caso brasileiro especificamente, a partir da década de 1980. Isso 

representou uma renovação da Geografia por meio da adoção do enfoque crítico-

analítico de orientação marxista, sendo acompanhado, em contrapartida, pela 

diminuição das pesquisas de cunho estatístico-demográfico (SPOSITO e SILVA, 

2013). 

Nos dias atuais, de acordo com os levantamentos realizados para esta 

pesquisa, podemos destacar alguns autores engajados em pesquisas na temática das 

cidades pequenas como Eliseu Sposito, Angela Maria Endlich, Wilson dos Santos, 

Orlando Moreira Júnior, Beatriz Ribeiro Soares, Mara Lucia Falconi da Hora 

Bernardelli, Sandra Maria Fonseca da Costa, Jânio Laurentino de Jesus Santos, Jânio 

Roque Barros de Castro, Paulo Roberto Baqueiro Brandão, Paulo Fernando Jurado da 

Silva, Winston Kleiber de Almeida Bacelar, Vanessa Manfio, Maria Silvia Carreiro 

Jorge Santos e Tânia Maria Fresca. Eles podem ser considerados, juntamente com 

Milton Santos, como as principais referências da Geografia Urbana brasileira, sendo 
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usados como pilares na construção e nos debates sobre o assunto na Geografia. 

Os estudos sobre as áreas não metropolitanas vão gradativamente sendo 

colocados em discussão pelo crescimento de cursos de graduação em Geografia em 

cidades interioranas com características diferentes daquelas de grandes centros. A 

dispersão permite a ampliação do debate sobre esta categoria de cidades. 

Partindo deste fato e levando para a área da educação, podemos emergir em 

defesa do estudo sobre a área, especialmente, para alunos que residem nessas 

cidades. Afinal, os parâmetros que regem o ensino da Geografia defendem que os 

professores devem considerar a experiência e os conhecimentos trazidos pelos 

alunos de suas vivências cotidianas (MOREIRA JUNIOR, 2013). A intenção é de 

mostrar aos alunos, que possuem pertencimento com as cidades pequenas, uma 

facilidade na identificação a partir de seu dia-a-dia as características elementares que 

mostram o caráter urbano de suas cidades. 

A cidade pequena não deve ser estudada e observada isoladamente e sim 

juntamente com suas dinâmicas e relações com outros centros urbanos, 

configurando como uma construção social e coletiva e dando base para formularmos 

indagações sobre os atuais estudos sobre a temática. 

Embora muitas pesquisas e trabalhos atuais tratem das conceituações sobre 

a cidade pequena, ainda existem lacunas no âmbito acadêmico, além do que, a 

dinâmica da própria realidade sobre “cidade” exige uma constante revisão dos 

conceitos existentes, pelo fato de ela estar em constante evolução. 

Estudar cidades não é tarefa fácil; não basta analisá-las ou viver nelas, é 

preciso verificar outros aspectos, como a sua dinâmica populacional e econômica, 

bem como os processos geográficos e históricos envolvidos. Cada uma delas tem a 

sua história; possui uma identidade própria, com diferenças e semelhanças em 

relação a outras; existem as pessoas que moram ali.  

Como forma de organizar os estudos sobre o tema atualmente, nesta 

investigação foi realizado um levantamento de dados na produção acadêmica 

geográfica referente às pequenas cidades nos anais dos três últimos Simpósios 

Nacionais de Geografia Urbana (SIMPURB) para confirmar se a temática está 

realmente à margem da produção geográfica. Também analisamos os anais do 
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último Simpósio Nacional sobre Pequenas Cidades (SINAPEQ) e também o Catálogo 

de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), a fim de verificar quais as tendências atuais sobre o assunto. 

Como dito anteriormente, o recorte temporal usado foi os últimos seis anos. Tal 

pesquisa se baseou na procura do termo “cidade pequena” nos títulos e palavras-

chave. 

Tal metodologia foi baseada em Moreira Junior (2013, p. 20), que detalha 

que a 

 

Opção pelos anais se justifica por duas motivações básicas. 
Primeiramente, a continuidade, ou seja, revela tanto a ocorrência do 

tema no pensamento geográfico brasileiro quanto a permanência 
progressiva de questionamentos sobre a temática sob o olhar do 
geógrafo. Em segundo lugar, por ser um evento de nível nacional, o 

que permite a exposição de variados cenários e possibilidades 
diversas de leituras acerca das cidades pequenas (MOREIRA JUNIOR, 
2013, p. 20). 

 

O SIMPURB é um evento realizado a cada dois anos, sendo os últimos em 

Fortaleza/CE, Salvador/BA e Vitória/ES, em 2015, 2017 e 2019, respectivamente. O 

SINAPEQ teve sua última edição em 2016, realizado no município de Ituiutaba/MG.  

Analisando os anais, podemos destacar o número ínfimo de trabalhos sobre 

a temática das cidades pequenas. No SIMPURB de 2015, dos dezesseis Grupos de 

Trabalhos (GT’s), apenas dois estavam relacionado à área. O primeiro, denominado 

“Reestruturação Urbana, Cidades Médias e Pequenas: Processos Espaciais, Agentes 

Econômicos e Escalas Urbano-Regionais” possuía duas pesquisas, intituladas 

“Expansão Urbana em Pequenas Cidades: O Parcelamento do Solo Como Agente 

Modelador da Cidade ao Urbano” e “A Universidade Pública na Pequena Cidade: 

Valorização Regional e Novas Demandas”. 

O segundo GT definido como “O Local e o Global na Produção da Cidade 

Espetáculo: Retóricas, Coalizões e Resistência Popular” possuía apenas uma 

pesquisa, denominada “A Espacialidade do Lazer Urbano na Cidade Pequena 

Serrana: Os Festivais de Guaramiranga/CE”. 

Já em 2017, o SIMPURB apresentou três GT’s sobre a temática, dos quinze 
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propostos. O primeiro classificado como “Cidade e Urbano na Bahia: Dinâmicas e 

Processos Recentes” apresentou uma pesquisa, intitulada “Implicações 

Socioespaciais da Implantação de Políticas Públicas Habitacionais nas Pequenas 

Cidades do Território de Identidade do Sisal/BA”. 

O segundo GT foi definido como “Geotecnologias e Análise Espacial no 

Espaço Urbano” e também apresentou somente uma pesquisa, denominada “O Lote 

Urbano Em Uma Pequena Cidade No Estuário Amazônico e a Construção ao Cadastro 

Multifinalitário: Uma Abordagem Metodológica”. 

E o terceiro Grupo de Estudo ficou por conta de abordar a área sobre 

“Reestruturação Urbana: Agentes, Redes, Escalas e Processos Espaciais”, possuindo 

uma pesquisa, classificada como “Os Diferentes Urbanos Em Um Pequeno Município 

da Amazônia: Um Estudo de Barcarena/PA”. 

Em 2019, apenas um GT apresentou algum trabalho sobre a temática, dos 

17 que havia, que foi o “Brasil Não-Metropolitano: Temporalidades e Espacialidades 

Urbanas”, cujo possuía o trabalho “Os Diferentes Urbanos do Delta do Amazonas: 

uma Abordagem sobre a Importância das Pequenas Cidades”. 

Analisando agora o SINAPEQ, cujo evento é totalmente voltado para as 

pesquisas sobre cidades pequenas e consequentemente todos os trabalhos abordam 

a temática, houve a apresentação de 118 trabalhos. 

No Brasil, podemos perceber como a discussão está se ampliando. De modo 

geral, podemos elencar algumas palavras-chave em todas as pesquisas aqui citadas, 

uma vez que elas procuram esclarecer a variáveis relativas às políticas públicas 

habitacionais, uso do espaço urbano, parcelamento do solo, presença de 

universidades e lazer urbano, no âmbito de congressos e artigos. 

Na produção acadêmica de dissertações e teses, mesmo apresentando 

oscilações, é notório o aumento dos estudos no decorrer dos últimos seis anos. 

Identificamos trinta e três dissertações e dez teses no recorte temporal proposto, 

entretanto, o filtro de busca da CAPES apresentava até 2017, elencadas nos quadros 

1 e 2. Percebemos que o foco das pesquisas de mestrado está ligado às áreas de 

agricultura, rede urbana, mobilidade urbana, espaço urbano, comércio, saúde, 

questões habitacionais, paisagens, clima, planejamento urbano, questões 
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socioambientais, indústrias, demografia, urbanização. Já o doutorado, tem suas 

ramificações para o espaço urbano, demografia, economia, turismo, paisagem, 

homossexualidade, clima, violência, rede urbana e acessibilidade. 

 

Quadro 1. Dissertações Sobre Cidades Pequenas (2013-2017) 
                           TÍTULO                                   ANO 

Uma pequena cidade, uma grande relação: 
Piraju (SP) e a importância do café 

2013 

A centralidade de Mamanguape (PB) e sua 
relação com as cidades pequenas do litoral 
norte paraibano 

2013 

A mobilidade cotidiana campo-cidade: o 
caso dos moradores rurais de Cajuri e 
Coimbra/MG 

2014 

O papel das pequenas cidades na rede 
urbana: um estudo acerca do 
desenvolvimento da microrregião de 
Viçosa-MG 

2014 

Dinâmica espacial em pequenas cidades: 
produção do espaço e a expansão e 
reestruturação do instituto federal do 
sudeste de Minas Gerais, campus Rio 
Pomba 

2014 

Dinâmicas de reprodução do comércio e 
os novos papéis urbanos de pequenas 
cidades norte-rio-grandenses: um olhar a 
partir das redes associativistas de 
supermercados 

2015 

Território-usado e saúde em pequenas 
cidades 

2015 

Permanências e transformações no espaço 
comercial da pequena cidade de 
Juazeirinho-PB: da feira livre às redes de 
negócios 

2015 

A singularidade do urbano de Barcarena, 
como cidade ribeirinha da região 
amazônica 

2015 

Precariedade habitacional em pequenas 
cidades paraenses: análise a partir dos 
planos locais de habitação de interesse 
social 

2015 

A (re) produção do espaço urbano nas 
pequenas cidades da Amazônia 
setentrional: um estudo sobre Bonfim-RR 

2015 

Sociedade e natureza - Análise da 
paisagem e da ocupação urbana em 
ambiente de várzea no bairro de uma 

2015 
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pequena cidade do estuário amazônico: 
Ponta de Pedras - PA 

Análise de percepção ambiental de 
moradores de área de várzea em pequenas 
cidades da Amazônia: um estudo de caso 

2015 

Subsídios para elaboração de um plano de 
gestão e gerenciamento de resíduos da 
construção civil em cidades de pequeno 
porte 

2016 

O clima de cidades pequenas: configuração 
urbano-rural com uso de transectos móveis 
em Agudo/RS 

2016 

Planejamento e gestão urbanos em 
cidades pequenas: um estudo sobre 
Benedito Novo e de Rio dos Cedros-SC 

2016 

Metodologia para avaliação da 
vulnerabilidade socioambiental: estudo da 
cidade de Paracatu (MG) 

2016 

Ocupações irregulares em pequenas 
cidades da Amazônia - um estudo em vila 
dos cabanos, Barcarena, Pará, no período 
de 2005 a 2015 

2016 

Interações espaciais entre cidade média e 
pequenas cidades: um estudo de 
Araguaína-TO, Campos Lindos-TO, 
Carolina-MA e São Geraldo do Araguaia-PA 

2016 

Análise dos impactos da indústria do 
petróleo no espaço urbano de cidades 
pequenas: estudo de caso dos municípios 
de Carapebus e Quissamã/RJ 

2016 

A influência do número de habitantes de 
uma cidade na propensão à seleção e 
compra de produtos pela internet 

2016 

Cidades pequenas e rede urbana: 
interações espaciais a partir do sudoeste 
do estado de Mato Grosso do Sul 

2016 

Clima urbano sob o olhar das pequenas 
cidades: influência dos fatores geográficos 
nas variações climáticas em Lagoa Formosa 
(MG) 

2016 

Produção habitacional em pequenas 
cidades paraenses: análise do programa 
minha casa minha vida e planos locais de 
habitação de interesse social 

2016 

O tamanho populacional das cidades 
importa? Uma análise dos municípios do 
core de fronteira noroeste localizados no 
estado do Rio Grande do Sul 

2017 

Gestão de resíduos sólidos e a integração 
de catadores em cidades pequenas: os 

2017 
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casos de Assis Chateaubriand e Palotina, 
PR 

A inserção das pequenas cidades de 
Sertanópolis e Jataizinho na região 
metropolitana de Londrina-PR 

2017 

As franquias em cidades pequenas: 
estratégias locacionais do comércio e 
produção do espaço urbano 

2017 

O clima urbano em Pirapozinho/SP: 
eventos de ilha de calor urbanas em 
episódios de verão 

2017 

Configuração regional, segregação espacial 
e os processos de estagnação em pequenas 
cidades: o caso de Santa Tereza -RS 

2017 

Urbanização e planejamento: a produção 
do espaço urbano em pequenas cidades do 
eixo rodoferroviário da Alta Mogiana - 
Triângulo mineiro 

2017 

Cidade (s) pequena (s) e redes urbanas: 
uma análise dos papéis e significados de 
Jandaia do Sul na rede urbana do norte 
central paranaense 

2017 

Pertencimento e mudança: um estudo 
sobre temporalidades em um pequeno 
município brasileiro 

2017 

Fonte: CAPES, 2018 

 

Quadro 2. Teses Sobre Cidades Pequenas (2013-2017) 
TÍTULO ANO 

A praça no contexto de pequenas cidades 
na microrregião de Campo Mourão - PR 

2013 

As cidades pequenas na região 
metropolitana de Campinas-SP: dinâmica 
demográfica, papéis urbanos e (re) 
produção do espaço 

2014 

Pequenas cidades da região de Cáceres - 
MT: papéis e significados na dinâmica 
socioeconômica regional 

2014 

Ecoturismo em pequenas cidades 
brasileiras e a experiência de Barreirinhas 
no estado do Maranhão 

2015 

Paisagem furusato - desastres naturais e 
reconstrução de pequenas cidades 

2016 

Uma hermenêutica da homossexualidade: 
o fazer-se gay como prática política de 
liberdade em cidades pequenas 

2017 

Pequenas cidades do nordeste do Pará: 
maritimidades da Amazônia 

2017 

Um espectro ronda as pequenas cidades: o 2017 
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aumento da violência e da insegurança 
objetiva 

Pequenas cidades no contexto 
metropolitano: o caso da região 
metropolitana de Maringá, PR 

2017 

Mobilidade e acessibilidade em pequenas 
cidades: proposições para a inclusão dos 
pequenos municípios na elaboração dos 
planos de mobilidade urbana 

2017 

Fonte: CAPES, 2018 

 

Para chegarem aos resultados, observamos que os pesquisadores fazem uso 

da análise do urbano, que embasa os processos ligados a economia, bem como na 

própria urbanização, na divisão territorial do trabalho e aos aspectos funcionais. 

Com relação ao embasamento teórico utilizado pelos autores para definir 

uma cidade pequena, observamos que houve variação na utilização de critérios 

quantitativos, qualitativos, ou o uso dos dois critérios. 

Podemos perceber também que os estudiosos sobre o tema estão engajados 

no referencial teórico, porém apresentam certa dificuldade na conceituação das 

relações empíricas que essas cidades apresentam, justificado pela ausência de 

critérios qualitativos e/ou quantitativos oficiais que definam as cidades (RÉ e BOVO, 

2016). Entretanto, mesmo apresentando falhas, no Brasil a definição oficial perpassa 

pelos conceitos do órgão brasileiro sobre o tema, o IBGE. 

Esses são alguns dos desafios e tendências encontrados nos diversos 

trabalhos acadêmicos mencionados. Porém, o principal é que esse conjunto de 

estudos sobre essas cidades possibilita avançar na construção de um conceito mais 

bem delineado, pois demonstra uma série de possibilidades e perspectivas nas quais 

essas pesquisas podem seguir e também por destacar uma série de desafios teórico 

e metodológicos, indicando as principais preocupações científicas sobre as cidades 

pequenas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho não pretende esgotar o assunto. Estamos cientes da 

necessidade de mais estudos e aprofundamento sobre as questões que envolvem as 

cidades pequenas, principalmente dentro das investigações em Geografia. No 

entanto, buscamos mostrar, em linhas gerais, a fundamental importância da 

realização de estudos e pesquisas relacionadas às cidades pequenas brasileiras, para 

que seja possível compreender melhor a realidade de parte significativa da 

população que reside nessas localidades e sobrevive, principalmente, em função de 

atividades pouco dinâmicas e de recursos oriundos do governo para satisfazer suas 

carências diversas, principalmente o Fundo de Participação de Municípios (FPM), cujo 

é o mecanismo de transferências entre a União e os Municípios. 

Por serem numerosas no território brasileiro e, consequentemente, pelo fato 

de parte importante da população residir nessas áreas, destaca-se a necessidade de 

realização de pesquisas que se direcionem para as pequenas localidades, podendo 

fornecer um caminho para que as políticas voltadas a essas localidades seja o mais 

eficiente possível. 

Estudar as cidades pequenas significa conhecer o espaço, observá-lo em sua 

aparência, conhecer os mecanismos de construção deste espaço, conhecer os 

instrumentos utilizados pelo poder (público e econômico) e, principalmente, 

incorporar outro elemento nesta análise, que nos é, na maioria das vezes, 

mascarado. 

É o fato de que todos os homens constroem o espaço, cada uma das 

pessoas é agente ativo neste processo de construção. E exatamente por isto, todos, 

precisamos ter o domínio do conhecimento desse espaço, pois só assim cada homem 

concreto (e não abstrato, diluído em quantidades ou qualificações) poderá agir como 

cidadão consciente de seus direitos. 

No entanto, estudar as cidades pequenas ajuda a compreender e descrever 

não apenas elas em si, mas propõe um olhar diferente sobre todo o nosso território, 

se baseando em suas perspectivas políticas, econômicas e sociais, contribuindo para 

um entendimento da própria realidade, já que elas são maioria no território 
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brasileiro, mas não somente isso, mas também aos aspectos que vão desde a 

qualidade de vida de seus moradores e às oportunidades de desenvolvimento 

econômico. 
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TERRITÓRIOS MARGINALIZADOS: SIMULACROS DISCURSIVOS 

ENTRE AS CIDADES PEQUENAS E OS ESPAÇOS DA POBREZA 
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RESUMO 

A partir da temática dos territórios marginalizados este trabalho busca articular as 

cidades pequenas e os espaços da pobreza, com base na seguinte questão: Como as 

forças ante à escassez operam de modo a desvelar o mito da marginalidade? O objetivo 

deste estudo consiste em analisar estes territórios considerados à margem das 

relações socioespaciais. Através da revisão de literatura, realizada no campo da 

sociologia do território e da filosofia da diferença, o trabalho toma como premissa a 

elaboração da noção de simulacros discursivos, enquanto perspectiva teórica-

metodológica. Como resultados apresentam-se a composição de possíveis definições 

sobre as cidades pequenas e os espaços da pobreza e, consequentemente, suas 

conexões e tensionamentos. Estes territórios, expostos cotidianamente a escassez, 

anunciam a emergência da potência de transformação. 

 

Palavras chave: Territórios marginalizados. Simulacros discursivos. Cidades 

pequenas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A manutenção da vida nas cidades pequenas vem se tornando cada vez mais 

inviável, ao passo que nas grandes tem se tornado cada vez mais precária. Pela lógica 

do neoliberalismo, uma demanda é vista como insuficiente para ser viabilizada a sua 

oferta, e a outra como excessiva. A partir deste contexto formula-se a seguinte 

questão: como as forças ante à escassez operam de modo a desvelar o mito da 

marginalidade? Tal questão apresenta dois pressupostos: o primeiro diz respeito a 

compreensão do território, através da conceituação de “território usado” de Milton 

Santos (1999); e o segundo compreende a tese de Janice Perlman (2002) acerca das 

falácias sobre a marginalidade. 

Este estudo consiste em uma breve revisão de literatura, realizada no campo 

da sociologia do território e da filosofia da diferença, com o objetivo de analisar dois 

territórios considerados à margem das relações socioespaciais: as cidades pequenas e 

os espaços da pobreza. A perspectiva teórico-metodológica deste trabalho decorre da 

ideia de “simulacros discursivos”. Tal ideia foi apresentada inicialmente por Frederico 

de Araujo (2007) no estudo sobre a temática das identidades, dos territórios e das 

suas relações. A argumentação desenvolvida entre essas duas esferas classificatórias, 

promove uma reflexão epistemológica que rompe com as noções absolutas dos 

conceitos representacionais. O presente estudo apropria-se deste referencial analítico, 

visto que o contexto contemporâneo evidencia o efeito do tempo, sujeitando as coisas 

à condição de inacabadas, em movimento de passagem e de mutação, sendo assim 

impossíveis de atingir a perfeição. 

A partir da composição do referencial analítico de “simulacros discursivos” 

evita-se remeter a um modelo representacional, que tem impulsionado a abordagem 

teórica dos territórios marginalizados. Contudo, a análise das cidades pequenas ocorre 

de modo intrínseco as discussões com enfoque na pobreza urbana. Evidencia a 

ausência de parâmetros ideais e coloca como condição as contradições e 

complexidades, que implicam em questões políticas e sociais, diante do imposto 

processo de marginalização. Toma-se como aporte teórico os estudos de Angela 

Endlich (2006) e Maria Encarnação Beltrão Sposito (2001), em conjunto com a reflexão 
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de alguns marcos da legislação brasileira.  

Para os estudos sobre os espaços da pobreza é de grande valia a obra de 

Milton Santos sobre a Pobreza Urbana (2009). A fim de evitar exclusões ou 

predefinições, de acordo com a proposição dos “simulacros discursivos”, a análise dos 

espaços da pobreza procura refletir sobre a dinâmica temporal explicita nos estudos 

sobre identificações e territorializações. Para esta compreensão introduziu-se a tese 

de Eber Marzulo (2005), a respeito dos espaços dos pobres e seus fenômenos 

socioespaciais. O território dos espaços da pobreza, assim como, o território das 

cidades pequenas, recusam um modelo ideal. 

Este trabalho fomenta a possibilidade de outra perspectiva, que não seja a 

recorrente imagem da cidade como um ímã ou uma porta aberta, signo de ilimitadas 

opções para o futuro. Nem a contrastante imagem do campo como um circuito 

fechado, signo de limitação do progresso necessário à vida. Também não serão 

acusados o crescimento natural ou espontâneo, nem as ações dos planejadores frente 

a hiperurbanização. Muito menos serão desejados artifícios em prol de um equilíbrio 

demográfico, ou serão revitalizadas as teorias do antiurbanismo. Nenhuma imagem 

será consagrada ou profana. O sentido será sempre duplo entre o que é discernível, 

buscando evitar exclusões ou predefinições.   

Por fim, fomenta-se possibilitar outra perspectiva em meio as “táticas” 

segundo Michel de Certeau (2014), que não refute ou reproduza modelos ideais de 

cidade, também a partir da reflexão de Milton Santos (2020) sobre a condição de 

escassez como potência de transformação. Ainda a teoria dos “simulacros discursivos” 

encontra-se atrelada ao conceito de “devir” deleuziano, que remete à força da criação.  

Em vista disso, ob/]]serva-se que há uma complexa agenda de abordagens, além das 

pesquisas materialistas e cientificistas, para a questão das cidades pequenas. Como 

por exemplo, através das abordagens da sociologia do território e da filosofia da 

diferença que, apesar das distinções entre seus campos do conhecimento, buscam 

superar a ideia das territorialidades marginais, ou seja, da visão equivocada dos 

territórios aquém dos processos socioespaciais da vida contemporânea.  
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2 TERRITORIOS MARGINALIZADOS 

 

A elaboração teórica deste trabalho acerca dos territórios marginalizados parte 

do conceito de “território usado” de Milton Santos (1999). Essa conceituação aborda a 

noção de transformação, fruto de um território em processo, que abrange distintas 

dimensões – global, nacional, intermediárias e local; também compreende um plano 

comum entre passado e futuro imediato: “O que há na realidade  é relação sociedade 

e sociedade enquanto território, sociedade enquanto espaço” (SANTOS, 1999, p. 18). 

Em determinado recorte temporal o território corresponde indissociavelmente às 

coisas, aos homens e suas relações, e a estas são atribuídas noções de poder. O 

“território usado” é um campo de forças, lugar de exercício das contradições entre 

Estado e mercado, em meio a sociedade e a economia.  

A compreensão de território está atrelada a inúmeros problemas acerca das 

ações de planejamento e gestão. Segundo Santos (1999), nunca houve um esforço 

para pensar sobre o território na sua totalidade, como um todo correlacionado; as 

representações do território de modo estático são insuficientes diante do dinamismo 

social; a regulação do território pelas instâncias políticas são cada vez mais abafadas 

pelas instâncias econômicas. O presente debate sobre os territórios marginalizados 

está fundado nesta problemática, onde alguns territórios, intrinsecamente a sociedade 

que o compõem, são forçados a viver uma condição marginal, aquém dos processos, 

das produções e dos possíveis benefícios. 

A marginalização não constitui uma conceituação, mas sim um importante 

debate semântico, levantado pelo conflito entre recursos e necessidades. Esta 

condição decorre da acumulação capitalista, que expressa certo etnocentrismo e 

repercute em estruturas dicotômicas: centro-periferia, urbano-rural, indústria-

agricultura, moderno-tradicional. Considerado por Santos (2009) como inadequado 

devido a sua ambiguidade, o termo marginalidade julga uma parcela da sociedade 

como excedente e economicamente inútil, tal opressão coloca estes numa condição 

fora das relações de poder do território, ou seja, numa qualidade marginal.  

Essa qualidade que abrange uma grande parcela da sociedade provoca o 

surgimento da ideia de “massa marginal”. Condição que para alguns teóricos poderia 
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corresponder a reserva da reserva do exército industrial apresentado por Marx, para 

outros corresponderia a parte afuncional ou disfuncional da superpopulação moderna. 

Milton Santos (2009), no entanto, ao passo que apresenta tal fundamentação teórica 

sobre a “massa marginal”, a refuta: 

 

A formação do salário nas atividades modernas também coloca em risco 

a tese da "massa marginal". As enormes possibilidades de trabalho da 
"massa marginal" pesam fortemente sobre o mercado de trabalho não 
intelectual no circuito moderno e baixam os salários. Implica, ao mesmo 

tempo, um aumento do excedente do empresário, e também um aumento 
na taxa de lucro. Portanto, não se pode concordar com Nun quando 

afirma que a "massa marginal" é afuncional ou disfuncional. Ao contrário, 
ela tem um papel preciso no funcionamento da fase atual do sistema 
capitalista, porque facilita a acumulação no centro e na periferia (SANTOS, 

2009, p.40). 

 

Em consonância com esta perspectiva, a obra O Mito da Marginalidade de 

Janice Perlman (2002) anuncia no próprio título a sua principal tese. A partir da 

pesquisa de campo sobre a marginalidade realizada no final da década de 1960, no 

território brasileiro, mais precisamente em meio às favelas do Rio de Janeiro, a autora 

atribui a denominação de mitos às visões negativas, que permeiam as crenças 

presentes nas teorias acadêmicas e nos preconceitos locais sobre estes territórios. 

Ainda, chama a atenção, ao afirmar que um observador fortuito não seria capaz de 

perceber as complexas relações socioespaciais das favelas, organizadas de modo 

coeso e com notável grau de confiança. 

A rotulação da sociedade como normal ou marginal é determinada pelas 

condições econômicas e pelas ideologias de manipulação política. De acordo com 

Perlman (2002), o modo de enfrentar as massas ditas marginais é paradoxalmente 

expressa na intenção de integrá-las ao sistema capitalista, fato que produz a sua 

precária condição social e econômica. Sobre essa rotulação, a pesquisadora descreve 

uma situação vivenciado no estudo de campo, em confronto com a sua natureza 

estrangeira: “Se os critérios de normalidade fossem fixados pela prevalência e não 

pela classe, então o jogo do bicho no Brasil seria considerado normal, enquanto ir à 

opera seria marginal, o que obviamente, não ocorre” (PERLMAN, 2002, p. 125). 

Devido à maneira vaga como muitos grupos sociais vinham recebendo a 
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denominação de marginais, Perlman (2002) elaborou uma síntese através de cinco 

fatores empregados nessa definição. O primeiro diz respeito a localização, em paralelo 

ao baixo padrão construtivo e a ausência de condições salubres. A segunda aponta a 

situação inferior ocupada na escala econômica-ocupacional. Na sequência, é registrado 

a distinção identitária dos grupos migrantes, dos recém-chegados e dos considerados 

membros de diferentes subculturas, fato que emerge a questão de que não é possível 

ocorrer uma marginalidade sem que haja uma relação básica de igualdade, por 

exemplo, nos sistemas tribais ou feudais essa não seria um assunto possível. O quarto 

fator associa a definição dos marginais com as minorias raciais e étnicas. Por fim, o 

último fator coloca a situação dos transviados, que também poderiam ser denominados 

de errantes ou de vagabundos, eles correspondem aos sujeitos que não obedecem aos 

padrões comportamentais vigentes ou dominantes. 

Apesar de cada uma das cinco categorias colocar as “massas marginais” para 

fora do funcionamento padronizado das cidades, tal ato não pode ser visto como uma 

simples coincidência ou uma relação direta de causa e efeito. A marginalização dos 

territórios decorre de uma interdependência entre vários fatores. Segundo Santos 

(2009, p. 26): “O grande erro é considerar a urbanização como uma variável 

independente e não o que ela realmente é: um epifenômeno.” As ocupações urbanas 

não se instalam cegamente, mas de modo a conquistar condições privilegiadas, visto 

pelo sistema capitalista, espaços devem oferecer a máxima rentabilidade. Em resumo, 

as cidades têm evidenciado o impacto das modernizações. Perlman (2002) e Santos 

(2009), nas suas abordagens sobre as questões da marginalidade e da pobreza 

ponderam os processos de migração e urbanização, que marcam as décadas de 1950 

e 1960 no Brasil. 

Em meio ao estudo desses processos do êxodo rural e densificação urbana, da 

grande diáspora do campo para a cidade, acontece a tensão de um primeiro encontro 

teórico entre os territórios marginalizados que serão apresentados neste artigo. Os 

territórios das cidades no campo (pequenas cidades) e os territórios da pobreza urbana 

(espaços da pobreza), essa relação, enquanto “simulacros discursivos”, evidencia a 

ausência de um modelo ideal, assim como, recusa uma representação que sirva como 

base para os procedimentos de análise.  
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2.1 SIMULACROS DISCURSIVOS 

 

A fim de explicar o simulacro Cláudio Ulpiano (1989), em sua aula intitulada A 

idéia de perfeição, articula o estudo sobre os iconofílicos2 e os iconoclastas3. A iconofilia 

ocorre no mundo platônico, das ideias regulativas, dos ícones, onde a lei das imagens 

conduz ao progresso infinito. Há uma busca contínua para atingir certo arquétipo, no 

entanto, reafirma-se que a perfeição é inatingível de acordo com tempo. Na 

iconoclastia não há imitação desse arquétipo, ela produz um mundo separado dos 

modelos, das origens, pode ser aproximado ao que viria a ser o pensamento dialético. 

O simulacro, por sua vez não remete ao modelo, ou seja, não está ligado a nenhuma 

realidade. Para o professor, enquanto o iconofílico é otimista e o iconoclasta é 

pessimista, o simulacro corresponderia ao trágico. 

A principal diferença entre a iconofilia e a iconoclastia em relação ao simulacro, 

segundo Ulpiano (1989), é que ambas estão associadas ao modelo, mesmo que de 

modo diferente. Visto que para a iconofilia as ideais reproduzem o modelo, para a 

iconoclastia, ao contrário, as ideias não o repetem. Apesar disso, igualmente, são 

estabelecidas analogias que partem de certo modelo, por semelhanças e diferenças, 

que conduzem a realidade. Na analogia da iconofilia atribui-se proporção às 

características, por exemplo, são proporcionalmente semelhantes ou diferentes em 

relação ao modelo-cópia. Já na iconoclastia o conhecimento corresponde a 

comparações, através de distintas perspectivas sobre os modelos, uma vez que não 

há meios de atingi-lo. 

 

(...) enquanto iconofílicos, somos imagens de um modelo superior – à 
maneira da ontologia arcaica – que nós imitaríamos. Na iconoclastia, nós 
estaríamos separados desse modelo superior. Teríamos caído no mais 

total pecado. Enquanto que, no simulacro, não haveria modelo superior. 
Nenhum modelo superior! (ULPIANO, 1989, p. 10). 

 

A obra Lógica do sentido de Gilles Deleuze (1974), versa sobre a condição que 

 
2 Que ou aquele que apresenta amor às imagens, às representações figuradas, ou arte de colecioná-las 
(MICHAELIS, 2020). 
3 Que ou aquele que abomina qualquer tipo de adoração a imagens sacras e ataca instituições 
tradicionalmente veneradas (MICHAELIS, 2020). 
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se “tornarmo-nos simulacros, perdemos a existência moral para entrarmos na 

existência estética” (p. 263). Construídos a partir de certa dessemelhança, os 

simulacros implicam na subversão das profundidades e na perversão das superfícies. 

Ainda, segundo o filósofo, o sujeito observador atua para a composição do simulacro, 

inclui um ponto de vista diferencial – nem privilegiado, nem hierárquico – o transforma 

e o deforma. Nenhum modelo seria capaz de resistir a esta vertigem.  

O simulacro propõe uma originalidade ao pensamento. Afora dos parâmetros 

e comparações, não permite que sejam constituídas analogias. A ideia de simulacro 

carrega a ideia de singularidade, da univocidade, semelhante a si próprio detém uma 

identidade plena. Diferentemente do universo da cópia, o simulacro é do universo do 

duplo, pois relaciona a singularidade dois valores: autonomia e existência. Por 

exemplo, a intertextualidade até segue um modelo, mas no momento em que se 

constitui, pode mascarar o modelo e atingir a sua autonomia, passando assim a existir 

(ULPIANO, 1989). 

A ideia produzida pelo universo do duplo configura-se a partir dos simulacros, 

que obtém sua legitimidade nas tramas sociais, cuja tessitura é discursiva. Segundo 

Deleuze (1974), a própria linguagem manifesta todos os duplos, compondo o mais alto 

simulacro. Em vista disso, os “simulacros discursivos” (ARAUJO, 2007) consideram a 

potência das ações transformadoras, ante concepções essencialistas ou idealistas. A 

problemática representacional dos conceitos transforma-se numa problemática 

linguística, que busca analisar a relação e natureza estabelecida entre objeto, 

significante, significado e sentido.  Para tal, destaca-se o papel do sujeito, que revela 

o caráter axiológico e político nesse embate com o mundo.   

 

A ênfase na linguagem empreendida por essa vertente constitui-se de tal 

maneira que tem por implicação a consideração de que o próprio caráter 
do vínculo social é lingüístico, ou, na forma desdobrada mais precisa de 
algumas compreensões, é discursivo. Assim sendo, a objetividade dos 

signos, ou seja, do quádruplo objeto / significante / significado / sentido, 
é constituída no campo das relações interdiscursivas, das relações sociais 

portanto, o que traz à problemática, de modo imediato e direto, questões 
de ordem política, ética, estética e gnosiológica, além de apontar ao 
caráter espaço-temporalmente situado dos signos (ARAUJO, 2007, p. 17). 

 

A elaboração teórica, a partir da ideia de “simulacros discursivos”, contém a 
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virtualidade. O virtual remete a potência a ser revelada, a semiótica da linguística que 

decorre de um processo de latência, para a criação de um sentido. “Cada parte virtual 

de uma tal palavra designa o sentido da outra ou exprime a outra parte que, por sua 

vez, o designa: Sob esta forma, além disso, a palavra no seu conjunto diz seu próprio 

sentido e não-senso sob este novo título” (DELEUZE, 1974, p. 70). A noção de 

virtualidade deleuziana recai sobre o seu conceito de “devir”. A produção do simulacro 

desempenha o papel do puro “devir” que, na medida em que contesta 

simultaneamente o modelo e a cópia, torna-se ilimitado. 

 

Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, 
seja de justiça ou de verdade. Não há um termo do qual se parta, nem 

um ao qual se chegue ou ao qual se deva chegar. Tampouco dois termos 
intercambiantes. A pergunta 'o que você devém?' é particularmente 
estúpida. Pois à medida que alguém se transforma, aquilo em que ele se 

transforma muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos 
de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não 
paralela, de núpcias entre dois reinos (ZOURABICHVILI, 2004, p. 24). 

 

 

“O simulacro não é uma cópia degradada, ele encerra uma potência positiva 

que nega tanto o original como a cópia, tanto o modelo como a reprodução” (DELEUZE, 

1974, p. 267).  A análise a seguir sobre os espaços da pobreza e das cidades pequenas, 

fomentada pela ideia de “simulacro discursivo”, dista das práticas de repetição ou 

reprodução. Em virtude de apresentar-se fora do campo da verificabilidade do 

arquétipo, enquanto imagem ideal ou modelo, possibilita um estudo com base nos 

modos em que os territórios são sujeitados através de condições marginalizantes, 

como será abordado no tópico a seguir. 

 

3 TERRITÓRIO DAS CIDADES PEQUENAS 

 

“O conceito de cidades pequenas é daqueles de difícil elaboração”, segundo 

Angela Endlich (2006, p. 87), visto que pode implicar até mesmo na discussão sobre 

o próprio conceito de cidade. Geralmente, esses territórios são associados a patamares 

mínimos quanto ao número de habitantes, à dimensão territorial, aos recursos e 

atividades econômicas. Para este estudo, no entanto, a concepção sobre cidades 
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pequenas apresenta-se atrelada às discussões acerca dos espaços da pobreza. 

Evidencia a ausência de um modelo ideal de cidade ou parâmetros utópicos, através 

da perspectiva teórica-metodológica dos “simulacros discursivos”. A principal condição 

que compõem essa articulação são as contradições e complexidades, que incidem 

sobre uma discussão semântica, que implica também em questões políticas e sociais, 

do processo de marginalização destes territórios.  

 

Ao passo em que se generalizou o processo de urbanização ele foi 
somando contradições, materializadas de diferentes maneiras. Assim, 
além do questionamento se são ou não cidades as pequenas 

aglomerações, interrogações da mesma natureza podem ser feitas quanto 
às imensas periferias, em geral parte não formal das grandes cidades; os 
condomínios fechados e o encerramento que eles representam em 

relação à diversidade social que deveria caracterizar a vida urbana e os 
loteamentos urbanos dispersos nos entornos metropolitanos. Portanto, 

são várias as manifestações contraditórias do urbano, sendo as pequenas 
cidades parte do mesmo processo. Esse questionamento pode ser 
compreendido pela adoção, ainda que involuntária, de um parâmetro 

ideal de cidade, que não alcança as expressões concretas do processo 
(ENDLICH, 2006, p. 86). 

 

Quanto à materialização das cidades pequenas, pode-se observar certa 

diversidade nas suas adjetivações de cidades dormitórios, cidades de passagem, 

cidades isoladas. Seria possível, portanto, estabelecer outros “simulacros discursivos”, 

por exemplo, com os condomínios fechados, conformação cada vez mais frequente 

nas grandes cidades brasileiras. Não obstante, para a análise conceitual dos “territórios 

usados” (SANTOS, 1999), que buscam capturar as diversidades e dinâmicas – temporal 

e social; fruto da transformação das identificações e das territorializações (ARAUJO, 

2007), tal processo apresenta como foco os modos de vida, singularidades expressas 

pela experiência espacial do sujeito-social. 

Para uma análise acerca da materialização destes simulacros serão 

consideradas as cidades pequenas ditas predominantemente rurais, devido às suas 

atividades econômicas. Juntamente com o espaço de favela que se encontram na 

periferia das cidades, nas denominadas áreas periurbanas, faz-se esse recorte uma 

vez que as favelas apresentam inúmeras derivações, assim como as cidades pequenas. 

Dentre as experiências espaciais da sociedade, ressalta-se a prática do cultivo, que é 
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compartilhada em ambos territórios analisados, numa perspectiva de “tática”. Segundo 

Michel de Certeau (2014), às “táticas” correspondem ações imediatas, são respostas 

que tensionam as “estratégias” que configuram o lugar hegemônico.  

Assinalado, ainda no primeiro encontro teórico, diante do êxodo rural e da 

densificação urbana, é possível notar um hábito comum aos moradores das cidades 

pequenas de cultivar hortas e jardins, que também é expresso na busca dos migrantes 

recém chegados às metrópoles pela materialização das suas ocupações. As práticas 

cotidianas, frutos da “arte de um saber” rural, possibilitam a criação de “táticas”, que 

resistem nas “maneiras de fazer”, através de um poder emergente (CERTEAU, 2014). 

Tal poder possibilita o cultivo de chás ante os medicamentos farmacológicos, de 

hortaliças ante os produtos industrializados, de jardins ante a rigidez e a monotonia 

do concreto. Esses elementos da vida urbana que de algum modo são combatidos não 

assombram apenas grandes cidades, chegaram através da aspirada modernidade 

também nas menores, que necessitam resistir. Mais recentemente o hábito de cultivar 

passou a pertencer a outros habitantes urbanos, que procuram resgatar as origens e 

a essência da existência humana, ainda pelas “táticas” de uma segurança alimentar. 

Quanto à configuração das cidades pequenas, predominantemente rurais, 

segundo Maria Encarnação Beltrão Sposito (2001), cabe ressaltar as transformações 

fruto da atualização da agricultura, a fim de distinguir o papel das “cidades do campo” 

das “cidades no campo”, esta última denominação caracteriza as áreas pouco 

incorporadas pelo mercado capitalista, percebidos pela mecanização agricultura e pelo 

domínio das monoculturas. Cabe ressaltar também que a adoção da denominação de 

cidades pequenas, ante a de municípios pequenos, decorre pela relação com a vida 

em sociedade, com a urbanização, tendo uma relação mais próxima com os 

parâmetros populacionais, e não com os parâmetros de dimensão geográfica. Contudo, 

o planejamento e as políticas públicas devem atender não somente as áreas 

consideradas cidades, mas também às demandas das áreas periurbanas. Do mesmo 

modo, estas práticas de organização e gestão territorial devem compreender toda 

porção do território municipal, como estabelecido no Estatuto da Cidade (2001) não 

se limitando apenas a área que corresponde ao perímetro urbano.  

Para as ações de planejamento, de acordo com Sposito (2001), também é 
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necessário analisar os papéis que as cidades desempenham numa escala regional, 

dentro da constituição das redes urbanas, onde geralmente as cidades médias 

desempenham papéis de intermediação, entre as cidades pequenas e as cidades 

metropolitanas. A autora ainda ressalta, que embora ocorra uma hierarquia na 

organização das redes de cidades, cada uma assume uma função importante para a 

manutenção da vida em sociedade. Diante das dinâmicas de interrelação das cidades, 

retoma-se um questionamento apresentado por Perlman (2002, p.37): “Os migrantes 

chegam à cidade de-uma-vez-para-sempre, ou vêm escalando, desde as cidades 

pequenas para as maiores, ou seguem um padrão de ida-e-volta acompanhando as 

estações?” Uma resposta possível, considerando o fenômeno de crescimento das 

cidades intermediárias (DAVIS, 2006), reforça que a noção de território e de 

marginalização não são estáticas ou permanentes, está compreensão está ligada as 

condições da dinâmica temporal, social e econômica, ou seja, está sujeita a mudanças.  

Devido alguns estudos sobre espaços da pobreza apresentarem como 

parâmetro cidades com milhões de habitantes, como no caso de Mike Davis (2006) 

que discorre sobre favelas de megacidades do mundo todo, faz-se necessário 

estabelecer alguns critérios sobre as cidades pequenas que se destacam neste estudo. 

A definição tange as cidades que se encontram à margem da legislação das políticas 

urbanas e regionais (Estatuto da Cidade, 2001; Estatuto da Metrópole, 2015). Ou seja, 

cidades que possuem menos de 20.000 (vinte mil) habitantes e que não estão 

localizadas em regiões metropolitanas. Desde a Constituição Federal, em 1988, as 

cidades brasileiras almejam que a descentralização presente na municipalização dos 

serviços públicos pudesse significar uma melhor redistribuição e, assim, um acesso 

mais justo a estes serviços. Contudo, na realidade das cidades pequenas ocorreu 

apenas a transferência de atribuições, sem uma autonomia orçamentária e decisória 

(ENDLICH, 2006). Tal questão, quando incorporada ao contexto de competição do 

neoliberalismo, tem comprometido ainda mais as relações entre espaço e sociedade.  

Observa-se que a manutenção da vida nas cidades pequenas vem se tornando 

cada vez mais inviável, ao passo que nas maiores tem se tornado cada vez mais 

precária. A demanda pelos direitos sociais estabelecidos pela Constituição (1988) – 

educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, 
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previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados 

– vista pela lógica do lucro, é considerada insuficiente para viabilizar a sua oferta, no 

primeiro caso, e excessiva no segundo. Ambas demandas resultam na escassez. 

 

4 TERRITÓRIO DOS ESPAÇOS DA POBREZA 

 

Milton Santos, em 1978, defendeu a atualidade da temática da pobreza 

urbana, visto pela intensa expansão tanto da urbanização, quanto da pobreza, também 

devido a generalidade deste fenômeno em todos os países, especialmente nos 

subdesenvolvidos. Os estudos de Santos (2009) associam a pobreza à escassez, de 

acordo com: a noção de privação, cujo parâmetro é de natureza material; a ideia de 

relatividade, por exemplo a sensação de descontentamento; e aos modos de vida, que 

correspondem as complexas relações sociais, econômicas, culturais e políticas.  

Apesar de apontar como mais importante a compreensão do fenômeno do que 

a sua mensuração, Santos (2009) diferencia os pobres dos miseráveis. Em tal 

comparação, os pobres apresentam um poder de compra reduzido em relação ao seu 

contexto, enquanto os miseráveis são privados da satisfação de necessidades vitais. 

Ainda segundo sua abordagem, as condições de carência e insatisfação, em que vivem 

milhões de indivíduos, exigem uma atividade intelectual incansável. 

A concepção da pobreza, pautada pela ideia dos “simulacros discursivos”, 

reforça a importância de pensar sobre identificações e territorializações, de modo a 

apropriar-se da dinâmica temporal. Ante a abordagem de um calunga4, faz-se 

necessário a compreensão sobre um sujeito social. Segundo Araujo (2007), os 

processos identitários são frutos do mundo moderno, visto que antes essa era uma 

noção fundada na vontade divina. Neste contexto, os processos de subjetivação acerca 

dos “indivíduos-sujeitos” apresentam-se pelas matrizes: indivíduo, classe e nação. 

Diferentemente, no contemporâneo ocorre uma ruptura com esses vínculos, fato que 

repercute numa subjetivação dos “indivíduos-indivíduos”, ou seja, os agrupamentos 

identitários fragilizados, resistem ao domínio e se multiplicam a partir de outras 

relações como raça, gênero, orientação sexual, faixa etária. 

 
4 Esboço da figura humana que os arquitetos fazem para dar ideia das dimensões da obra que projetam. 
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A identificação contemporânea, marcada pelo processo de diluição das 

matrizes modernas, implica na atribuição das dinâmicas espaciais, vistas através da 

noção de território. A abordagem teórica que incide sobre os fenômenos socioespaciais 

é apresentada na tese de Eber Marzulo (2005) a respeito dos espaços dos pobres. A 

ênfase da existência dos pobres consoante com o “efeito de território”, apontada pelo 

pesquisador tem a família como eixo de análise devido seu papel de mediadora entre 

a função socioeconômica e a inserção espacial dos sujeitos. Os estudos realizados 

numa típica favela carioca exploram as relações de enraizamento e pertencimento das 

redes sociais, estruturadas pela unidade familiar, que revelam uma forma de 

organização que ultrapassa os laços consanguíneos e por aliança, incorporando 

também outros agregados.  

O estudo sobre os pobres na escala metropolitana desenvolve a compreensão 

das relações de segregação espacial das classes populares que, segundo Marzulo 

(2005), revelam a concepção de uma modernidade tardia. Esta diz respeito a 

sociedade que, no contexto contemporâneo, configura-se de modo a dissolver as 

diferenças e distâncias físicas (centro e periferia), no entanto, reafirma o conceito de 

classes sociais. Sendo as favelas o padrão de espaço das classes populares nas grandes 

cidades, suas dinâmicas de segregação definem os grupos sociais pobres. Devido à 

falta de centralidade do trabalho, os pobres têm sido referenciados pelas suas 

condições de moradia, marcadas pela ausência de serviços públicos e infraestruturas 

urbanas. 

O processo do simulacro, para identificação do sujeito social discursivo, exige 

uma atenção linguística. A denominação “espaços da pobreza” apresenta o substantivo 

pobreza, que busca evidenciar a essência implicada. No entanto, essa semântica busca 

acolher a possibilidade de transformação desta condição. Apesar disso, nenhuma 

identificação é capaz de desvencilhar-se do “objetalismo convencional”, conforme 

Araujo (2007, p.24): “a convenção é produto da ação de sujeitos racionais, centrados, 

que manipulam racionalmente valores, interesses e saberes em processo interativo de 

estabelecimento de acordo.” Somado a isso, no agrupamento do comum, em meio a 

multiplicidade, está sempre implicada a problemática da individuação, da similitude e 

da permanência. 
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Por outro lado, aponta-se como potência da identificação a importância 

atribuída a singularidade, própria ao indivíduo devido a sua experiência de vida, 

experiência de territorialização. Tal perspectiva, evidencia a fundamental identificação 

dos espaços da pobreza para manifestar as discussões sobre os seus fenômenos. Os 

pobres, sujeitos sociais, que inscrevem e são inscritos pelos espaços da pobreza, "não 

são socialmente marginais, e sim rejeitados; não são economicamente marginais, e 

sim explorados; não são politicamente marginais e sim reprimidos" (GUNDER, 1966, 

p. 1, apud SANTOS, 2009, p. 36).  

Milton Santos (2009) demonstra que a alteração da denominação da pobreza 

por marginalidade, elaborada e aprovada institucionalmente, apresenta-se como um 

slogan acadêmico e oficial que mascara a análise teórica de fato necessária. Tal 

atenção a este debate semântico também serve às cidades pequenas, que por vezes 

recebem algumas denominações que desviam das suas problemáticas, por exemplo, 

do necessário acesso aos serviços públicos, por vezes denominados de serviços 

urbanos, como os serviços de educação, saúde, saneamento, mobilidade, entre outros.  

 

5 REFLEXÕES EM MEIO A ESCASSEZ 

 

Sem água potável encanada, sem tratamento de esgoto, sem coleta de lixo 

regular; distante dos serviços básicos e especializados de saúde e educação. Esta 

descrição corresponde a conformação de um território com baixa ou alta concentração 

populacional? Se refere aos espaços da pobreza ou às cidades pequenas? Configura 

urbanizações patológicas ou desordenadas? Mais do que a busca por parâmetros e 

soluções a partir de uma imagem representacional, das condições subumanas da 

escassez, o procedimento metodológico elaborado pela teoria dos “simulacros 

discursivos” trabalha a potência do “devir” (DELEUZE, 1974). O “devir” deleuziano 

carrega a potência de criação, acontece por um movimento de captura e mais-valia, 

nunca de reprodução. Esse “devir” é sempre minoritário, e aqui aplica-se a uma maioria 

minorizada, já que grande parte da população ocupa os espaços da pobreza (favelas) 

e a maior parcela das cidades brasileiras são consideradas pequenas (cidades aquém 

da legislação urbana e regional).  
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Os espaços da pobreza têm servido de “bode-expiatório” (PERLMAN, 2002) 

para muitos problemas sociais embaraçosos que não pretendem ser efetivamente 

resolvidos. Há uma sobrecarga no cotidiano vivido desses lugares, que está relacionada 

a esse afastamento do Estado (MARZULO, 2005). Tais concepções valem também para 

as cidades pequenas, como por exemplo na Proposta de Emenda à Constituição do 

Pacto Federativo (PEC 188/2019), que se encontra em votação a fim de extinguir até 

2023, os municípios com menos de 5.000 (cinco mil) habitantes e arrecadação de 

impostos inferior a 10% da sua receita total. Para possibilitar outra perspectiva, que 

não refute ou reproduza modelos ideais de cidade, analisa-se os sentidos duplos – as 

duplas capturas do “devir” – pela potência da escassez, segundo Milton Santos: 

 

A mudança histórica em perspectiva provirá de um movimento de baixo 
para cima, tendo como autores principais os países subdesenvolvidos e 

não os países ricos; os deserdados e os pobres e não os opulentos e 
outras classes obesas; o indivíduo liberado participe das novas massas e 

não o homem acorrentado; o pensamento livre e não o discurso único 
(SANTOS, 2020, p. 14). 

 

Diante da escassez os espaços da pobreza apropriam-se, segundo Marzulo 

(2005, p.181), “da dinâmica de enraizamento e pertencimento como tática de 

manutenção da própria vida”. Somam-se a essas “táticas” de sobrevivência (CERTEAU, 

2014), frente aos recursos limitados, as relações de confiança mútua e de coesão 

social, comprovadas na observação de Perlman (2002) através da presença de vários 

clubes e associações nas favelas cariocas.  Nas cidades pequenas, Endlich (2006) 

descreve que esses sentimentos de pertença são proporcionados pela singularidade 

dos laços criados através de uma rede afetiva com o espaço e com a sociedade, fruto 

do apreço pelas relações familiares e de amizade fomentadas pela proximidade física 

e social. 

A potência da escassez encontra-se na força da lentidão, no tempo dos 

“homens lentos” (SANTOS, 2017). A lentidão discorre da condição social e, 

consequentemente, sobre uma falta de opção, visto que a possibilidade de escolha 

passa pelos critérios do mercado e pelo poder de consumo. Mesmo assim, esse é o 

tempo que será capaz pode conduzir a desejada transformação social, visto pela 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

possibilidade de “uma outra globalização”. De acordo com Santos (2020), no plano 

empírico esta globalização teria como alicerces a escassez, sobre os quais emergiria a 

força de uma cultura popular. O mundo se transformaria acompanhando os avanços 

da informação e a multiplicidade das filosofias, das raças e das culturas. No plano 

teórico, aconteceria um novo discurso através de uma narrativa contida dentro ou 

além da própria narrativa dominante.  

A escassez de modelos dos simulacros já revela por si só uma potência, pois 

abre o campo de criação, de modo a desviar das lógicas dominantes. O entrave 

epistemológico das pesquisas sobre os espaços da pobreza e as cidades pequenas 

precisa superar a crise da instabilidade destes territórios, provocada pela condição 

dinâmica e afirmativa de marginalização. Segundo Santos (1999), a ingovernabilidade 

exige uma adaptabilidade permanente que acontece de baixo para cima, a potência 

encontra-se nessa experiência do saber local. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atenção teórica acerca da marginalização mostra-se cada vez mais 

necessária, sendo preciso desvelar as verdadeiras questões que se escondem sobre 

essa denominação, a fim de manifestar as discussões sobre os seus fenômenos. Visto 

que, a sua própria semântica condiciona os territórios a uma experiência de rejeição, 

exploração e repressão, compreensão que os coloca ainda mais distantes das 

possibilidades de transformação. A marginalização das cidades pequenas e dos 

espaços da pobreza é uma verdade, no entanto, é uma falácia pensar que esses 

territórios não fazem parte dos processos socioespaciais da urbanização 

contemporânea.  

Pensar e propor uma mudança epistemológica também é importante, porque 

as maiorias, que ainda se encontram em condições minorizadas, precisam fazer parte 

do processo de concepção do conhecimento, para que de fato seja possível se 

desvencilharem dos discursos únicos e possam fomentar uma transformação em prol 

do pensamento livre e do saber local. A abordagem teórica dos “simulacros 

discursivos”, como metodologia de análise, possibilitou a correlação dos territórios 
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estudados e também permeou a composição das suas definições. A demanda de uma 

mudança de perspectiva de estudo que emerge desta análise, ainda requer um maior 

aprofundamento teórico, devido ao desequilíbrio entre teorias internacionais, 

nacionais, regionais e locais utilizadas. Também pela falta de abrangência dos autores 

estudados, para captura de diferentes identificações e territorializações – gênero, raça, 

origem, entre outras experiências subjetivas. 

Contudo, os campos do conhecimento da sociologia do território e da filosofia 

da diferença que foram abordados neste trabalho, apesar de distintos, também com 

relações mais complexas do que as apresentadas, anunciam perspectivas de estudo 

que possibilitam superar uma visão acadêmica distante dos processos socioespaciais 

da contemporaneidade. Observa-se que há uma extensa agenda de estudos sobre a 

questão dos territórios marginalizados, além das pesquisas materialistas ou 

cientificistas, em especial para a compreensão do território das cidades pequenas. 
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RESUMO 

Os debates acerca das cidades de pequeno porte têm se tornado mais presentes nos 

últimos anos com um maior número de publicações por parte dos especialistas da área 

que incentivam terceiros a notarem a relevâncias dessas no cenário geográfico 

brasileiro. Por mais que se produza muito sobre o tema em voga, existem muitas 

discussões a serem exploradas. Nesse sentido, o presente trabalho tem por finalidade 

abordar a discussão conceitual para se diferenciar as cidades pequenas das cidades 

locais com o auxílio da pesquisa do IBGE que consiste na Região de Influência das 

Cidades. Dessa forma, a discussão das cidades de pequeno porte é enriquecida, 

contribuindo para os debates teóricos sobre as mesmas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o seu surgimento as cidades sempre foram tema de diversas pesquisas 

científicas ou foram abordadas em outras oportunidades, não como o centro dos 

trabalhos, mas, para introduzir ou explicar um fenômeno social ou econômico.  

De fato, faz se presente no entendimento popular o que consiste em uma 

cidade, por mais que sua definição não seja algo fácil. Nesta ordem, é habitual que o 

público geral, incluindo os jornalistas e políticos, confundem “cidade” com “município”. 

(VASCONCELOS, 2015) Academicamente, a discussão sobre as cidades não é exclusiva 

da ciência geográfica, muito pelo contrário, as cidades estão presentes em estudos de 

diversas áreas do conhecimento. Em Marx e Engels, que tem suas obras alicerçadas 

em discussões econômicas e das ciências sociais, manifestam em seu escrito - A 

Ideologia Alemã – compreendem a cidade como o local que concentra a população, 

no qual se localizam os meios de produção e o capital (MARX; ENGELS, 2007, p. 75). 

Já em Claval (1981), são encontradas outras abordagens onde o mesmo define a 

cidade como "[...] uma organização destinada a maximizar a interação social" (CLAVAL 

1981 apud. VASCONCELOS, 2015, p.12).  

Ao longo do texto, será utilizado o termo “cidades de pequeno porte” como 

referência as cidades locais e cidades pequenas, uma vez que é entendido que cidades 

de pequeno porte é o grande grupo no qual as cidades locais e cidades pequenas estão 

inseridas. Para entender a complexidade, serão apresentadas as variáveis "compras" 

e "saúde" dos estudos das "Regiões de Influência das Cidades (REGIC)" definida pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE) e entender o índice de atração 

da Região de Metropolitana de Londrina. 

 

2 CIDADES DE PEQUENO PORTE: UMA APROXIMAÇÃO CONCEITUAL 

 

A própria definição da cidade é um desafio, tendo em vista que as cidades 

passam por diversas transformações ao longo dos anos, portanto, uma definição fixa 

pode não se adequar a um devido período histórico. Neste sentido, Corrêa (2011) 

ressalta a relevância dos estudos do passado para a compreensão do atual, “[...] As 
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pequenas cidades possuem diferentes formações e origens distintas. Dessa forma, 

podemos afirmar que, a pequena cidade resulta, assim, de inúmeros processos 

formativos.” (CORREA, 2011). Desmarais (1984, p. 357), ao tratar de pequenas 

cidades, destaca que: 

 
O que é certo e tem sido constantemente assinalado por quem já 
escreveu sobre o tema é que é fundamental sempre considerar o 

caráter variável do fenômeno no tempo e no espaço. Isso deve 
acontecer principalmente em relação ao tamanho demográfico, pois 

dimensões que podem caracterizar uma pequena cidade em 
determinado espaço ou período podem ser consideradas como de 
cidade média, por exemplo, em outro contexto. Por isso, não é 

adequado adotar uma tipologia rígida, sendo aconselhável, além da 
flexibilidade na classificação, o estabelecimento de áreas comparáveis, 

ou onde é possível tomar por referência critérios comuns. 

 

As cidades de pequeno porte são consideradas de caráter variável no espaço 

e no tempo para a autora, que em seu texto é ressaltada a importância de não ser 

adotado um caráter rígido as classificações, uma vez que o vasto território brasileiro 

dispõe de inúmeras realidades das quais produzem fenômenos completamente 

diferentes, principalmente no que diz respeito ao cenário urbano. Portanto, o ponto 

principal abordado em Desmerais (1984) ressalta a dificuldade de se caracterizar ou 

conceituar esse fenômeno que são as cidades de pequeno porte, haja vista que a 

própria conceituação de cidade tem sido um grande gerador de discussões, como 

citado anteriormente.  

Silva e Sposito (2013) também destacam a importância da utilização do 

processo histórico de construção das cidades, para o entendimento das mesmas. Nas 

palavras dos autores, só assim” [...] compreenderemos que a cidade não se explica 

per si como objeto descolado da realidade, mas pelas suas relações que são produzidas 

historicamente e pelo movimento da sociedade.” (SILVA; SPOSITO, 2013) 

Na mesma linha de entendimento dos autores supracitados, Williams (2011), 

afirma que nem todas as cidades apresentam formas homogêneas, mesmo havendo 

características que sejam comuns, existem pontos que demonstram a heterogeneidade 

dessas, em que uma série de assentamento humanos que desafiam as estruturas 

tradicionais do campo e da cidade.  
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Porém, o conceito mais amplo visto no próprio dicionário para se referir à uma 

cidade acaba se entendendo por aglomeração humana, o estabelecimento de áreas 

geográficas onde vão se encontram casas destinadas a residência e ao comércio, além 

de outras atividades culturais e econômicas.  

Durante muitos anos as cidades de pequeno porte foram negligenciadas, no 

que diz respeito ao volume de produções textuais, pelos estudos acadêmicos de 

Geografia, em razão das metrópoles e cidades médias apresentarem maior 

significância dos fenômenos territoriais em função da magnitude econômica desses 

centros (MOREIRA JR, 2013).  

As discussões sobre as cidades pequenas são necessárias, haja vista a sua 

significância no território nacional e as poucas produções, que, só aumentaram nos 

últimos 20 anos. Fonseca (2019). O trabalho consiste na abordagem quali-quantitatva 

das pesquisas em ensino de geografia publicadas em periódicos nacionais online e, 

nesse trabalho, foram localizados somente duas publicações que abordavam o tema 

das cidades de pequeno porte. Faz se importante frisar que, os trabalhos são 

relacionados ao ensino de Geografia, área com maior número de produções 

acadêmicas dentro da própria Geografia, e grande parte dessas pesquisas tratam as 

urbanidades, deixando a importância das cidades de pequeno porte distante do 

contato com estudantes que possam vir a formar um diferente pensamento acerca do 

tema, bem como os professores. Na tese de Moreira Jr. (2014), o autor construiu 

algumas tabelas que foram elaboradas a partir de uma consulta a todos os trabalhos 

produzidos com a temática das cidades de pequeno porte, a data inicial para as 

pesquisas é o ano de 2000, e desde essa data foram produzidos inúmeros trabalhos 

com tal abordagem. Este fato do número crescente de produções acadêmicas que 

estudam as cidades de pequeno porte só reforça o quanto o tema é denso e possui 

inúmeras maneiras de ser trabalhado, dado a quantidade de cidades que se encaixam 

neste escopo.   

O conceito das cidades de pequeno porte segue a mesma lógica da discussão 

sobre o conceito de cidade anteriormente exposto, apresentando concepções de 

diferentes autores que dedicam seus trabalhos a pesquisar as cidades pequenas. Tânia 

Fresca (2010) Roberto Lobato Corrêa (2011) Angela Maria Endlich (2011) Orlando 
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Moreira Junior (2013) Jurado da Silva; Sposito (2009) são alguns dos autores que 

fizeram seus pareceres a respeito das cidades de pequeno porte, além da abordagem 

dos autores, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) classifica as cidades 

com critérios estipulados, fato que a abordagem do instituto em relação aos demais 

autores possui cunho quantitativo. Neste sentido, é preciso que se tenha claro que a 

simplificação e a generalização devem ser afastadas da interpretação das cidades 

pequenas, uma vez que a realidade encontrada nas cidades com essa denominação 

pode ser objeto de estudos aprofundados, no que tange à própria análise das suas 

especificidades e particularidades. (JURADO DA SILVA; SPOSITO, 2009) Por conta 

disso, é preciso que seja delimitado um conceito do qual não ignore as especificidades 

de cada cidade de pequeno porte trabalhada, com todos os aspectos e características 

delimitadas. Dada a dificuldade em se definir o conceito da cidade pequena, Endlich 

(2006, p. 85) pondera:  

 
O conceito de pequenas cidades é daqueles de difícil elaboração. As 
localidades assim denominadas oferecem elementos para se discutir 
não só o conceito de pequenas cidades como o próprio conceito de 

cidade, pois nelas são avaliados os qualificativos que devem compor o 
limiar entre a cidade e a não cidade. As pequenas cidades são 

localidades em que tais requisitos se apresentam ainda com patamares 
mínimos.  

 

Silva e Sposito (2013) diante da dificuldade para se definir o conceito de 

cidade, ou autores traçam uma maneira de se abordar o tema das cidades que pode 

ser utilizado em caráter inicial a dar entendimento do que se trata uma cidade de 

pequeno porte. Evidente que é sabido dos problemas com generalizações e de dados 

quantitativos, como o tamanho da população, contudo é preciso que se leve tais pontos 

em consideração.  

Tendo em vista o aspecto demográfico, Silva e Sposito (2013) trazem consigo 

o relato em que vilas apresentarem um número maior de habitantes que as 

consideradas cidades. Dito isso, é sugerido que haja cautela com os reducionismos, 

como características populacionais e políticas, o que seria um problema para questões 

epistemológicas. Análises somente voltadas ao cunho demográfico são vagas. 
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Em conformidade com Moreira Jr (2013) é tido que as discussões sobre o tema, 

cidades de pequeno porte, são variadas e as análises procuram responder as variáveis 

relativas ao tamanho da população, a critérios econômicos e a funções urbanas. 

Fazendo com que haja o distanciamento do tema de uma conceituação unificada, 

ampliando as discussões em sua própria definição.  

 

[...] aglomeração capaz de responder às necessidades vitais mínimas, 
reais ou criadas, de toda uma população, função esta que implica uma 

vida de relações” onde são deixadas de “[...] servir às necessidades de 
atividade primária para servir às necessidades inadiáveis da população 
com ‘verdadeira especialização’ do espaço (SANTOS, 1979, p. 71). 

 

De acordo com Moreira Jr (2013), que sustenta suas ideias a partir do 

pensamento de Milton Santos, a Cidade Local compreende aquelas que ocupam o 

menor escalão das cidades no Brasil, ou seja, as cidades que atendem apenas as 

demandas mais imediatas de sua população. Já a Cidade Pequena seria aquela com 

complexidade de atividades urbanas que extrapolam o denominado nível mínimo, mas 

que essa complexidade não seja elevada a ponto de ser considerada uma cidade 

média. Faz se importante notarmos que a cidade com um maior desenvolvimento das 

forças produtivas aliado a uma ampla gama de opções no comércio que não sejam 

consideradas essenciais passam a ocupar uma posição superior na hierarquia das 

cidades, destacando-se a o papel do capital de consumo para a conceituação.  

. Permanecendo na discussão a respeito do nível de complexidade das cidades 

pequenas e cidades locais, tal análise pode proporcionar fatos interessantes que 

permeiam o presente estudo, onde Fresca (2001, p. 28) disserta: 

 
[...] Não deixa de ser interessante encontrarmos cidades cujas 
populações urbanas oscilam em torno de 2.000 habitantes e aquelas 

onde tal número chega próximo dos 50.000 habitantes e ambas sejam 
consideradas pequenas. 

 

Contribuindo para a discussão levantada por Fresca, anos atrás, Santos já 

salientava para o número de cidades de pequeno porte ao longo de todo território 

brasileiro e das potencialidades que existem neste objeto “[...] vemos perfilar-se outro 
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fenômeno urbano, o das cidades locais que, a nosso ver, merece tanto interesse 

quanto o precedente” (SANTOS,1979, p. 69).  

Quando observada a Região Metropolitana de Londrina é visto que existem 

cidades que integram diversas faixas de tamanho populacional, portanto, o presente 

trabalho que tem como um dos objetivos o estudo das pequenas cidades dessa região 

e projeta a análise destas para fomentar as discussões e possíveis elucidações a 

respeito das semelhanças e diferenças. 

 Sabe-se que as mudanças no urbano não se manifestam com a mesma 

intensidade em todas as cidades, até mesmo por conta da singularidade, tal 

singularidade , em que, nas palavras de Santos (1988) “No período atual as cidades 

pequenas ou grandes, enquanto lugares, são singulares e uma situação não é 

semelhante a outra, e cada lugar combina de maneira particular variáveis que podem 

ser comuns a vários lugares (apud. FRESCA 2001, pg. 28).”  

Dessa forma pode-se ter em mente que cada município carrega consigo suas 

especificidades, onde em casos acabam se especializando em algum determinado 

segmento econômico, a exemplo disso, Veiga (2010) em sua pesquisa, trata a inserção 

da cidade de Jaguapitã, localizada no norte do Paraná na área da qual será utilizada 

como recorte espacial na presente pesquisa, em meio a rede urbana da região. A 

inserção do município na economia da região se dá por conta das mesas de bilhar que 

são a especialidade do local, tendo um grande número de fabricantes da mesma.  

Exemplificando a importância de uma pequena cidade no giro da economia de uma 

importante área do estado.   

Em Fresca (2010) a autora discorre em seu trabalho a importância de se 

conhecer, e, assim, diferenciar os conceitos de cidades pequenas e cidades locais, 

alertando para que não sejam utilizados como sinônimos, em razão dos conceitos se 

diferenciarem em pontos fundamentais da compreensão dos termos. Com tantas 

definições, e essas são apenas algumas de tantas, de um conceito que, por mais que 

tenha sido muito estudado, ainda não possui uma definição única, tendo isso em vista, 

o conceito de cidade pequena entra em um problema maior ainda. 
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Existem diversas tentativas e critérios para se delimitar o rural e o 
urbano, tarefa que, se já era complexa antes, atualmente aproxima-se 

tanto do impossível quanto da inutilidade. Critérios estáticos e 
limitados de diferenciação facilitam aplicações pragmáticas, 

frequentemente prisioneiras do curto prazo, para fins estatísticos e 
administrativos, mas que pouco contribuem para o entendimento das 
dinâmicas sociais. (ENDLICH, 2006, pg.156) 

 

Um fato consumado diante da quantidade de produções científicas a respeito 

das cidades de pequeno porte é de que as cidades grandes tem sido cada vez mais 

privilegiadas no que tange os estudos das urbanidades “os esforços de reflexão 

empreendidos sobre o espaço urbano e a cidade têm preferencialmente, privilegiado 

as grandes cidades.” (CORRÊA, 1999)  

Desse modo, apesar das pequenas cidades terem tido atenção reduzida, o 

estudo desses centros se faz necessário para a análise das contradições da rede 

urbana, tal qual para a melhor compreensão do universo urbano nacional. (SILVA; 

SPOSITO, 2013). 

  

O urbano não é formado apenas pelas grandes e médias cidades [...]. 
As preocupações acadêmicas precisam compreender o urbano 

brasileiro em totalidade, inserindo as pequenas cidades no debate, 
especialmente a partir dos papéis urbanos desempenhados e sua 
inserção na rede de cidades. (FERNANDES, 2018, p. 15). 

 

Fernandes reforça a ideia da precariedade da qual se encontra o estado da 

arte junto as discussões a respeito das cidades pequenas, que deixam de ser 

consideradas nos estudos das redes, tendo sua complexidade não aproveitada para 

que haja um melhor entendimento das redes e também de tais cidades em si.  

 

Em uma breve parecer da rede urbana, o espaço das pequenas cidades 

ganha qualificativos relevantes. Desse cenário, pode-se extrair a 
produção, o consumo, a circulação e os diversos fluxos que compõem 

a realidade urbana, bem como podemos apreciar a influência político-
econômica que uma determinada cidade exerce em relação as suas 
proximidades e/ou sua região. Então, compreendemos que a dimensão 

histórica da rede urbana tende a revelar a lógica dos papéis que uma 
determinada cidade assumiu e/ou assume temporalmente na dinâmica 

das relações capitalistas de produção. (JURADO DA SILVA; SPOSITO, 
2009, p.210) 
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As redes urbanas possuem papel central na interpretação das realidades das 

cidades de pequeno porte, subsidiando a compreensão da dinâmica do tecido urbano 

e suas configurações e transformações (MOREIRA JR, 2013). As redes urbanas se 

manifestam no espaço geográfico como um conjunto de cidades ou centros urbanos 

em que, estes estão articulados territorialmente entre si. Essas redes podem ser 

compostas por cidades de diversos tamanhos, populacionais e territoriais.  

 

3 O CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA 

 

A exemplo de rede urbana que pode ser destacada a região metropolitana de 

Londrina, que por meio dos fluxos existentes e das trocas de serviços entre as cidades, 

estabelece o comportamento de rede. A compreensão das redes urbanas tem tido 

papel fundamental no estudo das cidades de pequeno porte, ao passo que estudiosos 

que fazem o uso desse conceito para explicá-las a contar de uma análise do conjunto 

que é formado pela rede de determinada localidade.  

 
O importante aqui é destacar a tentativa de traduzir entre os 
municípios diferenciação das oportunidades a partir do acesso a 

economias maiores – centros de informação, comunicação, comércio e 
finanças – que se caracterizam como lugares centrais por onde as 

menores economias conectam-se aos mercados nacionais e 
internacionais. (IBGE, 2013) 

 

Na caracterização das cidades do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), encontram se direcionamentos para a compreensão das cidades, em um 

desses, a localização é tida como um importante critério a ser seguido, do qual 

condiciona ao pensar da rede urbana, considerando o conjunto e outros pontos chave. 

Ao se pensar na participação das cidades na rede urbana da qual a mesma está 

inserida, faz se considerável observar as relações entre as cidades, e utilizando os 

dados da REGIC é possível observar quais cidades são mais dependentes de outras 

para finalidades como compras e a busca por serviços de saúde de maior 

complexidade.  

A REGIC é a pesquisa que define a hierarquia dos centros urbanos do Brasil, e 

com isso é possível identificar o alcance das metrópoles e capitais regionais por meio 
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de determinados equipamentos e serviços e que atraem populações de outras 

localidades.  

No recorte deste trabalho, foram selecionadas duas perguntas, cada uma delas 

que procura demonstrar a influência das cidades a respeito das compras e da saúde.  

Para compras, a pergunta consiste em:  "Quais são os municípios mais procurados 

pela população para compra de artigos de vestuário e calçados para consumo 

próprio?", já a pergunta para a influência das cidades para a saúde expressa se: “Quais 

são os municípios mais procurados pela população para utilização de serviços de saúde 

de baixa e média complexidade (consultas médicas e odontológicas, raio x, colocação 

de gesso etc.)?”.  

Quanto ao setor da saúde, foram escolhidos os dados que tratam a utilização 

de serviços de saúde de baixa e média complexidade por justamente não se tratarem 

de questões complexas que não necessitam de grandes estruturas ou serviços 

especializados, portanto, em cidades pequenas espera se que haja o mínimo para que 

os serviços de saúde sejam atendidos, já em cidades locais pode ser que tais serviços 

não estejam disponíveis. 

O Índice de Atração Temática foi calculado a partir da população residente nos 

municípios entrevistados e o percentual dos destinos segundo a seguinte fórmula 

(IBGE, 2018): 

IATj = (Pa*%a-j + Pb*%b-j + ... + Pn*%n-j) 

Onde: 

IATj    é o índice de atração temática da cidade J 

Pa     é a população da cidade A 

Pa-j    é o percentual atribuído pela cidade A ao destino J 

 

 Todos esses cálculos resultam nas cidades que possuem maior atração sobre 

seus municípios vizinhos. Os números obtidos resultaram em 4 mapas, dos quais, 2 

são referentes ao comércio e, outros 2 referentes a saúde. Nas duas áreas existem os 

serviços ditos de baixa complexidade (área da saúde) ou básicos (área das compras) 

e os serviços de alta complexidade (área da saúde) e de produtos com maior valor 

agregado (área das compras.  
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Quando observado o mapa que indica a atração para compras de vestuário e 

calçados, é possível observar as cidades que se enquadram como cidade local e cidade 

pequena.  

 

Figura 1: Índice de Atração Temática para compra de vestuário e calçados - Região 
Metropolitana de Londrina 

 

Fonte: IBGE, 2018 

 

 Das cidades que surgem no mapa como cidade pequena, encontra-se 

Lupionópolis, que exerce atração frente a cidade vizinha de Cafeara, da qual não se 

encontra na região metropolitana de Londrina. É importante que fique claro que as 

cidades de Londrina, Cambé, Arapongas e Rolândia não figuram na discussão 

conceitual sobre cidades locais e pequenas.  

 Quando o índice de atração passa a contar com os serviços de móveis e 

eletrônicos é notada uma diferença no mapa, em que algumas cidades deixam de 

exercer atração a outras em virtude de que não possuir lojas desse tipo em seu 

território, necessidade essa que é suprida com os deslocamentos para Londrina, 

quando observado o quadro de ligações completas da REGIC.  
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Figura 2: Índice de Atração Temática para serviços de móveis e eletrônicos - Região 
Metropolitana de Londrina 

 

Fonte: IBGE, 2018 
 

Cidades que possuem estrutura para atendimento médico básico certamente 

iram exercer grande influência sobre seus municípios vizinhos, como pode ser visto no 

mapa a seguir, as cidades locais ficam bem delineadas na cor mais clara da escala de 

cores escolhida. Cidade como Lupionópolis, que apresentava alto índice de atração na 

temática anterior, não mantem o nível na temática que trata os assuntos da saúde, 

tendo que recorrer a outras cidades da região metropolitana. 

Ao nos depararmos com o mapa que aborda os serviços de saúde de alta 

complexidade é vista uma notória diferença em relação aos anteriores que, não 

demonstravam a centralidade da qual pode ser vista na figura 4. Essa centralidade se 

deve muito a presença de inúmeros serviços de saúde presentes na cidade de 

Londrina, que dispõe de infraestrutura a nível de capitais. Também deve ser levado 

em conta as facilidades com o deslocamento para Londrina que são proporcionadas 

pelos planos referentes a região administrativa no que diz respeito a saúde.  
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Figura 3: Índice de Atração Temática para serviços de saúde de baixa e média 
complexidades - Região Metropolitana de Londrina 

 

Fonte: IBGE, 2018 

 

Figura 4: Índice de Atração Temática para serviços de saúde de alta complexidade - Região 
Metropolitana de Londrina 

 

Fonte: IBGE, 2018 
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 Além da influência das cidades pode ser observada de maneira menos abstrata, 

a pesquisa mostra os centros urbanos que são mais dependentes de seus vizinhos 

fazendo com que os conceitos de Cidade Local e Cidade Pequena fiquem palpáveis, 

ajudando na compreensão do leitor e, principalmente, proporcionando uma real noção 

da complexidade do tema trabalhado. Afinal, faz importante salientar o pensamento 

de Fresca (2010) que estejamos atentos em não confundir os conceitos de cidade local 

e cidade pequena. De maneira a ressaltar o que já foi dito, as cidades locais 

correspondem ao menor escalão das cidades existentes no Brasil, Assim, a cidade 

local como sendo a de menor complexidade acaba por responder “[...] às 

necessidades vitais mínimas, reais ou criadas de toda uma população, função esta 

que implica uma vida de relações” (SANTOS, 1982, p. 71). Já as cidades pequenas 

seriam as que ultrapassam a complexidade mínima ressaltada anteriormente por 

Milton Santos.  

 Para que se considere uma cidade que tenha padrões de cidade pequena, é 

levado em consideração que ela possua não somente índice de atração relevante em 

uma só temática, mas sim, em ambas elas, tanto da área da saúde, quanto área 

relacionada a compras.  

Neste sentido, com base nas informações coletadas, nota se que Centenário do 

Sul e Jaguapitã exercem maior influência nas cidades vizinhas, essas que por sua vez, 

procuram serviços de saúde e comércio nas duas já citadas, portanto, detém maior 

complexidade de sua capacidade comercial, enquadrando as como Cidades Pequenas.  

Já as cidades de Guaraci, Lupionópolis, Sertaneja e Uraí dependem de cidades 

vizinhas para compras de artigos de vestuário, calçados para consumo próprio e 

serviços básicos de saúde, acabam por ser classificadas para este estudo, como 

cidades locais.  

As outras cidades que compõem o recorte, Assaí e Porecatu não surgem como 

destino de outras cidades do entorno para questões de compra e saúde, porém, 

quando analisados os dados provenientes da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) nota se que tais cidades dispõe de amplo comércio e serviços básicos de saúde, 

o que daria a elas, status de cidade pequena, de acordo com a classificação já exposta 

anteriormente.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pensar na singularidade de cada uma dessas cidades, proporciona traçar 

planos de governo e estratégias para projetos econômicos a fim de atender 

especificamente as demandas existentes nestes locais.  

 O recurso utilizado que auxilia na conceituação deixa o entendimento das 

cidades de pequeno porte algo mais tangível, a medida em que nas definições do que 

se entende por cidade local e cidade pequena não são definidos critérios, assim, com 

a ajuda da REGIC e a elaboração dos mapas, foi possível partir de um ponto do qual 

possibilitou a definição das cidades estudadas.  

A conceituação por cidades pequenas e cidades locais feita a partir do uso dos 

dados da REGIC eleva a discussão do tema a respeito, proporcionando que o leitor 

tenha contato com a heterogeneidade existente nesse antro de estudos, que são as 

cidades de pequeno porte. Acredita-se que, trazendo dados para a discussão possa 

facilitar ao leitor o entendimento das “cidades locais” e “cidades pequenas”. 

Entendendo as cidades na devida conceituação, faz se possível traçar uma análise mais 

aprofundada e mais detalhada sobre a realidade de cada uma dessas.  
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Eixo Temático 7 

 

 

Eixo 7 - Relação campo-cidade e desenvolvimento local/territorial 

Propõem-se discutir as relações entre as cidades e o campo e suas implicações no 

desenvolvimento local (urbano e/ou municipal) e territorial, considerando, para isso, a 

revolução científico-tecnológica iniciada a partir da segunda metade do século XX, que 

imprimiu uma nova complexidade nos estudos da relação campo-cidade, que é produto 

dos processos de urbanização e industrialização, do desenvolvimento do capitalismo no 

campo e da consequente modernização da agricultura, redefinindo, assim, os espaços 

urbanos e rurais, imprimindo-lhes uma nova dinâmica. 

 

Coordenadoras:  

Profa. Dra. Cláudia Chies - UNESPAR 

Profa. Dra. Vanessa Maria Ludka - UENP 
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ISOLAMENTO E AFASTAMENTO. EXPERIÊNCIAS E 

REPRESENTAÇÕES ENTRE OS HABITANTES DE UM PEQUENO 

POVO PATAGÔNICO 

 

VAZQUEZ, Alberto Daniel1 

 

 

RESUMO 

Esta apresentação recupera resultados e discussões de uma pesquisa que aborda 

estratégias e práticas de acesso a bens e serviços dos habitantes de pequenos povos 

do Oeste da província de Chubut (Argentina), distantes das cidades que concentram 

funções comerciais e serviços. O objetivo desta apresentação é analisar noções de 

isolamento e afastamento que surgiram nas entrevistas com abordagem de pesquisa 

cartográfica. Os resultados mostram que as conotações de isolamento ou afastamento 

em relação às cidades não são apenas negativas e que as distâncias variam em função 

das relações sociais, as condições materiais e os vínculos afetivos com os lugares. As 

discussões se concentram nas consequências, negativas e positivas, do isolamento e 

afastamento físico e nos demais afastamentos que emergiram das entrevistas: sociais, 

emocionais e políticos. 

 

Palavras chave:  Isolamento. Afastamento. Pequenos povos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto apresenta resultados obtidos no projeto de pesquisa intitulado 

"Estratégias e dispositivos comunitários e estaduais nos processos de desenvolvimento 

territorial de pequenas cidades e áreas rurais dispersas do sudoeste da província de 

Chubut". Um projeto que aborda as estratégias interpessoais, comunitárias e estatais 

que surgiram para (e no) acesso a bens e serviços dos habitantes de povos com menos 

de 500 habitantes, longe das principais cidades do centro da Patagônia. 

Esses “micropovos” têm uma administração, um posto de saúde básica, uma 

escola multinível, um Juiz de Paz, um posto de polícia, pequenos negócios e, em alguns 

casos, um posto de gasolina e caixa eletrônica do Banco Chubut. Nesse sentido, o 

acesso a determinados bens e serviços ocorre em outras localidades: em povos 

maiores ou em cidades de pequeno ou médio porte. Daí a importância da dimensão 

espacial no estudo do acesso a bens e serviços essenciais (saúde e educação, entre 

outros) e a consideração de categorias como conectividade, isolamento e afastamento. 

Esta apresentação enfoca as noções de isolamento e afastamento que 

emergirão nas entrevistas realizadas no povo Doutor Ricardo Rojas. Nas entrevistas, 

foram utilizados procedimentos de pesquisa cartográfica, gerando diálogos em um 

plano comum que facilitou a transmissão da experiência de vida em palavras e gestos 

(TEDESCO; SADE; CALIMAN, 2013). Assim, surgiram experiências vividas pelos 

entrevistados no acesso a bens e serviços e noções de isolamento e afastamento que 

transcendem a dimensão física. 

Doutor Ricardo Rojas é um povo de pouco mais de 200 habitantes (INDEC, 

2010) localizado no vale médio do rio Mayo (Figura 1). Um povo que em termos de 

acesso a bens e serviços está relacionado principalmente com Río Mayo, Sarmiento e 

Comodoro Rivadavia, ou seja, com um povo habitado por 2.800 pessoas, localizado a 

75 km de distância, com um povo habitado por cerca de 10.000 pessoas, localizado a 

194 km de distância e com uma cidade habitada por pouco mais de 175.000 

habitantes, que funciona como centro do setor central da Patagônia argentino-chilena 

e se localiza a 340 km do povo em questão (Figura 2). 

 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Figura 1: Doutor Ricardo Rojas  

Fonte: fotografia de Matias Villegas, 2020. 

 

Figura 2: Doutor Ricardo Rojas na Patagônia central 

Fonte: Vazquez; Schuler; Diez Tetamanti; Salazar, 2020. 

 

Na próxima seção recuperamos alguns conceitos, para posteriormente 

apresentar resultados e discussões. 
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2 CONTEXTO CONCEITUAL 

 

Nas análises territoriais, o conceito de isolamento é geralmente utilizado em 

termos físicos e com um sentido amplo que se refere a uma situação de baixa 

acessibilidade da população de um espaço rural ou de uma pequena cidade aos centros 

urbanos que concentram atividades comerciais e serviços. Isso é observado, por 

exemplo, na definição de isolamento de Rosas e Figueroa (2016): “um nível de baixa 

acessibilidade de uma determinada população aos centros povoados mais próximos 

que são pontos de abastecimento e troca” (ROSAS; FIGUEROA, 2006, p. 43). 

No entanto, nesta apresentação é usado em um sentido mais estrito para se 

referir a situações em que o acesso é impedido pela presença de obstáculos naturais 

ou artificiais, ou seja, desde a presença de um obstáculo físico de origem natural até 

obstáculos físicos ou regulatórios criado por pessoas ou sociedades. O conceito de 

afastamento é utilizado para se referir a situações em que a baixa acessibilidade é 

dada pelo fator distância. 

Considerando esses significados mais estritos dos conceitos, pode-se dizer que 

a condição de afastamento físico dos moradores do Dr. Ricardo Rojas resulta das 

distâncias que os separam dos centros urbanos e as situações de isolamento físico 

ocorrem principalmente no inverno, devido à a neve que ocasionalmente se acumula 

nas estradas. 

 Nesse sentido, os conceitos de isolamento e afastamento remetem a uma 

condição oposta àquela gerada pela conectividade e interação espacial. Embora o 

termo conectividade atualmente seja usado principalmente para se referir ao acesso 

às novas tecnologias de informação e comunicação, especialmente a Internet, aqui é 

usado em seu sentido mais amplo, como uma condição de indivíduos ou lugares dada 

por acesso às tecnologias de informação e comunicação e também por meios de 

mobilidade e infraestruturas de transporte. Uma condição que oferece a possibilidade 

de estabelecer interações espaciais. 

Por fim, deve-se dizer que existem múltiplos fatores que afetam a 

acessibilidade e, portanto, a proximidade ou conectividade não se traduz 

necessariamente em integração social (RHEIN, 2002). Como se verá na discussão dos 
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resultados, existem diferentes tipos de distâncias (FRÉMONT, 1974) e, 

consequentemente, diferentes tipos de afastamento. 

 

3 RESULTADOS 

 

A experiência espacial dos habitantes de Doctor Ricardo Rojas não é 

homogênea. A experiência é o resultado das práticas em diferentes momentos de uma 

trajetória de vida, dos significados dessas práticas no contexto espaço-temporal de 

produção e dos significados que posteriormente adquirem e, também, das informações 

recebidas desde (e em relação a) determinados contextos espaço-temporais. 

Nesse sentido, as representações também não são homogêneas. Eles diferem 

de acordo com a idade, o acesso às informações, a trajetória pessoal, o papel no povo, 

a situação pela qual o povo passava no momento das entrevistas e o que construímos 

com o entrevistado durante o diálogo. 

Nas entrevistas individuais e coletivas realizadas com a população adulta, 

surgiram referências às melhorias na conectividade física de Dr Ricardo Rojas. Essas 

melhorias surgiram no quadro de reflexões que têm espessuras temporais distintas e 

em relação a diferentes momentos históricos.  

Os idosos vivenciam contextos regionais e condições técnicas mais remotas e, 

portanto, suas histórias possuem uma maior espessura temporal. Angel (76 anos) e 

Ester (70 anos) referiram-se à conectividade física de Dr Ricardo Rojas e seus 

habitantes, marcando diferenças com a conectividade que experimentaram em outros 

momentos históricos e em outros espaços. Angel foi motorista de caminhão na década 

de 1950, em uma época de transição entre o uso de carroças puxadas por cavalos e o 

uso de caminhões para o transporte de cargas. Por isso, referiu-se às características 

da mobilidade da época. 

 

Angel: Onde fica a praça agora, havia uma família de cocheiros. 
Muitas famílias tinham carroças, até os 55 a maioria das carroças 

andava (...). Aos dezesseis anos comecei a viajar para o Chile com um 
caminhão modelo 52 e de Comodoro a Coyhaique demorava quatro 

dias no inverno, porque a viagem era feita em seções. No ano 56 
comecei a viajar para Buenos Aires, fui procurar frutas e verduras, 
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vocês podem imaginar quanto tempo demorou para ir e voltar (maio 
de 2019, traduzido para o português pelo autor). 
 

Ester, que viveu no campo durante a juventude, em sua análise da 

conectividade do Dr. Ricardo Rojas apontou diferenças com a conectividade do campo, 

destacando situações de isolamento vividas pelos moradores que vivem de forma 

dispersa nos estabelecimentos pecuários da área. . Apesar da percepção dessas 

diferenças entre a vida no povo e a vida no campo, também observa melhorias na 

conectividade física dos estabelecimentos pecuários e de seus habitantes. 

 

Ester: Morar no campo é muito difícil, não aconselho os jovens, é 
muito sofrido e muito solitário (...). Seria necessário ter pelo menos 
algumas estradas boas. Por exemplo, aqui na zona de El Chalía agora 

as estradas estão mais ou menos boas, mas antes não dava para sair. 
Agora estamos muito mais conectados. Mas antes você se acostumava, 

porque tinha muitas famílias perto do campo, mas agora não porque 
tem os homens que cuidam do campo e nada mais (...) Antes moravam 
as famílias dos donos, quando eu morava no campo moravam também 

minhas tias e primas (...). Agora um sobrinho ficou sozinho e não sei 
por quanto tempo (junho de 2018, traduzido para o português pelo 

autor). 
 

Por outro lado, os entrevistados referiram-se também ao impacto da televisão 

e do telefone e do advento das tecnologias de informação e comunicação no século 

XXI. Jorge, chefe da comuna, referiu-se à chegada da rede de internet e seu impacto 

na vida cotidiana dos moradores de Dr Ricardo Rojas:  

 

Jorge: Temos telefone fixo e há dois anos temos internet, internet 

funciona muito bem porque o povo é conectado com fibra ótica (...). 
No povo quase todo mundo tem internet, mudou a vida deles (...). É 

por isso que digo que essas coisas fazem um povo avançar e crescer 
(junho de 2018, traduzido para o português pelo autor). 

 

A conectividade adquiriu uma conotação fundamentalmente positiva e o 

isolamento ou afastamento uma conotação negativa. No entanto, Margarita referiu-se 

às consequências positivas do afastamento, destacando os benefícios da vida no 

espaço rural e em seu terreno nas terras da comunidade indígena chamada El Chalía: 

 

Margarita: Talvez as pessoas digam olá só como vivem, mas não fico 
doente de doenças, estou rodeada de uma natureza incontaminada e 
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estou longe de todos os problemas. As pessoas de El Chalía sabem das 
notícias que passam no rádio e nada mais, e se querem ouvir. Aqui no 

povo já é diferente... (maio 2019, traduzido para o português pelo 
autor). 
 

Embora os moradores tenham referido as melhorias na conectividade de 

Ricardo Rojas devido aos avanços nas tecnologias de transporte, a melhoria das 

estradas e o acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, nem sempre 

vincularam essas melhorias com a superação de situações de afastamento e / ou 

isolamento ou com melhorias na acessibilidade a bens e serviços. Por um lado, porque 

destacam o estado das estradas durante o inverno e suas consequências na 

mobilidade. Por outro lado, porque as reflexões dos entrevistados em relação à 

acessibilidade não se limitaram às noções físicas do conceito e introduziram aspectos 

sociais, afetivos e político-administrativos. 

Esther, por exemplo, associa o isolamento e afastamento à solidão e incorpora 

em sua análise as mudanças nas relações sociais geradas pelo despovoamento dos 

espaços rurais. O êxodo de parentes e vizinhos pode gerar situações de profunda 

solidão e destruir relações e estratégias de cooperação que têm ajudado a superar 

obstáculos no acesso a bens e serviços, pessoas e lugares. Nesse sentido, com o 

significado da categoria isolamento que surge da reflexão de Ester, as melhorias na 

conectividade física não necessariamente rompem situações de isolamento ou 

distância, nem se traduzem em maior acessibilidade a bens e serviços. 

Por outro lado, entre os idosos há uma predileção pela permanência no povo 

e até uma certa rejeição ao que concebem como vida urbana. Este enraizamento dos 

habitantes dificulta o acesso a serviços que não são prestados na própria localidade. 

 

Trabalhadores do posto de saúde: … os avós têm que ser 

convencidos e até enganados para deixar o povo. Eles não querem ir 
ao Rio Mayo por questões de saúde, principalmente se tiverem que 
ficar muitos dias ... (maio 2019, traduzido para o português pelo 

autor). 
 

Os trabalhadores da saúde e educação entrevistados também destacaram os 

problemas do setor e os obstáculos que os habitantes de Ricardo Rojas devem superar 

para ter acesso a esses serviços no contexto da crise econômica provincial e da 
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passividade das administrações provinciais. Mabel, a diretora da escola, referiu-se a 

alguns desses problemas: 

 

Mabel: São lugares muito esquecidos, você faz o que pode com o que 
tem (...). Custa muito sair daqui porque não há transporte. Tínhamos 

transporte duas vezes por semana, mas não temos mais. Estamos cada 
vez mais sozinhos (...). Até o ano passado os médicos vinham 
quinzenalmente e agora não (...). Na escola temos dois meninos com 

necessidades especiais e temos um cargo de professor especial sem 
professor… (junho de 2018, traduzido para o português pelo autor). 
 

Na entrevista com Mabel, reapareceu a ideia de isolamento e afastamento 

como solidão. Embora o sentimento de solidão de Mabel esteja associado à passividade 

do governo provincial na melhoria de alguns serviços e na reativação de outros. 

 

4 DISCUSSÕES 

 

Nas entrevistas emergiram dois temas que nos interessa analisar à luz de 

alguns antecedentes, por um lado, as consequências positivas e negativas do 

isolamento e / ou afastamento físico, por outro, a existência de diferentes tipos de 

distâncias e, em conseqüência, de afastamentos. 

 

4.1 CONSEQUÊNCIAS DO ISOLAMENTO E O AFASTAMENTO FÍSICO 

 

Como é sabido, o isolamento e o afastamento têm consequências negativas 

em termos de acesso a bens e serviços essenciais. Essas consequências são tão 

evidentes quanto preocupantes neste tipo de território, onde por exemplo os serviços 

de saúde se concentram em poucas cidades, pois aos obstáculos econômicos e 

culturais que podem dificultar o acesso dos moradores da própria cidade, somam-se 

obstáculos físicos que podem limitar ou atrasar o acesso de pessoas que moram a 

centenas de quilômetros de distância e / ou em locais isolados. 

No entanto, assim como o afastamento e o isolamento geográfico têm efeitos 

negativos, também têm efeitos positivos. 
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As implicações positivas no cotidiano foram expressas com clareza por 

Margarita, destacando que ela não contrai doenças, vive rodeada pela natureza e está 

longe de todos os problemas. 

A primeira das consequências positivas apontadas por Margarita adquiriu 

relevância nos últimos meses. Com o avanço do COVID-19, os benefícios para a saúde 

em momentos de disseminação de doenças contagiosas ganharam relevância. O 

geógrafo Paul Claval (2002) já havia se referido a esses benefícios: 

 

Quando a medicina lutava mal contra as epidemias, se você 

queria escapar de uma morte prematura, era melhor viver em 
um vale de montanha isolado e não em um grande porto 
(CLAVAL, 2002, p. 29). 
 

A afirmação de Claval refere-se a momentos históricos em que os meios de 

transporte marítimo e fluvial monopolizavam o transporte de longa distância e os 

portos eram os únicos pontos vitais de ligação internacional. Devido à evolução do 

transporte terrestre, a revolução gerada pelo desenvolvimento da aviação comercial, 

o crescimento exponencial dos movimentos humanos e a multiplicação dos destinos 

desses movimentos, hoje as condições são diferentes. Apesar da mudança nas 

tecnologias e modalidades de transporte e no comportamento humano, com o avanço 

do COVID-19, essa vantagem para a saúde de estar isolado ou longe dos locais de 

maior circulação e concentração de pessoas está no centro da cena. 

Além das vantagens do isolamento e do afastamento no cotidiano e na 

conjuntura, existem outros benefícios dessa condição que também foram estudados 

nas Ciências Sociais: alguns autores valorizam a contribuição do isolamento ou do 

afastamento para a diversidade cultural, favorecendo a origem de tradições, técnicas, 

dialetos e novas línguas, e também contribuindo para sua preservação (CLAVAL, 

2002); outros autores mostram sua contribuição para a conservação da natureza e a 

soberania sobre os bens naturais (PORTO GONÇALVES, 2015; NÚÑEZ; ARENAS; 

BRIGAND; ESCOBAR; PEUZIAT; SALAZAR, 2010), e; outros observaram que pode 

favorecer a construção de capital social, favorecendo o desenvolvimento de relações 

de vizinhança e cooperação (DURSTON, 2000; VAZQUEZ, 2017). 
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4.2 DISTÂNCIAS E AFASTAMENTOS 

 

As reflexões dos entrevistados em relação às dificuldades de acesso a bens e 

serviços não se limitam à dimensão espacial do problema e, consequentemente, 

transcendem as noções de isolamento e afastamento físico. 

Nesse sentido, seguindo as ideias de Frémont (1974) em relação à existência 

de diferentes tipos de distâncias, notamos a existência de distâncias sociais, afetivas 

e político-administrativas. 

As distâncias sociais não surgem das reflexões no sentido dado por Frémont 

(1974), ou seja, como distâncias produzidas pelos processos de fragmentação da 

sociedade. Eles surgem como distâncias geradas pelo distanciamento de familiares, 

amigos e vizinhos que é produzido pelo êxodo rural. Éxodo rural que se intensificou 

notavelmente nas últimas décadas e impacta principalmente na composição 

demográfica do campo e dos pequenos povos com menos de 500 habitantes 

(VAZQUEZ, 2017).  

As distâncias afetivas que variam de acordo com a valorização dos lugares e 

a ligação afetiva com eles emergiram nas entrevistas com os idosos. Suas raízes no 

povo de Doutor Ricardo Rojas se traduzem em um distanciamento afetivo com os 

demais lugares e principalmente com as cidades. 

As distâncias político-administrativas surgem das entrevistas com 

trabalhadores da saúde e da educação de Doutor Ricardo Rojas. O distanciamento do 

governo provincial no contexto de crise econômica se observa na suspensão de alguns 

serviços e na precarização de outros. 

Asim, surgem outros afastamentos que também interferem no acesso a bens 

e serviços essenciais por parte dos habitantes de Doutor Ricardo Rojas e dos 

estabelecimentos pecuários da região. O afastament da administração provincial tem 

um impacto direto no acesso dentro da própria localidade e também fora da localidade, 

devido à irregularidade do serviço de transporte coletivo de longa distância e porque 

a degradação dos serviços públicos provinciais também se observa nas demais 

localidades de Chubut. Por outro lado, o afastament social enfraquece as relações de 

vizinhança e a cooperação em termos de transporte e acesso a bens e serviços 
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essenciais. Finalmente, o enraizamento dos idosos e sua afastamento afetivo das 

cidades dificultam seu acesso aos serviços de saúde. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Para finalizar, duas conclusões gerais que emergem dos resultados e 

discussões: 

§ O isolamento e afastamento físico não têm apenas conotações 

negativas. Além das consequências negativas no acesso a bens e 

serviços essenciais, existem consequências positivas noutros aspectos 

da vida quotidiana e em termos de diversidade cultural, soberania sobre 

bens naturais e capital social. 

§ As distâncias variam em função das relações sociais, as condições 

materiais e os vínculos afetivos com os lugares. Neste sentido, embora 

as melhorias na conectividade dos territórios reduzam as distâncias 

físicas e melhorem a comunicação, os processos de êxodo rural e 

ausências do Estado no contexto da crise económica provincial 

aprofundam situações e sentimentos de isolamento e afastamento. 
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RESUMO 

A busca pelo desenvolvimento local é uma perspectiva presente nos municípios com 

pequenas cidades, onde os impactos dos avanços científicos e tecnológicos foram 

mais sentidos, devido ao processo de modernização agrícola excludente. Desse 

modo, com este artigo objetiva-se analisar a perspectiva do desenvolvimento local 

nas pequenas cidades, enfocando a relevância do enraizamento territorial e do 

pertencimento ao lugar, bem como a contribuição dos idosos aposentados rurais 

nesse processo. Como metodologia, utilizou-se levantamento e análise crítica de 

referenciais teóricos; aplicação de questionários complementados com entrevistas a 

aposentados rurais e entrevistas com comerciantes. Os resultados mostraram que os 

aposentados têm um peso importante para a manutenção de habitantes e o 

fortalecimento do comércio local de municípios com pequenas cidades, contribuindo 

para a dinamização da economia local, e para que haja mais desenvolvimento. 

 

Palavras chave: Desenvolvimento local. Pequenas cidades. Aposentadoria rural.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pelo desenvolvimento local é uma das discussões mais proeminentes 

no que diz respeito ao planejamento governamental em escala municipal nas últimas 

décadas. Esta preocupação se faz presente, sobretudo, nos municípios com 

pequenas cidades, pois frente aos avanços científicos e tecnológicos, que 

impactaram diretamente a produção agropecuária, principal atividade econômica da 

maioria desses municípios, houve diminuição dos postos de trabalho e um intenso 

êxodo populacional na maioria dessas localidades, e esta conjuntura, reduziu o 

desenvolvimento social e econômico para significativa parte da população. 

Desse modo, com este artigo objetiva-se analisar a perspectiva do 

desenvolvimento local nas pequenas cidades, enfocando a relevância do 

enraizamento territorial e do pertencimento ao lugar, bem como a contribuição dos 

idosos aposentados rurais nesse processo.  

Assim, a relevância deste estudo está em contribuir com as reflexões acerca 

da busca pelo desenvolvimento local nas pequenas cidades, e em colaborar para a 

promoção da valorização dos idosos e do vínculo das populações com o lugar de 

vivência. 

 O artigo resulta de recortes de pesquisas que realizamos para elaboração de 

tese de doutorado e pesquisas de iniciação científica. Como metodologia, utilizou-se 

os seguintes procedimentos: levantamento e análise crítica de referenciais teóricos; 

aplicação de questionários complementados com entrevistas a aposentados rurais de 

municípios da Região Noroeste do Paraná (Guaporema, São Tomé, Tapejara e 

Tuneiras do oeste) e de municípios da Região Centro Ocidental paranaense e área de 

influência (Altamira do Paraná, Farol e Nova Tebas); e também entrevistas com 

comerciantes nos municípios de Farol e Nova Tebas. 

 O artigo foi organizado em três partes. Na primeira discutiu-se a perspectiva 

do desenvolvimento local com enfoque nas pequenas cidades. Na segunda analisou-

se sobre o enraizamento territorial dos habitantes das pequenas cidades. Na terceira 

avaliou-se os resultados das pesquisas de campo com os idosos aposentados rurais e 

suas contribuições na busca pelo desenvolvimento local. 
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2 O DESENVOLVIMENTO LOCAL E AS PEQUENAS CIDADES 

 

 A noção de desenvolvimento usualmente está vinculada à perspectiva 

econômica, ou do crescimento econômico, como se convencionou denominar mais 

recentemente. Ao conceito de desenvolvimento é comum a inserção de variados 

adjetivos, por exemplo: sustentável, rural, urbano, econômico, local. Desta forma, a 

depender da abordagem adotada, muda-se os sujeitos sociais envolvidos e ocorrem 

conflitos de interesses.  

 Compreende-se que o conceito de desenvolvimento é muito mais abrangente 

que apenas a perspectiva do crescimento econômico. Desenvolvimento implica no 

acesso de qualidade à educação formal, à moradia digna, ao atendimento adequado 

nos serviços de saúde, à formação e profissionalização das pessoas, ao acesso ao 

lazer e à vida em comunidade, o direito a um ambiente menos degradado, ao 

respeito às diversas culturas e religiões. Dentro desta perspectiva, cabe destacar: 

 

[...] um conceito alternativo de desenvolvimento que leva em consideração a 
dimensão humana e social tem ganhado a atenção de alguns setores da 
sociedade comprometidos com a melhoria da qualidade de vida da população 

brasileira. Cada vez mais, a abordagem tecnicista do tema do 
desenvolvimento deixa de ser hegemônica [...] (FARIA, 2002, p. 103). 

 

 Diante desta concepção há a prerrogativa do “desenvolvimento humano”, que 

indica a necessidade de um conjunto de requisitos de bem estar e qualidade de vida. 

Frente a esta perspectiva, origina-se a temática do desenvolvimento local, que se 

fortaleceu na década de 1990, transferindo uma agenda de responsabilidades aos 

municípios. Frequentemente as ações convergiram para práticas de diagnósticos de 

potencialidades locais, considerando características sociais, culturais e ambientais 

dos municípios, a partir da tradição e vocação econômica e dos recursos naturais e 

humanos disponíveis.  

 De acordo com Brose (1999) o conceito de desenvolvimento local surge do 

entendimento de que o meio rural, por não ser apenas agrícola, engloba as 

pequenas cidades, e estas, apesar de serem espaços urbanos, vinculam-se de modo 

estreito ao meio rural, visto que a economia local depende em muito do setor 
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agropecuário, e na área urbana são oferecidos a prestação de serviços básicos. Ainda 

sobre as ações de desenvolvimento local, Brose esclarece: 

 

No geral, indicadores de impactos para projetos e programas de 
fortalecimento do desenvolvimento local podem ser: manutenção e 

criação de postos de trabalho; início de novas atividades econômicas; 
pluriatividade na agricultura familiar; estabilidade na renda familiar; 

manutenção de uma paisagem rural equilibrada; ativa participação da 
população nas decisões nos seus espaços econômicos; novas formas 
de gestão pública, entre outros (BROSE, 1999, p. 49). 

 

 Frente a esta abordagem, evidencia-se a importância da geração de 

empregos, tanto em atividades econômicas presentes nos municípios, como pela 

implantação de novas atividades.  

 Também verifica-se, especialmente nas pequenas cidades, a necessidade de 

fortalecimento da agricultura familiar, por exemplo, a partir da diversificação das 

culturas agrícolas, como a implantação e fortalecimento da fruticultura e da 

olericultura, seja para geração de emprego e renda, seja para a promoção de 

práticas produtivas menos nocivas ao meio ambiente. Neste sentido, destaca-se a 

importância de políticas públicas, tanto para agricultura familiar como para outros 

segmentos, como a indústria e o comércio, pois além de fortalecerem as atividades, 

promovem maior participação popular nas decisões sobre investimentos e na gestão 

pública. 

 As ações de desenvolvimento local chamaram a atenção de variados 

segmentos, em especial do meio acadêmico, o que levou a análises e estudos a esse 

respeito, que convergem “para o local como um espaço de efetiva atuação de 

diferentes indivíduos e segmentos sociais na busca do desenvolvimento” (FRANÇA; 

VAZ; SILVA, 2002, p. 6). Os resultados dessas análises apontam para a importância 

do exercício de uma resistência frente a um modelo econômico neoliberal e a uma 

estrutura política excludente.  

 Sendo assim, “[...] a capacidade de mobilização e articulação de atores 

sociais aparece como uma dimensão fundamental, indicando que os aspectos sociais 

e políticos desempenham um papel chave nos resultados econômicos, tornando sua 

dissociação não recomendada” (FRANÇA; VAZ; SILVA, 2002, p. 7). Desta maneira 
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focou-se na sociedade civil como protagonista de um novo modelo de 

desenvolvimento, evidenciando-se então a relevância da participação político-social 

dos atores locais nas iniciativas de desenvolvimento local, devendo-se considerar seu 

grau de organização e envolvimento, sendo estes fatores preponderantes para o 

êxito dessas ações. Sobre esta questão, Brose argumenta: 

 

[...] políticas públicas – especialmente as voltadas ao 
desenvolvimento local – só obtêm sucesso se contarem com a ativa 

participação dos beneficiários, e isso significa bem mais do que, por 
exemplo, organizar um mutirão na comunidade a título de 
“participação” da comunidade (BROSE, 1999, p. 65).  

 

 Assim, é essencial o envolvimento contínuo da comunidade para a aplicação 

das políticas públicas. Neste mesmo sentido, Oliveira (2001, p. 12), afirma que para 

que haja êxito no enfoque sobre desenvolvimento e em específico sobre 

desenvolvimento local, a partir de uma perspectiva que considere o humano e o 

social, é fundamental o fortalecimento da cidadania. Da mesma forma, “a noção de 

desenvolvimento local, como qualidade, ou ancora na cidadania, ou então será 

apenas sinônimo de uma certa acumulação de bem-estar e qualidade de vida nos 

âmbitos mais restritos”. Brose (1999, p. 65) corrobora com este entendimento ao 

afirmar: “a participação é resultado de um longo processo de democratização e 

construção da cidadania que transforma aos poucos a sociedade e o espaço público”. 

Além disso, é necessária a construção de articulações.  

 

[...] o protagonismo local, a articulação entre organização e 
conhecimento, o fomento ao empreendedorismo integrado a redes e 

cadeias produtivas, a criação de novos espaços públicos de decisão e 
gestão, a mudança de cultura política, entre outros fatores – 

adquirem grande relevância em um processo de desenvolvimento 
local (FRANÇA; VAZ; SILVA, 2002, p. 8). 

 

 Diante desta tendência de se pensar o desenvolvimento a partir do local, 

ações e projetos colocados em prática, como por exemplo: incubadoras, agências de 

desenvolvimento, consórcios intermunicipais, apoio à agricultura familiar, políticas de 

atração de investimentos, intervenções em cadeias produtivas e sistemas locais de 
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produção, capacitação de empreendedores e outros agentes, criação de 

infraestrutura e intervenções urbanas, apesar de serem complementares, em grande 

parte dos casos não alcançaram integração (FRANÇA; VAZ; SILVA, 2002).  

 Os autores ainda explicam que essas iniciativas partem de órgãos e 

instituições variadas, “como governos, organizações da sociedade civil, sindicatos, 

setores populares, agências de fomento, entre outros”. Dessa forma, confirma-se 

que a temática do desenvolvimento local não ficou apenas no campo das ideias, mas 

efetivamente foi praticada por inúmeros agentes locais (FRANÇA; VAZ; SILVA, 2002, 

p. 8). 

 No entanto, considera-se que tem havido uma ênfase exagerada na 

capacidade endógena dos municípios (MOURA, 2009; FRANÇA; VAZ; SILVA, 2002; 

OLIVEIRA, 2001), como se tivessem a autonomia necessária para desenvolverem-se 

de modo independente. Sobre esta abordagem, destaca-se o entendimento de 

Oliveira (2001, p. 13): 

 

[...] está-se elaborando um discurso sobre o desenvolvimento local 
como paradigma alternativo à sociedade plugada de conflitos por 
todos os lados; desenvolvimento local é apresentado como um 

“emplastro” (do romance de Machado de Assis, Memórias Póstumas 
de Brás Cubas) capaz de curar as mazelas de uma sociedade 

pervertida, colocando-se no lugar bucólicas e harmônicas 
comunidades. 

 

 Desta maneira, o principal problema que se verifica são as estratégias de 

desenvolvimento local que estão sendo pensadas apenas por meio da escala espacial 

local/municipal, sem considerar as influências mais gerais do ambiente 

macroeconômico, e sem o estabelecimento de articulações concretizadas com as 

demais esferas de governo. Sobre esta questão, Moura (2009, p. 36), elucida: 

 

Torna-se inequívoca a necessidade do pacto federativo, no qual o 
Estado nacional se estruture de forma que permita a convivência de 
um poder central forte e articulado com entes federados dotados de 

autonomia, recursos e atribuições relevantes, e que concilie essas 
múltiplas instâncias político-administrativas, segundo cortes 

justapostos de abrangência jurisdicional territorial; um modelo de 
difusão de poderes, no qual a União passe a conviver com o 
contraditório, sem romper sua unidade. 
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 Corroborando com estas análises, Carvalhal (2009) defende que o 

desenvolvimento local autogerido deve buscar metas como: justiça social, 

democracia radical, equilíbrio social da renda e equilíbrio ambiental. O autor levanta 

ainda a questão de que não havendo articulação entre o local e demais segmentos e 

instâncias do governo, por meio de um pacto geral, corre-se o risco de haver uma 

disputa entre lugares na atração de capital, o que leva à diminuição da qualidade de 

vida da população e ao não desenvolvimento socioeconômico. 

 A partir dessas acepções, destacam-se as políticas públicas como alternativas 

para o estabelecimento de maior articulação entre as esferas de governo, pois 

muitas das políticas públicas desenvolvidas nos municípios exigem esta articulação. 

No entanto, como alerta Faria (2002, p. 106) “o desenvolvimento local não será 

alcançado apenas através de políticas públicas, ainda que a implementação de 

algumas ações possa contribuir para criar um ambiente mais favorável para o debate 

sobre o assunto”.  

 Dessa forma, verifica-se que as políticas públicas contribuem para maior 

articulação dos municípios entre setores da própria administração local, como com os 

demais organismos governamentais e outras instituições, porém é necessário 

planejamento estratégico dos atores sociais envolvidos, em especial, das lideranças 

locais, com objetivo de promover esta articulação. Sobre esta questão, Moura (2009, 

p. 36), explica: 

É necessário também criar articulações intermunicipais: consórcios, 

associações, agências, fóruns, redes, câmaras intermunicipais, que 
auxiliem na solução de problemas comuns, e ter claras, na 

cooperação, as responsabilidades, evitando a subordinação dos mais 
fracos pelos mais fortes, pois a cooperação implica (re) definição do 
poder. 

 

 Neste sentido, é importante destacar que o exercício do Poder Local no Brasil 

historicamente vincula-se ao coronelismo , ao patrimonialismo  e ao personalismo, no 

entanto, em um regime democrático, é preciso ser entendido a partir da perspectiva 

da descentralização e participação cidadã na gestão pública (SANTIN, 2007). Ainda 

sobre esta questão, a autora esclarece: 
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[...] num Estado Democrático de Direito o Poder Local apresenta-se 
como um novo paradigma de exercício do poder político, fundado na 
emancipação de uma nova cidadania, rompendo as fronteiras 

burocráticas que separam o Estado do cidadão e recuperando o 
controle do cidadão no seu Município mediante a reconstrução de 

uma esfera pública comunitária e democrática (SANTIN, 2007, p. 
323). 

 

 Diante do exposto, compreende-se a necessidade de se romper com as velhas 

práticas enraizadas nos segmentos político-administrativos, sobretudo as cristalizadas 

nos âmbitos locais, ampliando os mecanismos participativos na gestão municipal, 

pois como esclarece Faria (2002, p. 124), os detentores do poder em geral “[...] não 

estão interessados em abrir mão dele em benefício de outras parcelas da população, 

normalmente excluídas quando da composição de um conselho municipal qualquer. A 

‘prefeiturização’ dos conselhos, aliás, é um fato corriqueiro”. Desta maneira, romper 

com este processo exige aprimoramento das instituições de educação para 

emancipar as pessoas e encorajá-las a deliberar sobre política. 

 Dito isto, cabe esclarecer que concomitante à abordagem sobre 

desenvolvimento local, surge uma preocupação mais acentuada a respeito das 

pequenas cidades, pois “estas localidades abrigam significativa parte da população 

brasileira e constituem numerosos pontos de suporte territorial para todo país” 

(ENDLICH; ROCHA, 2009, p. 9).  

 O conceito de pequenas cidades aqui adotado considera a classificação oficial 

brasileira proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

pequenas, médias e grandes cidades. Uma das questões principais ao tratar a 

respeito da classificação das cidades é a discussão sobre o que é cidade e quais os 

parâmetros conceituais para distingui-las. Essa classificação é diferente em diversos 

países, mas em geral os critérios adotados são: tamanho populacional, aspectos 

funcionais ou socioeconômicos. No Brasil se considera cidade toda sede municipal, 

independente do total da população. Há vários entendimentos a respeito da 

classificação das cidades, porém, neste caso, considera-se como pequenas cidades 

no contexto regional paranaense, aquelas com menos de 20 mil habitantes, cujas 

funções principais são o abastecimento de produtos e a oferta de serviços básicos à 
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população local. 

 Assim, buscou-se desenvolver os projetos de desenvolvimento local, em 

especial nos municípios com pequenas cidades. A respeito das pequenas cidades, 

Fresca (2009, p. 41), esclarece: “[...] a intensificação da reestruturação produtiva 

impôs para estas, outras demandas que possibilitaram o desempenho de novas 

centralidades no contexto das redes urbanas”. Sobre este processo no estado do 

Paraná, Moura enfatiza: 

 

No âmbito estadual, a adoção de uma política de desconcentração 

econômica emerge como importante medida, não somente para 
aliviar a pressão por infraestrutura e serviços públicos, tanto do setor 
produtivo, quanto por parte da população, mas principalmente, para 

melhor aproveitar a potencialidade produtiva das demais porções do 
Paraná. Aos pequenos municípios é fundamental apoio e 
fortalecimento das atividades existentes, como também o 

adensamento das cadeias produtivas (MOURA, 2009, p. 36). 

 

 Para a autora, nas espacialidades socialmente críticas paranaenses, que 

representam os resultados estruturais específicos da dinâmica seletiva da expansão 

do capital, o baixo desenvolvimento econômico é um processo que tende a se 

perpetuar, caso não haja ações de intervenção, aumentando assim a desigualdade 

em relação a outras áreas do Estado. Desta forma, estas áreas “demandam, como 

medida emergencial, a convergência de programas em curso e de outros em 

formulação, coordenados articuladamente, numa ação conjunta com as organizações 

locais já existentes [...]”, priorizando a redução da vulnerabilidade social e o 

fortalecimento e a dinamização das economias locais (MOURA, 2009, p. 37). 

Complementando essas ideias, destacamos o entendimento de Endlich e 

Rocha (2009), pois ressaltam que as pequenas cidades do Norte Paranaense 

representam uma herança histórica e regional. Corroboramos com este 

entendimento e compreendemos que é nas pequenas cidades que as pessoas 

constituem um vínculo mais estreito com o outro, com a comunidade e também com 

o espaço e o território, criam um sentimento de pertencimento, de apego ao lugar. 
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3 O ENRAIZAMENTO TERRITORIAL DOS  HABITANTES DAS PEQUENAS 

CIDADES 

 

 Evidencia-se nos municípios com pequenas cidades uma vida comunitária 

mais intensa devido a fatores como o baixo número de habitantes, a convivência em 

espaços comuns, o interconhecimento e os vínculos de parentesco e amizade. 

 Pelegrini e Funari (2008, p. 23) explicam que “partindo do pressuposto de 

que as pessoas de um mesmo grupo compartilham valores, de que se sentem 

partícipes, formulou-se o conceito normativo de ‘pertencimento’ (belonging)”.  Desta 

maneira, acredita-se que pela facilidade de se conhecer e constituir vínculos com as 

pessoas nos municípios com pequenas cidades, o pertencimento torna-se mais 

corriqueiro.  

 Compreende-se que um caminho interessante para entender estes vínculos é 

o estudo da resistência cultural e das raízes culturais, a partir da perspectiva da 

Geografia Cultural crítica. “Esta geografia, consciente de sua subjetividade, busca 

nos discursos, nas práticas espaciais, nas representações dos homens, suas 

racionalidades e sentimentos de pertencimento, as coerências e contradições para 

conhecimento do lugar, das regiões e dos territórios” (ALMEIDA, 2008, p. 316). 

 Sendo assim é importante conceituar cultura, pois de acordo com a opinião 

de Ullmann (1983, p. 84) “[...] para abarcar o conjunto dos costumes humanos, foi 

escolhido o termo cultura, expressando a totalidade da experiência humana 

acumulada e socialmente transmitida”. De acordo com Claval (2007, p. 63): 

 

A cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, 
dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos 
durante suas vidas e, em uma outra escala, pelo conjunto dos grupos 

de que fazem parte. A cultura é herança transmitida de uma geração 
a outra. Ela tem suas raízes num passado longínquo, que mergulha 

no território onde seus mortos são enterrados e onde seus deuses se 
manifestaram. Não é portanto um conjunto fechado e imutável de 
técnicas e de comportamentos. Os contatos entre povos de diferentes 

culturas são algumas vezes conflitantes, mas constituem uma fonte 
de enriquecimento mútuo. A cultura transforma-se, também, sob o 
efeito das iniciativas ou das inovações que florescem no seu seio. 
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 Neste sentido, vê-se que a cultura é a característica humana de aprender 

formas de se viver e de humanizar-se, e que este processo perpassa gerações, no 

entanto se transforma “[...] uma vez que seus usos e sentidos incorporam 

significados ao longo do tempo”. Porém essas ressignificações enriquecem os bens 

culturais, sejam os materiais ou imateriais, mantendo o vínculo com as tradições de 

origem e à dinâmica social dos grupos identitários (PELEGRINI; FUNARI, 2008, p. 

42). 

  Frente a isto, compreende-se que de modo geral, o grupo social que 

compõem os habitantes das pequenas cidades, principalmente os idosos, têm suas 

raízes históricas e culturais vinculadas à dinâmica de vida no meio rural, cuja conduta 

das pessoas, suas ações e decisões se pautam, sobretudo, por uma ordem moral. 

Entendemos que a permanência dessas pessoas no meio rural ou nos pequenos 

municípios, significa uma resistência frente ao processo de modernização agrícola 

excludente, que gerou intenso êxodo rural e migração rumo aos centros urbanos 

maiores. 

 Dessa forma, compreende-se que esse grupo, mantem ao longo do tempo um 

forte vínculo com o espaço, com o lugar, com a terra, e obviamente com as pessoas, 

com a comunidade na qual compartilham valores, hábitos, códigos de comunicação, 

técnicas de produção, ideologias e crenças. Neste sentido, ressalta-se que “a vida 

cotidiana é assim toda penetrada de automatismos: não há necessidade de parar 

para refletir, o que convém fazer é conhecido [...]” (CLAVAL, 2007, p. 80). O autor 

ainda elucida: 

A cultura faz assim passar de uns aos outros as representações 
coletivas. O que lemos no mundo e na sociedade é o que 

aprendemos a ver; nós o enunciamos nos termos que sabemos 
utilizar [...] a maneira como o campo visual é varrido, como os sons 

são analisados e os perfumes rememorados traz a marca de 
contextos comuns [...]. Cada cultura caracteriza-se por um sistema 
original de representações e de construções intelectuais. Isto não 

ocorre sem influência sobre a afetividade e sobre a atividade 
(CLAVAL, 2007, p. 81). 

 

 Frente a essas acepções, compreende-se que a realidade vivenciada interfere 

nas preferências e valores das pessoas, constituindo organizações hierárquicas 

institucionalizadas, assim definem atitudes e escolhas, o mal e o bem, o feio e o 
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bonito, o proibido e o permitido, o tolo e o sábio (CLAVAL, 2007). Assim, a vida em 

comunidade é fundamental, pois cria o sentimento de pertencer a um mesmo 

conjunto, a necessária aceitação de si e do outro, a aceitação de normas de conduta, 

a relação de confiança mútua, o senso de responsabilidade e solidariedade para com 

o grupo. Sobre a vida em comunidade, Claval (2007, p. 114) elucida: 

 

Uma comunidade de base pode ser construída a partir de elos de 
sangue e de aliança que unem os membros de uma mesma família. 

Ela pode igualmente ser formada segundo um modelo análogo por 
um contrato de associação entre os membros unidos por um mesmo 
ideal e um projeto comum. Partilhar de uma mesma fé religiosa entre 

irmãos que se reconhecem filhos de um Deus criador é um cimento 
eficaz. Uma comunidade pode enfim resultar da co-habitação de 

pequenos grupos num mesmo lugar. 

 

 Cabe também destacar que “a comunidade familiar desempenha um papel 

central em todas as sociedades tradicionais. Ela pode se estender ao tamanho de um 

clã formado por todos os descendentes de um ancestral comum”, e geralmente a 

comunidade familiar apresenta um sistema de solidariedade como o auxílio e a 

hospitalidade mútuos (CLAVAL, 2007, p. 114). Assim, notamos que há várias formas 

de se constituir uma comunidade, porém todas necessitam de uma base territorial. 

 Coadunando com essas reflexões, Almeida (2008), esclarece que os territórios 

são portadores de ideologia, de representações simbólicas e do inconsciente, de 

diversas relações e de base material, assim levam a um enfoque diversificado da 

territorialidade, a uma imagem de mundo subjetiva, evolutiva que se vincula à 

identidade. Neste sentido evidenciamos que no território aparecem operações 

simbólicas e nele os sujeitos projetam suas concepções de mundo.  

 As comunidades caracterizam a constituição das territorialidades. O estudo de 

Claval (2007) explica que a vila tradicional rural é um modelo de comunidade 

localizada, que surge nas frequentações por meio da co-habitação. Nessas 

comunidades os habitantes vivem de modo semelhante, com facilidade para o auxílio 

mútuo. É comum o casamento entre membros das famílias das vilas vizinhas. O 

autor ainda explica: 

A isto se acrescenta um vivo sentimento do lugar, do território 
comunitário como patrimônio comum, quer a propriedade seja 
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totalmente ou parcialmente coletiva, quer seja privada. Todos foram 
batizados na mesma igreja, frequentaram a mesma escola e serão 

enterrados no mesmo cemitério comunal. [...]. A partir dessas 
unidades vividas, ampliam-se os círculos de lugares aos quais se 

pertence, sente-se próximo dos habitantes da região [...]. 

 

 Porém, é importante compreender que essas comunidades, mesmo as mais 

tradicionais sofrem influência dos diferentes segmentos sociais, especialmente o 

político e o econômico. Disso decorre “à medida que a divisão de trabalho e os 

papéis tornam-se mais evoluídos e que os sistemas hierárquicos pesam mais sobre o 

funcionamento da sociedade, o sentido de comunidade – quer seja pequena ou 

ampla – enfraquece-se ou reduz-se [...]” (CLAVAL, 2007, p. 117). 

 Dessa maneira, verificamos que é inegável o peso, especialmente das lógicas 

econômicas, na compreensão da produção e organização do espaço geográfico e das 

dinâmicas de vida dos grupos humanos, porém não se pode negligenciar que existe 

uma dimensão simbólica, pois os grupos humanos dão sentido àquilo que os cerca. 

Neste sentido, ressalta-se a explicação de Ullmann (1983, p. 85), pois expõem que 

“[...] o mundo, para o homem, não é apenas um meio vital como o é para o animal. 

É um mundo interpretado, elaborado simbolicamente, que, portanto, tem um sentido 

outro do que o mero dado factual”. Ainda sobre este aspecto, Claval aborda: 

 

A finalidade do trabalho não é somente econômica: aquele que 

fabrica um objeto tem prazer em lhe dar elegância e ornamentá-lo. 
[...]. Os apartamentos e as casas não são somente simples máquinas 
de viver. São os lugares de lembranças, aquele dos ancestrais ou das 

etapas felizes ou dramáticas da vida de cada um. Os hábitos, as 
preferências, os sonhos e as aspirações que os indivíduos adotam nas 
representações que compartilham possuem dimensões espaciais 

(CLAVAL, 2007, p. 293-294). 

 

 Assim sendo, compreender a dinâmica de vida dos moradores de municípios 

com pequenas cidades, requer considerar esses aspectos culturais, simbólicos e 

imateriais, principalmente quando trata-se das pessoas idosas, que na maior parte 

dos casos, constituíram família e se estabeleceram nesses municípios, portanto 

enraizaram-se nesses locais, desenvolveram o “pertencimento”, constituindo uma 

teia consolidada de relações sociais, culturais e territorialidades.  
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 Desse modo, os idosos, principalmente os aposentados, por possuírem 

enraizamento cultural, renda estável e condições de sobrevivência, quando tem a 

opção de escolha, tendem à permanência nos territórios de origem. Tal permanência 

faz com que esses aposentados dinamizem a vida comunitária e a economia local, 

influenciem na dinâmica populacional, além de transmitirem um importante 

patrimônio cultural, experiências de vida de riquezas inestimáveis. 

 

3.1 OS IDOSOS APOSENTADOS RURAIS, O PERTENCIMENTO AO LUGAR E SUA 

CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 Sabe-se que a condição pós-moderna e o processo de globalização atingem a 

identidade cultural dos grupos humanos. Os desdobramentos da globalização 

revelam novas formas sociais do espaço e do tempo, “dado que a globalização, 

articula, tensiona e dinamiza configurações sociais locais, nacionais, regionais, 

internacionais e transnacionais, multiplicam-se as possibilidades do espaço e do 

tempo” (IANNI, 2000, p. 210). Ianni (2000) ainda explica que a ideia da formação de 

uma “aldeia global”, expressa a teoria da cultura mundial, de massa, que cria o 

mercado de bens culturais, um universo de símbolos e signos, linguagens e 

significados que engloba ideias, padrões, valores socioculturais e imaginários. 

 No entanto, não se pode perder de vista que há um processo de resistência 

cultural no âmbito local. Santos (2005) reitera a importância do lugar como lócus da 

construção de uma história das ações diferente do projeto dos atores hegemônicos. 

Neste mesmo sentido, Hall (2005, p. 77), afirma que existem contra tendências, e 

que “há, juntamente com o impacto do ‘global’, um novo interesse pelo ‘local’”. O 

autor esclarece que “a globalização (na forma de especialização flexível e da 

estratégia de criação de ‘nichos’ de mercado), na verdade, explora a diferenciação 

local”.  

Sendo assim, acredita-se que não há destruição das identidades 

nacionais/locais pela globalização. A probabilidade é que sejam produzidas novas 

identificações, tanto globais, quanto locais. Além disso, é preciso considerar que a 

globalização não atinge na mesma proporção as diversas realidades do globo, e que 
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as identidades da modernidade Ocidental dominam as redes globais, havendo 

padrões desiguais de trocas culturais (HALL, 2005). 

Ao estudarmos a respeito de aposentados rurais de municípios das regiões 

Noroeste e Centro Ocidental paranaense, constatou-se que as raízes culturais, o 

vínculo com o lugar, com a terra, a construção do pertencimento no espaço, a 

sensação de tranquilidade, sossego e a qualidade de vida proporcionada em 

pequenas cidades e na área rural, são fatores essenciais para a o enraizamento 

territorial dos habitantes, sobretudo dos idosos.  

 Nos anos de 2015 e 2016, aplicou-se questionários complementados com 

entrevistas a 114 aposentados rurais dos municípios de Guaporema, São Tomé, 

Tapejara e Tuneiras do Oeste, no Noroeste do Paraná5, desses, 38,6% residem de 

11 a 30 anos no local, e 28,1% há mais de 30 anos. Quando questionados se têm 

planos de se mudar da residência atual, 105 (92.1% dos participantes) afirmaram 

que não, e explicaram que o principal fator que os motiva a permanecer é o vínculo 

com o lugar e com as pessoas (97 respostas). 

 Averiguaram-se respostas como: “criou raízes no lugar”; “é acostumado (a)”; 

“gosta do lugar”; “gosta das pessoas”; “a família vive no município”; “filhos moram 

próximo”; “tem familiaridade”; “está adaptado (a), habituado (a)”; “está satisfeito (a) 

no lugar”; “gosta do sossego, da tranquilidade”; “gosta da cidade pequena”; “gosta 

da área rural”; “pegou amor nas coisas”; “tem amor à terra, ao trabalho, às plantas”. 

Outros fatores indicados para a permanência no local foram: tem casa, bens e 

imóveis no município (21 respostas); não tem mais idade para mudar (20 respostas). 

Em 2019 aplicou-se questionários complementados com entrevistas a 

aposentados rurais de Altamira do Paraná (10 aposentados), Farol (10 aposentados) 

e Nova Tebas (19 aposentados), somando 39 idosos participantes6. No município de 

Altamira do Paraná, onde foram entrevistados 10 aposentados, 5 residem no local 

entre 11 a 30 anos, e 3, há mais de 30 anos. Já em Nova Tebas, dos 19 

participantes, 16 residem há mais de 30 anos no local. O município de Farol, por sua 

vez, teve 10 aposentados entrevistados, destes, 3 residem no local entre 11 a 30 

 
5 Pesquisa realizada para elaboração de Tese de Doutorado. 
6 Pesquisas de Iniciação Científica de acadêmicos do Curso de Geografia da Unespar, campus de 
Campo Mourão. 
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anos, e 5, estão há mais de 30 anos no local. 

 Na pesquisa nos municípios da região Centro Ocidental paranaense, dos 39 

aposentados participantes, 33 (84,6%) afirmaram não ter planos de se mudar da 

residência atual. Novamente predominaram os fatores como: vínculos de apego com 

o lugar e de amizades, o pertencimento à comunidade, os aspectos de tranquilidade 

e sossego das pequenas cidades. Outros alegaram não terem mais idade para se 

mudar, além disso, constatou-se que são bastante receosos em relação às cidades 

grandes, devido ao medo da violência.  

 Desta forma entende-se que “é pela cultura que estas populações fazem sua 

mediação com o mundo, constroem um modo de vida particular e se ‘enraízam’ no 

território. Há, assim, uma herança cultural que permeia a relação com o território” 

(ALMEIDA, 2008, p. 317). Desse modo verifica-se que a identidade e os aspectos 

culturais, que prende o sujeito à sua estrutura, são essenciais na decisão de 

permanência dos aposentados no local de origem, ou seja, para a imobilidade 

geográfica deste grupo.  

Dessa maneira, avalia-se que esta necessidade de conhecer o lugar, as 

pessoas, e os hábitos, é tida como fundamental pelos idosos. No caso dos 

aposentados rurais de municípios com pequenas cidades, geralmente são pessoas 

que pouco se deslocaram do município de vivência, tiveram poucas oportunidades de 

conhecer outros lugares e de ter acesso a outras culturas, e também que pouco se 

familiarizam com a dinâmica dos centros urbanos maiores. Desta forma, para se 

reconhecerem necessitam de uma relação sensorial com o espaço. 

Desse modo verificou-se a importância dos idosos, aposentados rurais, a 

partir deste vínculo com o território, do pertencimento ao lugar, para a permanência 

de habitantes em municípios com pequenas cidades, pois influenciam também 

familiares e pessoas próximas. Além disso, é importante constatar a importância 

deste grupo para a dinamização do comércio e da economia local dessas localidades. 

O fortalecimento do comércio local é um dos efeitos fundamentais das 

aposentadorias rurais, visto que os aposentados, em sua maioria, compram no 

comércio local e promovem certo dinamismo. Além de fatores como a maior 

dificuldade de locomoção para outros polos comerciais, verificou-se que os idosos 
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valorizam os vínculos de conhecimento e amizade com os comerciantes, e se 

preocupam em fortalecer a economia local, portanto optam por comprar no comércio 

local. Além disso, a partir das relações de confiança, há por parte dos comerciantes, 

a oferta de crédito e condições de pagamento aos aposentados. Desta forma, esse 

púbico se constitui em uma clientela cativa e adimplente, fundamental para a 

manutenção desses comércios. 

Nos municípios da Região Noroeste, constatou-se que a grande maioria dos 

aposentados participantes da pesquisa, 96 (84.2%), afirmou gastar a maior parte do 

recurso recebido com o benefício previdenciário no comércio local. Com isto 

esclarece-se que os recursos da aposentadoria rural nesses municípios permanecem 

em sua maior parte no comércio local. Nos municípios da Região Centro-Ocidental, 

verificou-se que 31 (79,4%) dos participantes da pesquisa, gastam a maior parte dos 

recursos da aposentadoria, também no comércio local. 

Nos municípios de Farol e Nova Tebas realizou-se, no ano de 2019, 

entrevistas com 8 comerciantes de diferentes segmentos como: farmácia, mercado, 

loja de confecções e calçados, móveis e eletrodomésticos e materiais de construção. 

As análises das informações colhidas nessas entrevistas demonstraram um consenso 

entre os comerciantes em relação à importância dos idosos/aposentados para a 

manutenção e o fortalecimento dos seus comércios. Os pontos mais relevantes, de 

acordo com os comerciantes são: a fidelidade desse público, a adimplência, os 

vínculos pessoais, a valorização de um atendimento personalizado e a oferta de 

crédito e facilidade no parcelamento das compras. 

Assim, averiguou-se que os aposentados têm um peso importante para a 

manutenção de habitantes e o fortalecimento do comércio local de municípios com 

pequenas cidades. Do mesmo modo, os recursos provenientes dos benefícios 

previdenciários são relevantes nesses municípios, contribuindo para a dinamização 

do comércio e da economia local, e para que haja mais desenvolvimento. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         A partir das análises realizadas com a produção deste artigo avaliou-se que a 

busca pelo desenvolvimento local é um processo fundamental e necessário na escala 

municipal, principalmente nas pequenas cidades. Também constatou-se que a 

perspectiva do desenvolvimento local deve contemplar as múltiplas dimensões que 

envolvem a vida em sociedade, como: a econômica, a política, a educacional, a 

ambiental, bem como o acesso digno à moradia, à saúde, ao trabalho e emprego, à 

cultura e ao lazer. Assim, averiguou-se que as políticas públicas são relevantes nesse 

processo, e que é fundamental a promoção da participação popular, desde a 

formulação, a implementação até a avaliação. 

           Também examinou-se que o pertencimento ao lugar, a cultura e o 

enraizamento territorial, como características comuns a muitos habitantes das 

pequenas cidades, especialmente dos idosos, devem ser consideradas e valorizadas 

nos projetos e propostas que visam estimular o desenvolvimento local. 

             Por fim, apropriando-se de resultados de pesquisas que já realizamos, 

concluiu-se que os idosos aposentados rurais, apresentam forte vínculo de 

pertencimento com o território e com o lugar em que vivem, formando um grupo de 

resistência e resiliência frente aos processos globalizantes, contribuindo assim para a 

dinâmica de fortalecimento do desenvolvimento local. Desse modo compreende-se 

que o respeito e a consideração das necessidades e anseios desse grupo, deve ser 

um compromisso dos gestores públicos e da sociedade em geral. 
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ESPACIALIZAÇÃO DOS DADOS E APONTAMENTOS INICIAIS 

SOBRE OS FINANCIAMENTOS AGROPECUÁRIOS DO BNDES E A 

RELAÇÃO COM AS DINÂMICAS GEOECONÔMICAS NOS 

MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO NORTE PIONEIRO DO PARANÁ  

 

VICELI, Alessandro1 

PEREIRA, Gabrielle Tatiane2 

JUSTO, Matheus Garcia3 

 

RESUMO 

Sendo o espaço geográfico uma instância social, é correto afirmar que o capital é um 

elemento fundamental nas dinâmicas espaciais de determinadas localidades. Diante 

disso o presente trabalho possui como objetivo apresentar a espacialização dos dados 

e alguns apontamentos iniciais sobre os financiamentos via BNDES para o setor 

agropecuário na Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná e sua relação com as dinâmicas 

geoeconômicas nos espaços urbanos dos municípios que compõem essa região. Para 

tal objetivo foi utilizado como instrumento metodológico a pesquisa bibliográfica, com 

a obtenção de dados secundários no IBGE, IPARDES e BNDES, juntamente com o 

aprofundamento teórico através de livros, teses, dissertações e artigos. Os dados 

espacializados apontam para uma concentração dos investimentos nos municípios que 

compõem os eixos mais densos de ligações entre as e com maior dinamicidade 

econômica, atrelado a diversificação no setor de serviços. 

 

Palavras chave: BNDES. Norte Pioneiro. Pequenas cidades.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O espaço geográfico como instância social, conforme destacado por Santos 

(2015) possui nas relações sociais de produção a sua essência, e desta forma, cabe a 

Geografia dedicar-se ao estudo das dinâmicas geoeconômicas vinculadas a principal 

entidade do modo de produção capitalista, sendo esse o capital. De acordo com Marx 

(1996) o principal objetivo no modo de produção capitalista é a acumulação de capital, 

que por sua vez é estabelecida a partir dos movimentos entre as relações de produção 

e as forças produtivas. Sendo assim, os bancos são instituições que possuem um papel 

fundamental diante de todo esse processo, abarcando elementos tanto na dimensão 

produtiva quanto na dimensão financeira. 

No que se refere aos bancos e sua relação com as dinâmicas de reprodução de 

capital, é importante destacar que há os bancos privados e os bancos públicos. Dentre 

os bancos públicos há um grande destaque para os bancos de desenvolvimento, cuja 

importância é demonstrada ao longo da história em diferentes países. No Brasil, a 

principal instituição desse seguimento é o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), fundado em 1952 durante um período em que o nacional 

desenvolvimentismo era um elemento estruturante das ações políticas e econômicas4. 

Durante os anos 90, com a conjuntura econômica e política do Brasil influenciada pelos 

desígnios neoliberais, o BNDES passou a ser parte integrante dos programas de 

privatização. Tal perfil veio a mudar somente meados dos anos 2000, quando volta-se 

para o centro político e econômico uma plataforma desenvolvimentista. 

Diante dessa nova conjuntura, diversos setores produtivos da economia 

brasileira, nas mais diferentes regiões do país foram dinamizados a partir dos aportes 

de capitais do BNDES, gerando assim novas dinâmicas geoeconômicas e inserindo 

novos espaços nas dinâmicas de acumulação e reprodução de capital. Dessa forma, a 

Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná, composta por 46 municípios e cinco 

Microrregiões, também recebeu diversos aportes de capital desse banco durante os 

anos 2000, que resultou principalmente em uma reestruturação do setor agroindustrial 

 
4 Ver em DINIZ, A.N. BNDES: de agente de desenvolvimento a gestor da privatização – 1952-2002. Dissertação 
(Mestrado em Economia) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004. 
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dessa região (VICELI, 2018). É importante ressaltar que dentro da configuração da 

rede urbana do Norte do Paraná a referida Mesorregião é composta em sua maioria 

por pequenas cidades. Tal abordagem das dinâmicas dos espaço urbano a partir das 

pequenas cidades vem ganhando amplitude dentro da Geografia, com destaques para 

os trabalhos de Milton Santos, Roberto Lobato Corrêa, Tânia Maria Fresca, Ângela 

Maria Endlich e Pedro Henrique Carvenalli Fernandes. Por isso, o objetivo do presente 

trabalho é o de apresentar a espacialização dos dados e alguns apontamentos iniciais 

sobre os financiamentos via BNDES para o setor agropecuário na Mesorregião Norte 

Pioneiro do Paraná e sua relação com as dinâmicas geoeconômicas nos espaços 

urbanos dos municípios que compõem essa região. 

Este trabalho foi elaborado tendo como ponto de partida as discussões 

realizadas na disciplina de Geografia Urbana e Industrial no Curso de Licenciatura em 

Geografia na Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus de Cornélio 

Procópio, quando a temática das aulas foi direcionada para o conceito de Pequenas 

Cidades e sua relação com os setores produtivos da economia. Ademais, o elemento 

BNDES presente neste artigo foi parte integrante da dissertação de Mestrado de um 

dos autores deste trabalho, e cujo foco também está sendo trabalhado na tese de 

Doutorado do mesmo. Por isso, com o intuito de aprofundar nas análises sobre a 

temática pequenas cidades, dinâmicas urbanas e os financiamentos via BNDES para o 

setor agropecuário no Norte Pioneiro do Paraná, a pretensão desse trabalho é de fazer 

apontamentos iniciais sobre essa temática, e instigar ao mesmo tempo reflexões que 

enriqueçam as análises futuramente. 

Para tal objetivo foi utilizado como instrumento metodológico a pesquisa 

bibliográfica. Com esse instrumento foi possível a obtenção da base teórica em livros, 

teses, dissertações e artigos em revista científica, juntamente com dados secundários 

no banco de dados do IBGE, BNDES, IPARTES. Do IBGE foram utilizados os dados do 

Censo Agropecuário de 2017, Regiões de Influência de Cidades (REGIC) 2018, 

juntamente com os dados do sistema SIDRA, com referência para o ano de 2018, 

mesmo ano adotado para o recorte temporal para os dados do IPARDES. Em relação 

aos dados de financiamentos do BNDES, foi adotado o recorte temporal de 2008 a 

2019, pois o sistema de dados dessa instituição não permitia a seleção até 2018. Esse 
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recorte temporal dos dados do BNDES se fez justamente para dar uma maior amplitude 

para os referidos dados. Na primeira parte do artigo será exposto um enfoque sobre 

a Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná, visando apontar os elementos essenciais da 

sua formação sócioespacial. Na segunda parte, uma breve discussão sobre o conceito 

de pequenas cidades, cujo aporte teórico é que embasará os apontamentos da seção 

seguinte. Por fim, na última parte do trabalho será exposto os apontamentos sobre a 

espacialização dos financiamentos do BNDES no Norte Pioneiro, juntamente com a 

espacialização de dados relacionados as dinâmicas setoriais e urbanas dos municípios 

dessa região. 

 

2 MESORREGIÃO NORTE PIONEIRO DO PARANÁ 

 

 Sabe- se que o Estado do Paraná apresentou muitas características que o 

fizeram ser um grande alvo de colonização das mais variadas frentes pioneiras, entre 

elas: o Paraná Tradicional, voltado mais para a busca do ouro; a Frente Norte, muito 

decorrente da economia cafeeira do estado de São Paulo e a Frente Sudoeste, advinda 

de imigrantes gaúchos e catarinenses (ALMEIDA, 2016). 

 

Figura 01 – Mapa da Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 É relevante destacar que a ocupação do Norte Pioneiro já havia ocorrido pela 

população indígena das Etnias Guarani e Kaingang, principalmente nas margens dos 

rios Cinza e Laranjinha. Apenas em meados do século XIX a população não indígena 

começou a ocupar essa região, principalmente a partir da instauração da Colônia Militar 

do Jataí em 1852, atual município de Jataí. O maior fluxo de pessoas não indígenas 

para o Norte Pioneiro se intensificou já na transição do século XIX para o século XX, 

principalmente por mineiros que tomaram conhecimento das terras as margens do Rio 

Itararé durante os seus deslocamentos vinculados a atividade econômica do 

tropeirismo (WACHOWICZ, 1987).  

 Dessa forma é que iniciaram-se povoados entre os rios Itararé e Cinzas, área 

também conhecida como Valuto, por imigrantes oriundos de Minas Gerais. Assim, já 

em finais do século XIX surgiram povoados como Colônia Mineira (atual Siqueira 

Campos) e Tomazina, cuja base produtiva estava estruturada por uma agricultura de 

subsistência e posteriormente pela criação de porcos através do sistema chamado 

safrista, juntamente com um sistema de comércio bem precário devido a falta de 

estruturas viárias de qualidade (VICELI, 2018). 

 Já nas primeiras décadas do século XX, com a marcha do café seguindo no 

sentido oeste do Estado de São Paulo e posteriormente com a política de erradicação 

dos pés de café nesse estado, atrelado a crise desse produto em 1929, tal atividade 

produtiva ultrapassa o rio Paranapanema e chega até o Norte Pioneiro do Paraná. As 

primeiras fazendas de café foram implantadas, onde hoje é o território do município 

de Jacarezinho, por paulistas com capitais acumulados nas antigas fazendas de café 

no Estado de São Paulo, tendo no regime de colonato como componente das relações 

de produção. 

 A atividade cafeeira no Norte Pioneiro do Paraná ao longo das décadas de 30, 

40 e 50 gerou uma dinamicidade econômica nessa região de uma forma muito intensa, 

resultando no surgimento de novos núcleos urbanos, aumento do fluxo migratório para 

a região e implantação de estradas de ferro. No que se refere as ferrovias, elas foram 

fundamentais no processo de expansão do café no sentido oeste do Norte Pioneiro, e 

consequentemente ao surgimento de municípios como Cambará, Bandeirantes e 

Cornélio Procópio, sendo essa última caracterizada por pequenas e médias 
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propriedades rurais, que por sua vez resultaram em uma dinâmica urbana mais intensa 

nessa parte da região (VICELI, 2018). 

 Com a perda da intensidade da atividade cafeeira a partir de meados dos anos 

60, vinculada a conjuntura nacional, queda da produtividade e os efeitos naturais da 

geada, houve uma perda na dinamicidade econômica da região. Tal perda resultou em 

um intenso fluxo de pessoas saindo do Norte Pioneiro e migrando para outras regiões 

do Paraná e do país. Nesse mesmo período, principalmente a partir dos anos 70, uma 

parte dos capitais acumulados na atividade cafeeira e no comércio foram direcionados 

para o setor agroindustrial dessa região, resultando no surgimento de várias indústrias 

do setor agroalimentar. Ainda nesse contexto, houve uma reestruturação de uma 

grande parte das propriedades rurais do Norte Pioneiro, onde algumas grandes 

propriedades foram fragmentadas em pequenas e médias, aliada ao conjunto de 

antigas fazendas de café que voltaram-se para a cultura de grãos (milho e soja), 

algodão, cana-de-açúcar e pecuária (WACHOWICZ, 1987). 

 Durante os anos 80 e 90, ganharam importância nessa região municípios como 

Cornélio Procópio, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, que passaram a desenvolver 

um setor de comércio e serviços, que se fundamentou a partir principalmente das 

atividades agroindustriais. Com os incentivos fiscais executados por vários municípios 

durante os anos 90, municípios do Norte Pioneiro como Siqueira Campos passaram a 

diversificar o seu perfil produtivo, saindo da dependência do segmento agroalimentar, 

pois lá passaram a se instalar indústrias de confecções e metal mecânica5. Os demais 

municípios da região passaram por um processo de estagnação econômica e por uma 

queda do número de habitantes, justamente em virtude da falta de dinamismo 

econômico em tais espaços. 

 A partir de meados dos anos 2000, já com uma nova conjuntura política e 

econômica pela qual o país passava, atrelado a alta do preço das commodities 

agrícolas, o Norte Pioneiro passou a receber importantes fluxos de investimento via 

BNDES para o setor agropecuário, tanto através de programas como o FINAME 

(Financiamento de máquinas e equipamentos), como também por programas como o 

 
5 A empresa ProTork foi instalada em Siqueira Campos no final dos anos 80, justamente no contexto mencionado. 
Atualmente é a maior empresa da América Latina no seguimento das peças para motos. 
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PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e PRONAMP 

(Financiamento para custeio e investimento de médios produtores rurais). 

 E vem daí um dos grandes questionamentos sobre como esses financiamentos 

afetaram nas dinâmicas geoeconômicas dos espaços rurais dos municípios do Norte 

Pioneiro? Ressaltando que a maioria dos municípios dessa região são caracterizados 

principalmente por pequenas cidades. Cabe agora uma breve colocação sobre o 

conceito de pequenas cidades. 

 

3 BREVE DISCUSSÃO SOBRE PEQUENAS CIDADES 

 

Para que se possa ter o entendimento da conceituação sobre o que são as 

pequenas cidades, Fernandes (2018) analisa que, precisa-se levar em conta dois 

aspectos importantes. O primeiro se refere ao aspecto quantitativo e o segundo, o 

qualitativo. O aspecto quantitativo destaca em relação à quantidade mínima ou 

máxima que precisa para se considerada uma pequena cidade, porém, alerta que, esta 

metodologia é criticada, pois existem vários autores ou até mesmo o IBGE, que 

menciona sua própria opinião sobre qual quantidade pode-se considerar uma pequena 

cidade, sendo assim: 

 

 […] o número mínimo ou máximo de habitantes não pode ser o 
elemento determinante na discussão sobre a temática das pequenas 

cidades. Logo, a quantidade e as discussões numéricas devem ser 
norteadoras, como um primeiro passo, mesmo que complexo e passível 

de grande discussão, para o debate. (FERNANDES, 2018, p.19) 

  

Em relação à qualitativa, estão ligadas através das relações e influências na 

rede urbana e a formação socioespacial das regiões, como por exemplo, a saúde, 

educação, emprego e lazer. Considera que as pequenas cidades, são aquelas que 

possuem uma área de influência em sua municipalidade ou em uma área imediata ao 

seu entorno municipal.  

 Para Corrêa (1994) entende que as pequenas cidades, se relacionam a uma 

determinada área, região ou rede urbana. Se definirem a partir das relações internas 

e as interações externas com outras cidades, o que vai acabar destinando sua posição 
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no espaço regional ou na rede urbana. Sendo assim, as pequenas cidades são um 

núcleo de povoamento no qual a população está envolvida em atividades ligadas à 

transformação e circulação de mercadorias e prestação de serviços. (CORRÊA, 2011). 

 De acordo com os estudos de Fresca e Veiga (2011) não há no Brasil um 

conceito mais abrangente e o que menos pode receber críticas, pois o conceito de 

pequenas cidades envolve muitos sentidos, como através do senso comum e até 

mesmo o intelectual. Neste sentido, as pequenas cidades podem “encontrar desde 

aquelas com limite mínimo da complexidade de atividades urbanas até aquelas donde 

tal complexidade é bastante acentuada, refletindo inclusive, diferenças do ponto de 

vista populacional”. (FRESCA, 2001, p.28). Torna-se fundamental estudar as 

contradições sociais que nas pequenas cidades podem ser encontradas. Com um olhar 

para o território e a morfologia urbana, pode se tornar uma contribuição para buscar 

a desmistificações que é imposta dentro das pequenas cidades (ENDLICH, 2011, p.02) 

 

4 ESPACIALIZAÇÃO DOS DADOS E PRIMEIROS APONTAMENTOS 

 

 A princípio, como um dos elementos estruturantes desse trabalho é o setor 

agropecuário, cabe apontar o nível de participação do Norte Pioneiro no montante total 

de crédito rural para o Estado do Paraná durante os anos 2000. Diante disso a tabela 

01 demonstra exatamente tal participação do Norte Pioneiro e sua respectiva evolução 

ao longo do tempo. A tabela 01 demonstra que há uma evolução real no montante 

total de crédito rural para o Norte Pioneiro do Paraná, no entanto, a sua participação 

no total do Estado foi mais relevante entre os anos de 2004 a 2007. Isso se deve em 

partes a própria intensificação do fluxo de crédito rural para as regiões oeste e 

sudoeste do Paraná, que também passaram por um avanço muito intenso das suas 

forças produtivas durante esse mesmo período, ou seja, as cadeias produtivas do setor 

agroalimentar dessas regiões foram impulsionadas pelos grandes volumes de capital 

de crédito público. Em se tratando da espacialização dos fluxos de capitais do BNDES 

para o setor agropecuário do Norte Pioneiro do Paraná, a figura 02 ilustra exatamente 

o quanto cada município recebeu de investimentos dessa instituição financeira durante 

os anos de 2008 a 2019. 
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Tabela 01 – Total de crédito rural para o Estado do Paraná e Mesorregião Norte Pioneiro 
(NP) 

 Agricultura (R$) Pecuária (R$) Total NP (R$) % 

NP 
no 
PR  

Total Paraná (R$) 

2000 125.058.848,89 14.863.341,92 139.922.190,81 6,5 2.144.735.121,73 

2001 144.411.123,72 29.677.969,55 174.089.093,27 6,1 2.854.306.253,36 

2002 158.252.550,8 28.116.035,27 186.368.586,07 5,0 3.713.073.137,03 

2003 209.368.707,22 37.979.810,43 247.348.517,65 4,7 5.240.390.645,44 

2004 322.768.472,49 44.398.152,63 367.166.625,12 5,4 6.853.169.523,13 

2005 287.368.135,28 51.580.832,22 338.948.967,50 5,0 6.740.985.248,28 

2006 275.826.481,87 58.047.044,39 333.873.526,26 5,5 6.118.301.586,86 

2007 304.495.844,63 82.161.423,23 386.657.267,86 5,0 7.767.487.300,00 

2008 383.850.232,43 87.412.170,99 471.262.403,42 4,2 11.173.658.219,01 

2009 404.609.556,85 116.223.132,94 520.832.689,79 4,4 11.771.198.599,69 

2010 416.571.598,6 136.664.935,78 553.236.534,38 4,6 11.999.089.938,47 

2011 447.210.173,12 195.087.908,69 642.298.081,81 4,6 13.856.253.938,31 

2012 558.342.640,33 246.682.047,62 805.024.687,95 4,7 17.252.866.948,48 

2013 759.877.352,21 308.544.312,35 1.068.421.664,56 4,8 22.193.849.116,48 

2014 848.616.539,33 348.938.526,51 1.197.555.065,84 4,5 26.332.734.865,66 

2015 837.406.409,59 293.028.576,17 1.130.434.985,76 4,1 27.398.765.706,97 

2016 846.243.116,55 489.251.965,28 1.335.495.081,83 4,5 28.179.757.127,50 

Total 7.330.277.783,91 2.568.658.185,97 9.898.935.969,88 ----- 211.590.623.276,40 

Fonte: Viceli (2018). 

  

Figura 02 – Mapa sobre o valor total (reais) dos financiamentos via BNDES (operações 
diretas e indiretas6) para o setor agropecuário nos municípios da Mesorregião Norte Pioneiro 

– PR – 2008 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
6 Operações diretas são aquelas realizadas diretamente com o BNDES. Já as operações indiretas são 
intermediadas por instituições financeiras credenciadas pelo BNDES. 
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 O mapa ilustrado acima aponta para uma concentração espacial dos 

investimentos do BNDES para o setor agropecuário principalmente em 4 municípios. 

Jacarezinho demonstra-se como destaque nesse quesito, o que é justificado pela 

grande capacidade da cadeia produtiva da cana-de-açúcar nesse município, com 

importante representação das usinas Dacalda e Usina Jacarezinho, que centralizam 

uma grande parte desse capital. Já no que se refere a Joaquim Távora, há uma intensa 

atividade econômica a partir da cadeia produtiva de frangos, em que o Grupo Pioneiro 

possui um amplo abatedouro de frangos nesse município, juntamente com uma 

unidade que fabrica ração para frangos. Assaí e Itambaracá possuem destaque na 

produção de grão e contam com uma importante atuação regional da Cooperativa 

Integrada. 

 Nesse mesmo sentido as figuras 03 e 04 demonstram através dos mapas a 

espacialização dos estabelecimentos agropecuários do Norte Pioneiro que realizaram 

financiamentos rurais via programas PRONAF e PRONAMP, que por sua vez também 

estão vinculados ao BNDES, e realizados através da intermediação de uma instituição 

financeira. 

 

Figura 03 – Mapa dos estabelecimentos agropecuários (un.) com financiamento PRONAF nos 
municípios da Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná – Censo Agropecuário de 2017 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 04 – Mapa dos estabelecimentos agropecuários (un.) com financiamento PRONAMP 
nos municípios da Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná – Censo Agropecuário de 2017 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

Através dessa espacialização constante nos mapas presentes nas figuras 03 e 

04, podemos observar que há uma forte presença regional tanto nos financiamentos 

PRONAF e quanto nos PRONAMP nos municípios de Ibaiti, Tomazina, Santo Antônio 

da Platina, Carlópolis, Cornélio Procópio, o que de fato demonstra a representatividade 

dos mesmos no setor agropecuário do Norte Pioneiro. Em Carlópolis há uma 

predominância nos financiamentos PRONAF, pois esse município é constituído de 

muitas pequenas propriedades rurais produtoras de café, principalmente no segmento 

dos cafés especiais7, e produtoras de frutas, com destaque para a produção de 

goiabas. Quando focamos na espacialização dos estabelecimentos PRONAMP, 

destacam-se Cornélio Procópio, Ibaiti e Tomazina, que por sua vez possuem médias 

propriedades rurais voltadas fortemente para a produção de grãos, principalmente 

Cornélio Procópio e Assaí. Tomazina, possui também destaque na pecuária, 

principalmente na produção de aves que são direcionadas para o abatedouro Frangos 

Pioneiro em Joaquim Távora. Como forma de ampliar a perspectiva de análise sobre o 

 
7 Em 2012, como resultado do Projeto Cafés Especiais, o Norte Pioneiro ganhou o selo de Indicação Geográfica. 
Esse fato proporcionou um aumento da área plantada de café na região, juntamente com o surgimento de 
agroindústrias que passaram a processar essa produção. 
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setor agropecuário, as figuras 05 e 05 apresentam o valor bruto da produção da 

agricultura e da pecuária no Norte Pioneiro em 2018. 

 

Figura 05 – Mapa do Valor Bruto da produção da agricultura (reais) nos municípios da 
Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná – 2018 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 06 – Mapa do Valor Bruto da produção pecuária (reais) nos municípios da 
Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná – 2018 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 Os mapas demonstram exatamente as duas dimensões produtivas que existem 

no Norte Pioneiro do Paraná, com a parte leste caracterizada por uma formação 

sócioespacial baseada principalmente em grandes latifúndios pecuários e por outro 

lado a parte oeste dessa região, cuja formação sócioespacial foi estabelecida 

principalmente a partir de pequenas e médias propriedades e que a partir dos anos 70 

essas localidades passaram a se dedicar as culturas temporárias, principalmente milho 

e soja, conforme apontado em Viceli (2018). 

 Na espacialização do valor bruto da produção agropecuária, tornam-se 

destaque os municípios produtores de aves de corte para a Frangos Pioneiro em 

Joaquim Távora e para a Seara em Jacarezinho. Há um destaque também para a 

produção de leite para o Laticínios Carolina em Ribeirão Claro, juntamente com uma 

importante produção e gado de corte. Em relação a intensa produção de grãos na 

parte oeste do Norte Pioneiro, tal processo intensificou-se com os investimentos da 

Cooperativa Integrada em uma planta industrial de processamento de milho 

implantada em 2001 e reinaugurada em 2015 no município de Andirá. Nota-se também 

que Ibaiti possui uma importância no valor da produção tanto na agricultura quanto 

na pecuária, o que de fato concretiza a amplitude produtiva desse município. 

 Visando aproximar a perspectiva de análise entre os espaços urbanos dos 

municípios do Norte Pioneiro com a dimensão produtiva do setor agropecuário e os 

fluxos de capital do BNDES, a figura 07 nos traz a espacialização do número de pessoas 

ocupadas no setor agropecuário, a partir dos dados obtidos no Censo Agropecuário de 

2017. Observa-se novamente os municípios de Ibaiti, Santo Antônio da Platina, 

Tomazina, Jacarezinho e Carlópolis. Em comum entre esses municípios está a produção 

de culturas permanentes, como frutas e café, que por sua vez demandam de uma 

intensa mão-de-obra. São Jerônimo da Serra destaca-se também nesse sentido nas 

culturas permanentes, como café e frutas, além das culturas temporárias de feijão e 

arroz. Cabe a partir desses dados o seguinte questionamento: essas pessoas com 

ocupação no setor agropecuário residem no campo ou na cidade? Como esse trabalho 

é introdutório e se faz a partir de apontamentos, essa questão instigará as reflexões e 

irá dar corpo para as análises que serão elaboradas para trabalhos futuros. Visando 

aproximar a dimensão do espaço rural com o espaço urbano dos municípios do Norte 
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Pioneiro, o primeiro elemento que destacamos é o da constituição dos polos de 

compras dessa região, conforme demonstra o mapa contido na figura 08. 

 
Figura 07 – Número de pessoas ocupadas no setor agropecuário nos municípios da 

Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná – Censo Agropecuário de 2017 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Figura 08 – Mapa dos polos regionais de compras e ligações entre as cidades da Mesorregião 

Norte Pioneiro – REGIC 2018 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 Esse mapa destaca muito bem todas as ligações entre as cidades do Norte 

Pioneiro e seus polos de compras, o que vai ao encontro da perspectiva teórica sobre 

o conceito de pequenas cidades, que visa sempre coloca-las em análise a partir da sua 

inserção em uma rede urbana e hierárquica regional, para assim compreendê-las em 

sua totalidade. É possível observar a intensidade do fluxo de ligações entre as cidades 

da parte leste (oriental) do Norte Pioneiro com uma posição de destaque para Santo 

Antônio da Platina, e em uma segunda ordem Ibaiti, Siqueira Campos e Wenceslau 

Braz. Na parte oeste (ocidental) as ligações são de uma densidade de um grau menor, 

pois esses espaços são altamente influenciados pela cidade de Londrina. Há uma forte 

ligação Assaí – São Sebastião da Amoreia – no sentido de Londrina, relação essa 

vinculada no setor de serviços e pelas próprias características produtivas do setor 

agropecuário dessas duas localidades, que além disso centralizam nessa parte da 

região cidades menores do seu entorno. Nas figuras 09, 10, 11, 12, 13 e 14 

apresentaremos os mapas com a espacialização de alguns serviços importantes e 

demais setores que ajudarão no entendimento dos dados expostos na figura 08, e que 

por sua vez darão a dimensão de uma parte das dinâmicas urbanas das cidades dessa 

região. 

 

Figura 09 – Mapa com o número (unidades) de empresas ou outras organizações de saúde 

humana e serviços sociais nos municípios da Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná – 2018 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 10 – Mapa com o número (unidades) de empresas ou outras organizações de 
atividades profissionais, científicas e técnicas nos municípios da Mesorregião Norte Pioneiro 

do Paraná – 2018 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Figura 11 – Mapa com o número (unidades) de empresas ou outras organizações de 

atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados nos municípios da Mesorregião 

Norte Pioneiro do Paraná – 2018 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 12 – Mapa com o número (unidades) de empresas ou outras organizações de 
atividades de artes, cultura, esporte e recreação nos municípios da Mesorregião Norte 

Pioneiro do Paraná – 2018 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

Figura 13 – Mapa com o número (unidades) de empresas ou outras organizações de 
informação e comunicação nos municípios da Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná – 2018 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 14 – Mapa do percentual (%) dos empregos na indústria no total de empregos nos 
municípios da Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná – 2018 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

Novamente apresentam relevância os municípios de Santo Antônio da Platina e 

seu eixo de ligações com Siqueira Campos, Joaquim Távora, Jacarezinho e Wenceslau 

Braz. Por outro lado há uma concentração de atividades em Ibaiti e Cornélio Procópio, 

com um segundo nível de hierarquia representado principalmente por Assaí, e ao que 

tudo indica apresentam uma influência microrregional estabelecida em alguns 

segmentos, mas sempre em uma relação dialética com as áreas de influência de 

Londrina (em uma proporção mais intensa) e Santo Antônio da Platina. Nos demais 

municípios do Norte Pioneiro, caracterizados como pequenas cidades, são 

influenciados pelos municípios destacados anteriormente, uma vez que seus atributos 

espaciais não lhe permitem exercem influência para além de seus próprios territórios. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A intenção desse trabalho não foi a de esgotar as reflexões sobre o tema, e sim 

apresentar elementos introdutórios que possam ajudar na maturação de uma 

construção analítica futura. 
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 O setor agropecuário é de grande destaque na Mesorregião Norte Pioneiro do 

Paraná, e por isso cabe o questionamento da relação desse com as dinâmicas 

geoeconômicas nas cidades dessa região, para então passarmos a entender o nível de 

influência desse importante setor e consequentemente o quanto os investimentos do 

BNDES impactam nessa relação. A princípio foram adotados para a espacialização os 

dados referentes especialmente ao setor de serviços, uma vez que a dimensão 

produtiva do setor agropecuário pode gerar externalidades que podem materializar-se 

nos espaços urbanos. Portanto, podemos observar que os investimentos no setor 

agropecuário via BNDES e seus diferentes programas, se materializaram em municípios 

que estão dentro de um dos eixos dinâmicos do Norte Pioneiro, e que assim podem 

exercer uma determinada influência na dinamização do setor de serviços nos 

municípios (reforçando esse perfil em alguns deles) do seu entorno. Um exemplo disso 

é o município de Joaquim Távora, que possui uma grande concentração de 

investimentos via BNDES e com a reprodução de capital gerada através da cadeia 

produtiva de frangos, possibilita novas dinâmicas, principalmente no setor de serviços 

da sua cidade, como também reforça a aptidão do setor de serviços de cidades 

vizinhas, como é o caso de Santo Antônio da Platina, uma vez que tais processos 

geram emprego e renda, essenciais para os processos de acumulação de capital. 
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A PEQUENA CIDADE DE CANITAR - SP E A DINÂMICA RURAL-

URBANA NO PERÍODO ATUAL 

 

Franciele FERREIRA DIAS1 

 

 

RESUMO 

O objetivo do trabalho é refletir sobre os significados da pequena cidade de Canitar, 

considerando sua dinâmica rural-urbana no período atual. Para a concretização do 

trabalho, consultou-se as referências bibliográficas, dados censitários e foi realizado 

um levantamento de campo em junho de 2018 e em janeiro de 2020, com o objetivo 

de coletar informações não discutidas pela bibliografia consultada. Compreendeu-se 

que a dinâmica rural-urbana de Canitar pauta-se atualmente na participação na cadeia 

produtiva da cana-de-açúcar, na condição de produtor dessa monocultura, sendo que 

aproximadamente 90% da área municipal é dedicada a esse cultivo, e 

consequentemente, em atividades econômicas urbanas são pouco relevantes. 

Verificou-se ainda a tendência da transformação de Canitar em uma cidade-dormitório 

dada a recente expansão urbana, sendo que os novos moradores realizam 

deslocamentos pendulares até a cidade de Ourinhos.  

 

Palavras-chave: Cana-de-açúcar. Cidade-Dormitório. Pequena Cidade.  

  

 

 

 

 

 

 
1 Doutora em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina e professora substituta no curso de 

Geografia da Universidade Estadual Paulista (Campus de Ourinhos). E-mail: franciele.ferreira-
dias@unesp.br 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O escalão urbano relativo às pequenas cidades ainda não é objeto de 

numerosos estudos no contexto da geografia brasileira, prevalecendo os estudos sobre 

cidades médias, grandes e metrópoles. Os motivos referem-se à aparente pouca 

complexidade econômica e social e a suposta imutabilidade social que essas cidades 

apresentariam. Esses núcleos urbanos diminutos do ponto de vista populacional e 

territorial exibiriam suas economias, em tese, fortemente atreladas à agropecuária e 

seriam dependentes de cidades de maior porte, quanto à aquisição de bens e serviços 

especializados.  

Não há consenso sobre o que seria uma pequena cidade no Brasil, mas 

considera-se duas perspectivas predominantes, embora não excludentes: 1) O papel 

na rede urbana; 2) O tamanho populacional. O papel na rede urbana pauta-se na 

análise das interações econômicas que esse patamar de cidade desenvolve em relação 

aos outros centros urbanos da rede urbana na qual se insere, sendo limitado ao nível 

imediatamente superior na rede urbana. As pequenas cidades equivalem aos centros 

de zona e centros locais (IBGE, 2020), o que significa limitada centralidade e interações 

econômicas e sociais que dificilmente extrapolam a rede urbana a qual insere-se. 

Quanto ao aspecto populacional, parcela dos pesquisadores, dentre eles Corrêa 

(2006), consideram que o limite de até 50.000 habitantes é característico das 

pequenas cidades. 

 A análise pauta-se na dinâmica rural-urbana quanto aos aspectos econômicos 

e as diferentes formas de produção do espaço, sendo conforme Lefebvre (1974), 

resultante de processos sociais. Suscintamente, o rural era compreendido como espaço 

da agricultura em oposição ao urbano, espaço da indústria. Porém, a partir da 

revolução industrial as formas de produção alteraram-se, expandindo-se para o rural, 

sendo que o espaço urbano e o rural  tornaram - se cada vez mais próximos em sua 

organização espacial, processo que conforme Wandscheer et al (2012) não é 

homogêneo.  

A dinâmica rural-urbana perpassa a análise dos elementos da economia do 

município estudado quanto aos aspectos rurais e às atividades econômicas exercidas 
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no âmbito urbano. Canitar 2 apresenta um setor industrial, comercial e de serviços 

pouco expressivos e, consequentemente oferta empregos insuficientes à população 

local, sendo que parte desloca-se diariamente à Ourinhos, devido a pequena distância 

de apenas 7 km, ou atua em funções relacionadas ao setor sucroalcoleiro.  

O trabalho pauta-se na análise da pequena cidade de Canitar, que do ponto de 

vista da rede urbana é um centro local inserido na rede urbana de Ourinhos (IBGE, 

2020). Canitar possui área municipal de 57,38 km2, configurando-se como um pequeno 

município do ponto de vista territorial e por outro lado, uma pequena cidade, na 

medida que no censo de 2010 (IBGE, 2010), havia 4.369 habitantes, dos quais 231 

eram rurais e 4.128, urbanos, refletindo uma taxa de urbanização na ordem de 

94,71%. Entretanto, a estimativa do IBGE para o ano de 2019 apontava que a 

população de Canitar era 5.216 habitantes, um crescimento de 19,38%.  

Desse modo,  objetiva-se compreender os significados que Canitar, pequena 

cidade quanto ao aspecto demográfico, limitada participação na rede urbana e 

município territorialmente pequeno apresenta. Considerou-se sua participação na 

cadeia produtiva da cana-de-açúcar e a recente expansão urbana, pois cerca de 90% 

da área rural é ocupada por essa monocultura, não existindo outra atividade 

agropecuária relevante. Identificou-se ainda a tendência à transformação de Canitar 

em uma cidade-dormitório em relação a Ourinhos.  

Para a realização do trabalho, consultou-se as referências bibliográficas, dados 

censitários e  foi realizado um levantamento de campo em junho de 2018 e janeiro de 

2020, com o objetivo de coletar informações não discutidas ou aprofundadas pela 

bibliografia consultada. Na figura 1 observa-se a localização geográfica de Canitar, a 

373 km da capital São Paulo:  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
2 O trabalho é parte dos resultados obtidos na tese de doutorado da autora, intitulada “Pequenas 
Cidades na Rede Urbana de Ourinhos – SP: Agronegócio e Especialização Produtiva.  
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Figura 1- Localização de Canitar 

 
                                                       Org: a autora. 

 

2 A DISCUSSÃO CONCEITUAL SOBRE A PEQUENA CIDADE 

 

A pequena cidade é um núcleo urbano diminuto do ponto de vista populacional 

e com papel restrito na rede urbana. Para Corrêa (2011), a pequena cidade refere-se 

aos núcleos urbanos com função administrativa, atividades econômicas vinculadas à 

produção e circulação de mercadorias e à prestação de serviços sendo “[...] um núcleo 

dotado da função de sede municipal. Reconhecemos que inúmeras vilas e povoados 

têm funções urbanas, mas o padrão dominante diz respeito à presença da função 

político-administrativa [...]” (CORRÊA, 2011, p.7). 

Conforme Corrêa (2006), a partir da década de 1960, as pequenas cidades 

passaram por mudanças na divisão territorial do trabalho, desencadeadas pelo 

processo de modernização agrícola, industrialização das atividades agropecuárias, na 

concentração fundiária resultando na refuncionalização urbana. Com isso, 

presentemente há distintos padrões funcionais: 1) pequenas cidades submetidas à 
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agricultura capitalista; 2) pequenas cidades funcionalmente especializadas em alguma 

atividade industrial; 3) pequenas cidades transformadas em cidades-dormitórios, cuja 

contiguidade é atrelada às cidades expressivas, do ponto de vista econômico; 4) 

pequenas cidades que concentram trabalhadores que atuavam no campo, porém 

perderam seus empregos em decorrência da modernização agrícola e da concentração 

fundiária; 5) pequenas cidades esvaziadas do ponto de vista demográfico e que 

dependem de recursos econômicos externos (CORRÊA, 2011).   

A complexificação do processo de acumulação capitalista e seus 

desdobramentos, revelados nas mudanças na divisão territorial do trabalho, levaram 

à desconcentração de algumas indústrias, serviços e o crescimento do agronegócio. 

Nesse sentido, o ideário de que as pequenas cidades são lugares marcados pela 

imutabilidade econômica e social tem sido cada vez mais questionado.  

O aspecto populacional coloca-se na perspectiva de compreender uma das 

características das pequenas cidades, a quantidade diminuta. Para o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, a cidade é um agrupamento humano que apresenta 

características urbanas, sendo considerado pelo mesmo órgão governamental para fins 

estatísticos, não fixando um número mínimo de habitantes, porém estipulando o limite 

de 50.000 habitantes, sendo que o  Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicada (IPEA, 

2000), utiliza o mesmo número. Há autores que apontam limites bastante superiores, 

caso de Amorim Filho & Serra (2001) para os quais a pequena cidade não ultrapassa 

100.000 habitantes. Para Veiga (2002), a pequena cidade não excede  20.000 

habitantes, enquanto Oliveira & Soares (2002), consideram a população entre 2.000 e 

20.000 habitantes como relativo às pequenas cidades. 

A outra perspectiva do entendimento do significado das pequenas cidades, 

embora não exclua o aspecto populacional, diz respeito ao papel na rede urbana. 

Conforme Endlich (2006) o fator populacional é incompleto para identificar-se uma 

cidade como pequena. Para  autora, mediante distintas realidades encontradas no 

contexto brasileiro, há aquelas redes urbanas com a ausência das cidades de porte 

médio, sendo compostas por pequenas cidades e pela presença de uma grande cidade, 

em geral a capital do estado, e, nesse caso é possível que existam relações 

hierárquicas entre as pequenas cidades.  
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Do mesmo modo, Fresca (2010) considera que o fator populacional é 

incompleto para compreender as  pequenas cidades, na medida que  algumas têm um 

limite mínimo de complexidade de atividades urbanas e outras têm funções urbanas 

mais complexas.   

Para Corrêa (2011) a pequena cidade é um núcleo de povoamento onde parte 

da população trabalha em atividades ligadas à transformação, circulação de 

mercadorias e prestação de serviços. Pressupõe uma elementar divisão territorial do 

trabalho, apoiadas na existência de atividades que atendam às necessidades mínimas 

da população. Para o autor, trata-se de centros urbanos que ocupam os níveis 

hierárquicos menos relevantes na rede urbana, cujas funcionalidades são bastante 

limitadas e a área de influência é muito restrita. 

 

3 A DINÂMICA RURAL-URBANA DE CANITAR NO PERÍODO ATUAL 

 

A gênese de Canitar está atrelada ao município de Chavantes (SP), sendo um 

distrito criado pelo Decreto - Lei 14.334 de 30/11/1944, cujo nome original era 

Fortuna. Através da Lei 7.664 de 30/12/1991, Canitar foi desmembrado e elevado à 

categoria de município (SEADE, 2011). O município tem origem na expansão do cultivo 

de café em direção ao Centro-Oeste paulista e na criação de estações ferroviárias. O 

cultivo de café apresentou importância econômica até meados da década de 1980, 

sendo substituída pela cana-de-açúcar (FERREIRA DIAS, 2019).  

A emancipação de Canitar insere-se no caso das pequenas cidades 

emancipadas após a Constituição Federal de 1988, a partir de consulta pública junto à 

população local.  Durante o período militar, a centralização do Estado se refletiu em 

poucos municípios emancipados. Entre 1988 e 2000 foram emancipados 1.438 

municípios no país, em decorrência do fator normativo bem como do intenso processo 

de urbanização (TOMIO, 2002).  

A cana-de-açúcar foi inserida em Canitar em meados da década de 1970, no 

contexto da expansão canavieira resultante do Proálcool3 e a partir da ação do Grupo 

 
3 Criado a partir do decreto 76.593/75, buscava implementar o etanol, combustível cuja fonte é 
renovável (cana-de-açúcar), em decorrência da necessidade de substituir os combustíveis originários 
do petróleo, dada  a crise relacionada ao mesmo, ocorrida nesse período.  
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Quagliato, proprietário da Usina São Luiz de Ourinhos. Nesse período, Canitar, que 

ainda era um distrito de Chavantes, passou por um processo de substituição do café 

pela soja, mas principalmente pela cana-de-açúcar. A partir da inserção da cana-de-

açúcar em Canitar, não ocorreu mudanças significativas no contexto rural, sendo essa 

atividade agrícola predominante até o período atual.  

Em 2000, o primeiro censo demográfico acerca de Canitar enquanto um 

município, revelava uma população de 3.479 habitantes, sendo que 804 habitavam a 

área rural e 2.675, a cidade, revelando uma taxa de urbanização de 76,88% (IBGE, 

2000). Na década seguinte a população passou a ser 4.369 habitantes, um aumento 

de 20,37% em relação a 2000, sendo que a população urbana  contava 4.138 

habitantes, um crescimento de 35,35% em relação a 2000 e a taxa de urbanização 

passou a ser de 94,71% (IBGE, 2010). A diminuição da população rural, na ordem de 

71,26%, coincide com o aumento da importância ocorrida nos últimos anos, do setor 

canavieiro na economia municipal, o qual emprega pouca mão-de-obra rural e por 

outro lado, a figura do boia-fria, cada vez mais escassa, reside na cidade.    

Considerando-se que a cana-de-açúcar é uma cultura que aplica, amplo uso de 

mecanização, da etapa do plantio até a colheita, o emprego de mão-de-obra é pequeno 

e sazonal. O decreto 42.056/97 estipulava que até o fim do século XX seria extinto a 

queima por despalha, ou seja, o processo de queima da cana-de-açúcar para a 

posterior colheita manual. A partir da inserção da mecanização, exclui-se a queima, e 

a colheita é feita por máquinas, sendo o trabalho humano, necessário apenas em áreas 

íngremes, diminuindo a demanda por trabalhadores rurais, os denominados boias-

frias. Embora os produtores agrícolas do setor canavieiro ainda estejam se adequando 

a essa medida, no caso do estado paulista, o índice de mecanização atingido em 2017 

foi de 98%, conforme o IEA (Instituto de Economia Agrícola).  

Canitar apresenta sua economia municipal fortemente ligada ao cultivo de 

cana-de-açúcar e às atividades da agroindústria4 São Luiz. Dentre os 5.233 hectares 

destinados às principais atividades agrícolas, 4.429 ou  84,63% são ocupados pela 

cana-de-açúcar, onde se produz 274.275 toneladas. Embora o município de Canitar 

 
4 A Usina Comanche, localizada em Canitar, encontra-se atualmente em processo de falência, porém na 

ocasião do primeiro levantamento de dados (2018), ainda processava a cana-de-açúcar, porém com 
baixa produção, dada a dificuldade inclusive para a obtenção da matéria-prima.   
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não figure entre os principais produtores brasileiros de cana-de-açúcar e a produção 

não seja suficiente para o abastecimento de uma agroindústria processadora de maior 

porte, esse cultivo representa a quase totalidade da área rural, destinada a uma única 

atividade econômica. O milho, segundo principal cultivo, ocupa 794 hectares e gera 

1.212 toneladas, não existindo outros cultivos relevantes, seja em área plantada, seja 

em quantidade produzida (IBGE, 2017). A cana-de-açúcar é cultivada inclusive próxima 

ao perímetro urbano, como se observa na figura 2: 

 

Figura 2: Vista parcial da rua 6 em Canitar 

 
Fonte: autora 

 

Canitar é um pequeno município, cujo tamanho territorial soma 5.700 

hectares. A área total dos estabelecimentos rurais soma 5.136 hectares e há apenas 

dois tipos de produtores rurais: os arrendatários, cuja área soma apenas 54 hectares 

(1,05%) e os proprietários, somada a área de 5.082 hectares (99,95%), (IBGE, 2017). 

Soma-se a isso, a concentração de terras, observada na tabela 1, onde há apenas 31 

estabelecimentos rurais. Embora os estabelecimentos com menos de 10 hectares 

sejam prevalentes (16), os mesmos ocupam uma área irrisória, 83 hectares ou 1,61% 

da área relativa aos estabelecimentos rurais (tabela 1). Em seguida há 14 

estabelecimentos com tamanho entre 10 e 50 hectares, somando a área de 399 

hectares ou 7,76%.  
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A concentração de terras manifesta-se através do estabelecimento rural cujo 

tamanho é 500 hectares, o qual ocupa 9,73% da área total, mas, principalmente em 

relação ao outro estabelecimento rural, que soma 4.154 hectares ou 80,88%, onde 

concentra-se o plantio da cana-de-açúcar. Mediante levantamentos obtidos em campo, 

verificou-se que esse estabelecimento rural concentra o cultivo de cana-de-açúcar de 

Canitar, sendo a produção comercializada principalmente com à agroindústria Usina 

São Luiz, localizada em Ourinhos.  A pecuária é pouco relevante em Canitar, pois há 

apenas 553 cabeças de gado bovino (IBGE, 2017), corroborado pelo pouco destaque 

às pastagens, que ocupam 163 hectares no município, do mesmo modo que há pouca 

área relativa às matas (102 hectares), terras não utilizadas (27 hectares) e 

improdutivas, 27 hectares, conforme a tabela 2.  

 

Tabela 1 - Área e Quantidade dos estabelecimentos rurais quanto à estrutura dimensional 
em Canitar em 2017. 

Grupos de 
Área 

2017 

nº % área % 

Menos de 10 16 51,61% 83 1,61% 
10 a 50 14 43,40% 399 7,76% 
51 a 100 0 0 0 0 

101 a 500 1 3,22% 500 9,73% 
501 a 1.000 0 0 0 0 

Mais de 
1.000 

1 3,22% 4.154 80,88% 

total 31 5.136 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE (2017). 

 

Tabela 2: Utilização de terras em Canitar no ano de 2017 

Utilização Área (ha) Total % 

Agricultura 4.811 93,67% 
Pastagens 163 3,17% 
Matas e 

Florestas 

102 1,98% 

Não 
Utilizadas 

33 0,64% 

Improdutivas 27 0,52% 

Total (ha)        5.136 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE (2017). 

 

No tocante a sede urbana municipal, há pouco destaque quanto às atividades 

econômicas urbanas, gerando poucos empregos, a exemplo da monocultura da cana-
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de-açúcar, predominante no município, cuja necessidade de mão-de-obra a é cada vez 

menor. Na pesquisa realizada na cidade, a entrevistada e trabalhadora da usina São 

Luiz, M.B.T5, afirmou que os trabalhadores são “chamados pelo dono da fazenda” entre 

os meses de maio e dezembro, para a colheita, embora a quantidade de empregos 

tenha diminuído muito após meados de 2005. Em outras épocas do ano, os 

trabalhadores realizam “bicos” ou trabalham na frente de trabalho6.  

Por outro lado, a agroindústria usina São Luiz, emprega trabalhadores 

oriundos de Canitar, em funções de manutenção, serviços rurais e atividades no setor 

industrial de transformação da cana-de-açúcar em etanol e açúcar.  O setor público, a 

exemplo do que ocorre em pequenas cidades, é um importante empregador em 

Canitar, sobretudo na figura da prefeitura municipal (figura 3). O setor industrial é 

composto pela empresa Fertipar, oriunda de Curitiba, a qual emprega 20 trabalhadores 

na unidade de Canitar.  Devido às poucas opções de empregos formais, em janeiro de 

2020, 299 pessoas recebiam bolsa família em Canitar, totalizando R$59.997, uma 

média de R$ 200,66 por pessoa (BRASIL, 2020).  

 

Figura 3: Vista parcial da Prefeitura Municipal de Canitar 

 
Fonte: autora 

 
5 Os entrevistados solicitaram a não-divulgação de suas identidades.  
6 Programa Governamental que atende pessoas desempregadas oferecendo remunerações inferiores a 

um salário-mínimo, para jornadas inferiores a 40 horas semanais. Os trabalhadores exercem funções 
relacionadas aos serviços gerais.  
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A falta de empregos e de renda se reflete nas atividades econômicas urbanas, 

sendo os setores de serviços e comércio, bastante restritos e a dependência quanto à 

Ourinhos, acerca do acesso ao ensino superior e técnico, serviços bancários e comércio 

especializado, evidente.  

Apesar da recente inauguração do terminal rodoviário, ainda não há o 

funcionamento, e a única empresa que atua na cidade, a Manoel Rodrigues/SA, opera 

a linha Ourinhos-Santa Cruz do Rio Pardo com horários a cada hora durante dias úteis 

e a cada duas horas, em fins de semana e feriados. A falta de opções de transporte 

culminou com a existência de “vans” que realizam o transporte entre Canitar e a Santa 

Casa de Ourinhos, passando pelo centro. Também não há taxi ou serviços de aplicativo 

operando na cidade. 

Quanto aos serviços bancários, Canitar conta com uma agência do banco 

Bradesco, uma lotérica da Caixa Econômica Federal e do Banco Postal presente na 

agência dos Correios (figura 4). Não há na cidade nenhum estabelecimento de saúde 

privado, sendo o setor composto apenas por posto de saúde e centro de saúde, onde 

funciona um ambulatório médico (figura 5). O setor da educação também não conta 

com nenhum estabelecimento privado e compõe-se  por escolas municipais e 

estaduais, atendendo a educação infantil, ensino fundamental I e II, ensino médio e 

ensino de jovens e adultos (EJA).  

 

Figura 4 - Agência dos Correios no centro de Canitar 

 
Fonte: autora 
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Figura 5: Vista parcial do Centro de Saúde de Canitar 

 
Fonte: autora 

 

Os estabelecimentos comerciais são pouco diversificados, sendo comum a 

existência de “portinhas”, lojas anexas às residências, nas quais comercializa-se itens 

diversos e/ou presta-se serviços (figura 6) como xerox, manicures, cabelereiros, etc. 

A população que dispõe de maior poder aquisitivo, conforme a entrevistada N.F.M, 

desloca-se até Ourinhos, onde há comércio diversificado e Shopping, o Ourinhos Plaza, 

inaugurado em julho de 2019.  

 

Figura 6: Vista parcial de estabelecimento prestador de serviços em Canitar 

 
Fonte: autora 
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Nos últimos dois anos tem-se verificado a tendência à transformação de Canitar 

em uma cidade-dormitório, quanto ao fato de alguns moradores residirem nessa 

cidade e trabalharem em Ourinhos.  

Os altos preços de imóveis e de terrenos na cidade de Ourinhos têm encarecido 

o setor imobiliário dessa cidade, e, apesar do financiamento de imóveis relacionado ao 

Programa Minha Casa, Minha Vida e da criação de novos conjuntos habitacionais 

(Recanto dos Pássaros e Ourinhos H), inaugurados entre 2013 e 2019, há poucas 

opções disponíveis e acessíveis para os moradores que buscam adquirir sua casa 

própria, conforme corroborado pela agente imobiliária R.S.P, funcionária da G.F. 

Construtora e Incorporadora, empresa que recentemente iniciou o loteamento “Quinta 

do Café” em Canitar.  

Conforme a entrevistada, os imóveis são financiados utilizando o FGTS (Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço), sendo terrenos com tamanho médio de 150 m2 . 

os imóveis serão compostos por sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, área de serviços e 

garagem. Conforme R.S.P, cerca de 80% dos compradores desses imóveis são de 

Ourinhos e buscaram o empreendimento por conta da proximidade entre essas cidades 

e pelo preço inferior, pois o tipo de imóvel citado, tem o preço médio de R$150.000,00 

em Canitar e imóveis com as mesmas características custariam em torno de R$ 

200.000,00 em Ourinhos. Na figura 7, observa-se a propaganda do empreendimento 

imobiliário citado: 

 

Figura 7 -Folder do loteamento Quinta do Café em Canitar 

 
Fonte: G.F. Construtora e Incorporadora 
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 Por outro lado, a expansão urbana verifica-se também a partir da ação 

individual (figura 8). Ainda, contribuiu para essa expansão urbana em Canitar, as obras 

de reforma no trecho da rodovia Raposo Tavares, que liga Canitar à Ourinhos, 

tornando o tempo de viagem entre as duas cidades, apenas 10 minutos.  

 
Figura 8: Expansão urbana em Canitar 

 
Fonte: autora 

 

É necessário o aprofundamento do estudo, porém estima-se que o crescimento  

populacional verificado em Canitar e a expansão urbana não vincula-se a criação de 

empregos, pois o município baseia sua economia na monocultura da cana-de-açúcar, 

que tem gerado cada vez menos empregos. Por outro lado, a curta distancia entre 

Canitar e Ourinhos (7 Km), o transporte público que liga essas cidades (ônibus da 

empresa Manoel Rodrigues/SA), facilita o deslocamento para fins de trabalho e 

educação, e, a oferta de serviços e comércio especializados em Ourinhos desestimula 

o desenvolimento desses setores em Canitar, não contribuindo, portanto para a criação 

de empregos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dinâmica rural - urbana de Canitar na atualidade é bastante restrita, dada a 

pouca relevância das atividades econômicas urbanas e por outro lado, o cultivo de 

cana-de-açúcar não é capaz de gerar empregos e renda suficientes à população local. 
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Assim, o município apresenta o papel de local para o cultivo da cana-de-açúcar e 

reservatório de mão-de-obra.  

Além de Canitar caracterizar-se como uma cidade submetida à agricultura 

capitalista (CORRÊA, 2011),  verifica-se ainda a tendência à transformação em  cidade-

dormitório, dado a recente expansão imobiliária, sem, porém, ocorrer a criação de 

empregos e/ou a inserção de novas atividades econômicas.  

Nesse sentido, questiona-se se Canitar tem desempenhado as funções 

esperadas de uma cidade, dada a dependência em relação a Ourinhos. Sabendo-se da 

negativa a  essa pergunta, é necessário o aprofundamento sobre quais caminhos 

podem ser tomados por essa pequena cidade, de modo que possa desenvolver sua 

economia, oferecendo melhores condições de vida aos seus munícipes.  
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ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE AGRICULTURA URBANA EM 

CIDADES PEQUENAS A PARTIR DAS INICIATIVAS 

DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO- SÃO 

PAULO 

 

MENDES, Daiara Batista1 

 

RESUMO 

A agricultura urbana trata-se de um fenômeno em constante expansão, tanto em 

grandes quanto em cidades de pequeno porte, obedecendo a dinâmicas próprias 

conforme a finalidade principal da produção de alimentos nessas áreas urbanas. No 

âmbito deste estudo, revela-se a agricultura urbana como uma atividade relacionada 

à perpetuação dos antigos hábitos rurais do segmento da população do município que 

a desempenha, constituído em larga escala por praticantes originalmente rurais, onde 

existe uma tênue relação entre o urbano e o rural. É nesse sentido, que este artigo 

apresenta a ocorrência do fenômeno da agricultura urbana no município de 

Pirapozinho, uma cidade pequena do interior paulista, a partir de uma combinação 

entre os resultados de pesquisa e do aporte teórico, a fim de compreender as 

diferentes práticas agrícolas urbanas desenvolvidas na área e suas contribuições no 

que tange, principalmente, aos aspectos econômicos e nutricionais para a população 

inserida em sua produção. 

 

Palavras chave: Agricultura urbana. Cidades pequenas. Pirapozinho.  

  

 

 

 
1Mestranda em Geografia. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), campus de Presidente Prudente. Email: daiaramendes@outlook.com. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho2 tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre as 

diferentes práticas de agricultura urbana identificadas no município de Pirapozinho e 

suas contribuições no que tange aos aspectos nutricionais e econômicos para a 

população envolvida em sua produção. Deste modo, busca-se realizar uma 

caracterização dessas atividades agrícolas desenvolvidas no espaço urbano de 

Pirapozinho e às diferentes dimensões que essa prática engloba no município, sejam 

elas nutricionais, econômicas, ambientais, terapêuticas e/ou educacionais, bem como 

a estreita ligação deste fenômeno com os antigos hábitos rurais de seus praticantes e, 

consequentemente, com o processo de migração campo-cidade do qual fizeram parte.  

A prática da agricultura urbana é caracterizada como as atividades agrícolas 

(cultivo, criação de animais etc.) desenvolvidas dentro do perímetro urbano ou em 

seus arredores, seja para a comercialização ou autoconsumo, remonta o surgimento 

das primeiras cidades no Oriente Médio, em 3500 a.C., as quais eram instaladas ao 

redor dos rios que lhes ofereciam as condições necessárias para o desenvolvimento da 

agricultura, considerada como a principal atividade desses povos.  

No entanto, o debate sobre esse fenômeno tem a sua ascensão no cenário 

mundial a partir da década de 1980, diante da possibilidade de pensá-lo “[...] como 

uma estratégia de sobrevivência das populações mais pobres atingidas pela crise 

econômica” (CASTELO BRANCO; ALCÂNTARA, 2011, p. 421), que assolava a população 

da América Latina e dos continentes africano e asiático, gerando desemprego em 

massa e elevando, assim, os índices de pobreza.  

Em âmbito nacional, a agricultura urbana entra na agenda governamental no 

ano de 2003, início do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, suas ações se voltaram 

para a redução das desigualdades sociais no país e, assim, “lança como carro chefe o 

desafio do combate à fome e à pobreza [...]” (MATTOS; MENDONÇA; MASELLI; 

DEPRÁ, 2015, p.10). Em vista de sanar esses problemas de ordem social, se começa 

 
2 O trabalho foi elaborado a partir dos resultados da pesquisa de iniciação científica intitulada “As 

práticas de agricultura urbana como estratégia de garantia da segurança alimentar e da geração de 

renda no município de Pirapozinho – São Paulo” (processo FAPESP nº 2017/25.606-0), a qual também 
resultou na elaboração da monografia para obtenção do título de bacharel em Geografia. 
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a pensar em hortas comunitárias em áreas urbanas a fim de “[...] possibilitar a 

produção de alimentos de forma comunitária com uso de tecnologias de bases 

agroecológicas em espaços urbanos e periurbanos ociosos” (CEPAGRO, 2011, n.p.).  

Em âmbito municipal, a necessidade da implantação de horta comunitária para 

atender a famílias necessitadas faz parte do Programa de Governo do município de 

Pirapozinho desde o ano de 2004, como uma ação a ser desenvolvida pelo Setor da 

Agricultura (PIRAPOZINHO, 2003). No entanto, esta só foi assumida legalmente no 

ano de 2010, com a promulgação da lei nº 3.673/10, que dispõe sobre a criação do 

Programa de Agricultura Urbana e Periurbana no município, a partir do qual seriam 

implantadas hortas comunitárias em áreas ociosas públicas e privadas da cidade, como 

uma ação conjunta entre a Prefeitura Municipal e entidades sociais. 

Entretanto, este programa não se efetivou de fato, permanecendo estacionada 

a discussão e o fomento à essas práticas na área de estudos. No presente cenário, 

destaca-se que, embora a agricultura urbana seja uma atividade recorrente no 

cotidiano do município, seus produtores encontram-se dispersos, sem nenhuma 

organização coletiva por meio de associações ou sindicatos e, na maioria dos casos, 

sem nenhum tipo de visibilidade por parte das ações da administração local.  

Partindo dessas constatações, o presente estudo se volta a uma análise da 

prática da agricultura urbana em Pirapozinho a partir da visão dos seus praticantes, 

apreendendo a dinâmica desta atividade no município e os principais aspectos que 

perpassam pela produção de alimentos dentro da cidade.  

Buscando atingir os objetivos propostos, elencou-se como procedimentos 

metodológicos: a realização de um levantamento bibliográfico sobre as principais 

temáticas trabalhadas na presente pesquisa, sendo elas: a agricultura urbana e a 

segurança alimentar, bem como a obtenção de dados de fontes secundárias em sites 

de órgãos oficiais do governo, a fim de caracterizar a área de estudos e resgatar 

informações a respeito da prática no país. 

Em um primeiro momento, voltou-se à realização de entrevistas 

semiestruturadas com os principais agentes ligados às atividades agrícolas no 

município, buscando, a partir dessas informações, traçar um perfil inicial da prática da 

agricultura urbana em Pirapozinho. Após esse entendimento, partiu-se para a 
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realização de entrevistas e de trabalhos de campo, simultaneamente, com praticantes 

de agricultura urbana e os responsáveis por instituições públicas que desempenham 

estas práticas no município. 

Este trabalho está estruturado em três partes, além desta introdução e das 

considerações finais. Na primeira realizar-se-á um resgate das principais questões que 

norteiam o debate sobre a prática da agricultura urbana, a partir dos resultados do 

levantamento bibliográfico. Na parte seguinte, será feita uma caracterização da área 

de estudo, dando enfoque para os aspectos históricos de sua formação, principalmente 

aos eventos que impulsionaram o surgimento das práticas agrícolas urbanas no 

município de Pirapozinho, como a migração campo-cidade.  

Por fim, apresenta-se os resultados das entrevistas e pesquisas de campo com 

alguns dos praticantes de agricultura urbana que desenvolvem iniciativas individuais 

no município e com os responsáveis por instituições que se voltam a ações coletivas 

desta prática, analisando todos os pontos que norteiam essas práticas à luz do aporte 

teórico escolhido para esse estudo. 

 

2 A PRÁTICA DA AGRICULTURA URBANA SOB UM OLHAR TEÓRICO 

 

Para iniciar a discussão a respeito das práticas agrícolas urbanas, faz-se 

necessário um resgate das principais ideias difundidas por autores e instituições que 

se debruçam a investigar sobre a temática. Elaborada no início das discussões acerca 

do tema, a definição trazida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) apresenta que essas atividades “[...] referem-se à utilização de 

pequenas superfícies situadas dentro das cidades ou em suas respectivas periferias 

para a produção agrícola e criação de pequenos animais, destinados ao consumo 

próprio ou a venda em mercados locais” (FAO, 1999, n.p).  

Considerado como um fenômeno em constante expansão no mundo, 

sobretudo nos países da América Latina, a agricultura urbana tem sido frequentemente 

associada à questão do abastecimento de alimentos para a população em situação de 

pobreza destas áreas. Nas cidades do interior do Brasil, a prática é bastante recorrente 
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pela sua “estreita vinculação com o êxodo rural e serve para a conservação de saberes 

tradicionais” (VINHOLI; MARTINS, 2012, p. 66). 

Embora seja perceptível a “participação efetiva de camponeses que vieram 

para as cidades constituírem atividades urbanas e que continuam suas práticas 

agrícolas nos reduzidos espaços que ocupam” (MATTOS; MENDONÇA; MASELLI; 

DEPRÁ, 2015, p. 8-9), ou seja, que já possuem uma familiaridade com as atividades 

agropecuárias, é crescente o interesse pela agricultura urbana por parte de outros 

segmentos da população urbana que não tiveram essa vivência prévia no campo. 

Segundo Arruda “[...] pode-se observar que outros são de classe média, empresários, 

profissionais liberais e outros investem em propriedades rurais e levam adiante 

atividades direcionadas a nichos específicos de consumo sem necessariamente ter um 

histórico familiar ligado à agricultura” (ARRUDA, 2011, p.29). Estes são levados pela 

busca por uma alimentação baseada em produtos orgânicos ou até mesmo pela 

lucratividade que essa atividade em ascensão pode oferecer, além de ser considerada 

como terapia ou lazer. 

Também na linha daqueles que não possuem origem rural, há a participação 

das populações urbanas pobres que “escolhem a agricultura como uma de suas 

estratégias de sobrevivência” (ARRUDA, 2011, p.29). Para estas populações, além da 

agricultura urbana se constituir como uma importante fonte de renda, o consumo 

desses alimentos produzidos pode suprir as carências alimentares, através dos 

nutrientes presentes em cada um deles, “[...] possibilitando o aumento da 

disponibilidade de alimentos e a diversificação da dieta das famílias” (AQUINO; ASSIS, 

2007, p.142). 

As práticas de agricultura urbana podem ser divididas em individuais e não- 

individuais (coletivas). As primeiras englobam hortas em quintais, criação de animais 

de pequeno porte, processamento e vendas de alimentos e produtos agrícolas para a 

complementação da renda do produtor; hortas em terraços e telhados, entre outros 

casos. Nestas experiências individuais, geralmente ocorridas nos quintais das casas 

dos próprios praticantes, para auto-sustento ou venda do excedente, o contato direto 

com o cultivo “[...] favorece o controle total de todas as fases de produção, eliminando 

o risco de se consumir ou manter contato com plantas que possuam resíduos de 
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defensivos agrícolas ou outros contaminantes nocivos à saúde humana” (ARRUDA, 

2011, p.34). 

As iniciativas não-individuais (ou coletivas), segundo os mesmos autores, são 

impulsionadas por organizações não-governamentais, instituições públicas e privadas, 

escolas e cooperativas, através da realização de hortas comunitárias que objetivam o 

autoconsumo destes órgãos, a complementação da renda, terapia ocupacional e até 

mesmo estratégias de educação ambiental no caso de escolas, creches, universidades 

etc. Diante deste cenário, é fundamental apresentar as diversas dimensões que 

englobam a produção de alimentos nas cidades, as quais apontam as suas 

contribuições em diferentes aspectos da vida urbana. 

Na dimensão social, as práticas agrícolas urbanas possibilitam uma maior 

interação entre os envolvidos na produção, em especial produtores e consumidores, 

em vista dessa proximidade, onde há trocas de materiais e conhecimentos entre eles 

(MATTOS; MENDONÇA; MASELLI; DEPRÁ, 2015) e entre os próprios praticantes, 

revelando, assim, a necessidade da existência de associações/grupos/redes para a 

melhor organização dessas atividades nos municípios e a fim de possibilitar uma troca 

de conhecimentos mais efetiva. Nesta mesma perspectiva, a agricultura urbana possui 

também um importante fator econômico na geração de emprego e renda para a 

população pobre urbana que a pratica. Para esses habitantes, sobretudo de países da 

Ásia, África e América Latina, a atividade é associada em larga escala como uma “[...] 

oportunidade de subsistência e por funcionar como uma rede de proteção em 

momentos de crise econômica” (FAO, 2009, p. 04).  

No que se refere à geração de emprego, além de uma alternativa para os altos 

níveis de desemprego, destaca-se o fato de que esta atividade “oferece oportunidade 

de emprego para um segmento na qual praticamente não há obstáculo quanto à 

exigência de experiência para a entrada de novos trabalhadores [...]” (FAO, 1999, 

n.p.). Dessa forma, as atividades agrícolas no meio urbano contribuem para a 

integração (ou reintegração) econômica de idosos, deficientes físicos e mentais, 

dependentes químicos, pessoas com HIV/AIDS e jovens, buscando reduzir a 

vulnerabilidade destes indivíduos marginalizados pela sociedade e apresentar 

alternativas para sua sobrevivência. 
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Do ponto de vista ambiental, a atividade agrícola desenvolvida dentro do 

perímetro urbano traz benefícios que superam os aspectos negativos de sua produção 

que derivam do “desenvolvimento da biodiversidade e o melhor aproveitamento dos 

espaços” (MACHADO A.; MACHADO C., 2002, p. 9). Para os pesquisadores da 

Embrapa, “o agricultor urbano pode ajudar a criar um microclima adequado, conservar 

o solo, minimizar o lixo nas cidades, promover a reciclagem de nutrientes, além de 

melhorar o manejo da água, da biodiversidade, do balanço de O² e CO² e da 

consciência dos cidadãos urbanos” (MACHADO A.; MACHADO C., 2002, p. 16). 

Em relação ao uso do solo urbano, “essas práticas trazem a possibilidade de 

diversificação das formas e dos usos do espaço urbano, ao atribuir ao solo a fertilidade 

que devolve o seu valor de uso e o sentido de matéria prima para o cultivo de 

alimentos” (COUTINHO; COSTA, 2011, p.82), considerando que esses são 

frequentemente impactados pelos efeitos da especulação imobiliária, bem como pela 

poluição característica dessas áreas.  

Sob a ótica nutricional, desde o advento da discussão acerca de sua prática, a 

agricultura urbana é tida como uma alternativa de redução da pobreza urbana e da 

situação de insegurança alimentar nos países em desenvolvimento. Dessa forma, tem 

sido frequentemente associada à Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), que, nos 

aparatos legais, é caracterizada como o “direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais” (BRASIL, 2006, n.p.). 

Entre as características essenciais para que se garanta a segurança alimentar 

urbana está o “suprimento constante de alimentos nutritivos e seguros durante todo 

o ano” (FAO, 2009, p.3). Esta produção pode ser propiciada pela agricultura urbana 

por se tratar de uma prática de cultivo intensivo, desenvolvida em proximidade entre 

produtores e consumidores nos quintais das residências, em terrenos ociosos ou 

mesmo em projetos comunitários desenvolvidos pelo poder público ou por instituições 

em geral onde ela é praticada. 

Outra contribuição em vias de garantir a segurança alimentar da população 

refere-se ao acesso em termos econômicos a esses alimentos. Conforme a FAO (2012, 

p. 05), “as famílias urbanas pobres gastam até 80% de sua renda em alimentos, o que 
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os torna muito vulneráveis quando os preços dos alimentos sobem ou sua renda 

diminui”. Nesse sentido, as práticas agrícolas urbanas contribuem na redução 

expressiva dos custos da produção, possibilitando a autonomia dos seus praticantes 

no cultivo de alimentos necessários para suprirem suas carências alimentares, além de 

suplementar a renda familiar com a comercialização do excedente, com valores 

monetários acessíveis para a população do mesmo segmento social. 

A partir desse resgate das principais contribuições teóricas acerca da temática, 

os debates aqui apresentados servirão como embasamento para as análises que se 

sucederão a respeito das práticas agrícolas urbanas no município de Pirapozinho.  

 

3 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO E O 

CONTEXTO DO SURGIMENTO DAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS URBANAS 

 

Conforme constatou-se anteriormente, o desenvolvimento das práticas de 

agricultura urbana nas pequenas cidades do interior do Brasil possui uma forte 

vinculação com a origem rural de seus praticantes, tornando-se, algumas vezes, um 

modo de perpetuar o seu antigo modo de vida do campo nos reduzidos espaços que 

dispunham na área urbana.  

Dessa forma, busca-se neste item apreender o processo de formação do 

município de Pirapozinho, área delimitada para esse estudo, buscando, a partir dos 

principais elementos de sua constituição, identificar os fatores que levaram ao 

surgimento dessas atividades ao longo de sua história.  

Localizado no extremo oeste do Estado de São Paulo (Mapa 1), o município de 

Pirapozinho, pertencente à Região Administrativa de Presidente Prudente, conta com 

uma população total de 27.527 habitantes, conforme estimativa da Fundação SEADE 

(Sistema Estadual de Análise de Dados), no ano de 2019. Desde o seu surgimento, a 

agricultura se constituiu como a principal atividade econômica desenvolvida pela 

população do município, visto que a instalação dos primeiros habitantes se deu em 

áreas rurais, oferecendo a estes migrantes advindos, sobretudo, de Minas Gerais, de 

alguns estados do Nordeste, bem como de outras regiões do estado de São Paulo, 

uma oportunidade de trabalho nas lavouras, “já que a área ainda não tinha sido 
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povoada e provia de ótimas condições para o cultivo de produtos agrícolas [...]” 

(ARISTIDES, 2013, p. 112). 

 

Mapa 1: Localização do município de Pirapozinho no Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Aristides, 2013, p. 110. 

 

Entre as décadas de 1950 e 1960, os principais produtos cultivados eram o 

café, o amendoim, o milho e o algodão, sobretudo os primeiros, que eram oferecidos 

como “matéria-prima para as indústrias que se instalavam no entorno do município” 

(ANDRADE; HESPANHOL, 2010, p. 06). Conforme destaca Gomes (1998), a partir 

deste momento começam a serem instaladas “muitas máquinas de beneficiamento na 

cidade, em sua maioria de capital estrangeiro, formando o primeiro aparelhamento 

que deu início a um processo de industrialização” (p.41). 

Em fins da década de 1960, as atividades agrícolas começam a entrar em 

decadência, principalmente diante do cenário de uma modernização conservadora  no 

campo brasileiro. Neste período, “[...] a produção mostrou-se mais onerosa, 

especialmente para pequenos agricultores, redundando na expansão das pastagens” 

(ANDRADE; HESPANHOL, 2010, p. 06), o que ocasionou na difusão da pecuária em 

toda a região.  
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As principais atividades econômicas do município de Pirapozinho foram, por 

bastante tempo, a pecuária e a agricultura. No entanto, com a queda da participação 

dessas atividades primárias nas últimas décadas, sua população assistiu ao 

desenvolvimento do comércio e da prestação de serviços, que empregam grande parte 

dela, conforme destaca Gomes (1998). 

 

Tabela 1 - Evolução demográfica total urbana e rural, e grau de urbanização do município de 

Pirapozinho, 1950-2010. 

 População 
Total 

População 
Urbana 

População 
Rural 

Grau de 
Urbanização (%) 

1950 28666 2378 25711 10,3 

1960 28073 2689 20418 9,57 

1970 16014 8563 7133 53,47 

1980 17462 13883 3579 80,03 

1990 20676 18545 2131 89,69 

2000 22093 20705 1388 93,72 

2010 24671 23440 1231 95,01 

Fonte: SPOSITO (1982); Censos Demográficos do IBGE (1980, 1990, 2000 e 2010). 

 

Analisa-se, com base nos dados apresentados na tabela 1, que a partir da 

década de 1960, que consequentemente corresponde ao período marcado pelo 

declínio das atividades agrícolas na região, percebe-se uma expressiva diminuição da 

população rural e o aumento da população urbana no município, em decorrência do 

processo de migração campo-cidade. 

Diante do cenário de expansão do processo de urbanização em fins da década 

de 1970 e início de 1990, evidenciado nas informações dispostas na tabela acima, a 

população urbana passa a praticar a agricultura (cultivo, criação de animais de 

pequeno porte etc.) nos pequenos espaços ociosos presentes no interior da cidade, 

para manter o vínculo com o rural e garantir alimentos frescos e de qualidade, 

produzidos por eles próprios, além de suplementar a renda monetária das famílias. 

Dessa forma, constatou-se nesse estudo, um elemento primordial para a 

compreensão do surgimento deste fenômeno na área, identificado no perfil de seus 

praticantes: a origem rural destes, evidenciando, assim, o movimento campo-cidade 

na constituição do município. Os entrevistados praticantes de agricultura urbana são, 

em sua totalidade, advindos do campo, onde eram pequenos proprietários rurais de 
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caráter familiar, arrendatários ou trabalhadores rurais, elencando como motivações 

para a sua saída do campo: a constituição de uma família, os estudos, a possibilidade 

de adquirir uma moradia na área urbana, dentre outras.  

Esse fato leva à conclusão de que a atividade em sua essência é desencadeada 

por uma parcela da população que, ao sair de seu local de origem, levou consigo os 

antigos hábitos rurais e se encontrou na necessidade de perpetuá-los na cidade, 

principalmente pela preocupação com alimentação das famílias.  

Por se tratar de um município onde, desde a sua formação, as atividades 

agrícolas foram de extrema importância para o seu desenvolvimento, se constituindo 

como a principal atividade econômica da maior parte da população durante muitos 

anos de sua história, ao sofrer com os efeitos da decadência dessa atividade, advinda 

do processo de modernização no campo brasileiro, a população rural tem uma queda 

vertiginosa, buscando novas alternativas nas cidades. Diante disso, muitos desses 

novos moradores urbanos trazem para a cidade as práticas de produção de alimentos, 

sobretudo hortaliças, legumes e frutas, para complementar sua alimentação, devido 

ao fato obterem um saber adquirido em sua vivência no campo e, conforme observou-

se, como uma maneira de perpetuar essa tradição. 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE AGRICULTURA URBANA NO 

MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO 

 

Com base nas entrevistas e pesquisas de campo realizadas no âmbito desse 

estudo, traçou-se um panorama geral das práticas de agricultura urbana, a fim 

apreender a dinâmica desse fenômeno no município, a partir do perfil de seus 

praticantes, da organização da produção, bem como da sua dimensão econômica, 

nutricional, terapêutica e educacional, evidenciadas nas ações de iniciativa coletiva. 

Foram entrevistados 10 (dez) praticantes de agricultura urbana com idades 

entre 47 e 79 anos, revelando uma expressiva participação da população de média e 

terceira idade nas iniciativas individuais. Quanto ao gênero dos praticantes, na amostra 

trabalhada foram entrevistados sete (7) homens, enquanto que apenas três (3) dessas 

práticas individuais selecionadas são desencadeadas por mulheres. 
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Partindo das questões relacionadas ao perfil desses praticantes, apresenta-se 

no quadro 1 as profissões e as motivações correspondentes à prática da agricultura 

urbana.  

 

Quadro 1. Profissões e principais motivações dos entrevistados no desenvolvimento de 

práticas de agricultura urbana no município de Pirapozinho/SP. 

Praticantes 

entrevistados 
Profissões Motivações 

Entrevistado A Verdureiro Agregação na renda familiar 

Entrevistado B Aposentado/Comerciante 
Agregação na renda familiar e 

perpetuação dos hábitos rurais 

Entrevistado C Agricultor Agregação na renda familiar 

Entrevistada D Costureira Lazer 

Entrevistado E 
Funcionário público 

municipal 
Saúde e lazer 

Entrevistada F Dona de casa/Aposentada 
Agregação na renda familiar e terapia 

ocupacional 

Entrevistado G Aposentado/Comerciante Terapia ocupacional 

Entrevistado H Aposentado 
Agregação na renda familiar, lazer e 

terapia ocupacional 

Entrevistada I Comerciante Lazer e terapia ocupacional 

Entrevistado J Investigador de polícia Lazer 

Fonte: Pesquisa de campo (Outubro, 2018).  

 

Observa-se que entre os entrevistados encontram-se quatro aposentados que 

fazem da prática da agricultura urbana uma forma de se manterem ativos tanto do 

ponto de vista físico e psicológico quanto da interação social, ao comercializarem os 

seus produtos nos mais diferentes meios de comercialização informal, levando-os a 

estarem em constante contato com a população que consome os seus produtos, além 

da possibilidade de adquirirem uma renda extra. Destaca-se também que entre esses 

casos de praticantes de agricultura urbana aposentados, encontram-se dois que, além 

da atividade agrícola, são comerciantes, atuando no ramo de produtos alimentícios 

(entrevistado B) e na revenda de gás de cozinha (entrevistado G).  

Entre aqueles que ainda se encontram inseridos no mercado de trabalho, 

identificou-se a presença dos que tem como profissão a própria prática da agricultura, 

comercializando os produtos cultivados na área, como no caso do verdureiro 

(entrevistado A) e do agricultor (entrevistado C), e dos que possuem profissões 

totalmente diferentes dessa dinâmica (costureira, funcionário público municipal, 
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comerciante e investigador de polícia) e que veem nesta atividade a possibilidade de 

encontrarem um “refúgio” ao chegar do trabalho e aos fins de semana. 

As áreas utilizadas para o plantio geralmente não excedem 1.000 m², em 

exceção do caso do entrevistado A, que possui uma das mais expressivas áreas de 

produção agrícola urbana no município, e do entrevistado C, ambos com produção 

voltada à comercialização. Em relação aos tipos de alimentos cultivados na agricultura 

urbana praticada em Pirapozinho destaca-se as hortaliças, verificadas em todos os 

casos demonstrados, destacando-se também nos casos de comercialização. Em 

segundo lugar, apresenta-se a produção de legumes e, em menor escala, produzem-

se frutas, sobretudo, morango, acerola e amora, e ervas medicinais. 

Em relação à mão de obra utilizada na produção pelos praticantes 

entrevistados, constatou-se, em sua totalidade, a participação de membros da própria 

família¸ a partir do qual pode-se inferir o caráter familiar da agricultura urbana no 

município de Pirapozinho. Quanto à destinação final da produção da agricultura urbana 

no município, analisa-se que toda ela, até mesmo nos casos em que há a 

comercialização, está voltada para o autoconsumo, indicando, assim, a importância 

dessa prática, a priori, para a alimentação das famílias e, consequentemente, para a 

segurança alimentar destas. 

Os produtos da agricultura urbana chegam até o consumidor final através de 

sistemas de vendas informais, uma vez que sua produção não adentra nos canais de 

comercialização formais (supermercados, quitandas, redes de distribuição, etc.) por se 

tratar de uma prática não institucionalizada no município. Com base nas informações 

obtidas, constata-se uma predominância daqueles que comercializam a produção na 

própria horta. Esse fato leva ao estreitamento da relação entre o produtor e o 

consumidor, além possibilitar que o último possa retirar o produto fresco direto da 

plantação no momento da compra.  

Em segundo lugar, observa-se a comercialização ‘porta a porta’ onde algum 

vendedor ou o próprio produtor sai às ruas com carrinhos de mão, em automóveis ou 

através de outros meios, anunciando a venda de seus produtos. Ao verificar as 

contribuições que as práticas de agricultura urbana trazem para a segurança alimentar 

da população envolvida em sua produção, parte-se de um dos pontos principais dessa 
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discussão na realidade estudada: a preocupação com a segurança alimentar familiar. 

Conforme já discutido, a atividade é desencadeada no município, sobretudo, para o 

autoconsumo das famílias, sendo esta também sua principal mão de obra.  

 

Figura 1: Comercialização de verduras ‘porta a porta’ através de um carrinho de mão em 
Pirapozinho. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

É nesse sentido que se identifica nos depoimentos dos praticantes 

entrevistados, uma preocupação com a qualidade e a variedade desses produtos por 

se tratarem de alimentos consumidos pelas suas famílias e pessoas mais próximas, 

seja por venda ou doação. Soma-se a isso, sua relevância quanto ao conhecimento de 

como estão sendo cultivados e colhidos esses alimentos, sobretudo de procedência 

orgânica, e a disponibilidade dos alimentos conforme a necessidade dos seus 

consumidores, muitas vezes colhido na hora por ele próprio ou pelo produtor de quem 

ele compra. Do ponto de vista econômico, em especial pelo fato destas práticas serem 

protagonizadas, em sua maioria, pelo segmento pobre da população da cidade, essa 

atividade contribui na redução das despesas diárias e mensais com alimentação por 

parte de seus produtores, sobretudo nas iniciativas voltadas para o autoconsumo.  

Em suma, a garantia da segurança alimentar e nutricional está bastante 

intrínseca à produção da agricultura urbana no município em questão, encontrando-

se presente em relação à facilidade de acesso aos alimentos por parte das populações 
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urbanas, tanto em quantidade quanto em valores monetários; na qualidade destes 

produtos por se tratarem de práticas predominantemente orgânicas; e, na variedade 

da sua produção, principalmente no que se refere às hortaliças. Nas iniciativas de 

caráter coletivo desenvolvidas no município, destaca-se as ações desencadeadas em 

duas instituições (terapêutica e educacional) que desenvolvem atividades agrícolas 

com fins específicos de acordo com o público-alvo atendido por elas. 

A prática da agricultura urbana como elemento terapêutico no município é 

desenvolvida a partir de uma horta coletiva protagonizada pelos internos do Lar São 

Miguel Arcanjo na Providência de Deus, administrada pela Associação e Fraternidade 

São Francisco de Assis na Providência de Deus, visando a recuperação desses 

dependentes químicos assistidos pela entidade. De acordo com o coordenador 

administrativo da obra, esta iniciou suas atividades no município no ano de 2010, 

atendendo homens a partir dos 18 anos de idade, e tem como objetivo principal a 

recuperação do vício do álcool e das drogas, tendo a espiritualidade como a base do 

tratamento.  

 

Figura 2: Paciente trabalhando na horta do Lar São Miguel Arcanjo. 

 
Fonte: Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. 

 

Nesta instituição, o tratamento é composto por quatro ciclos, desenvolvidos 

entre quatro a cinco semanas, e durante todo esse processo os assistidos são 

distribuídos pelas atividades referentes à organização da entidade, como na limpeza 

do local e nos cuidados com a horta. Esse método é chamado de Laborterapia, onde 
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o trabalho é visto como um meio de acelerar o processo de reestabelecimento do 

paciente. 

A agricultura urbana sob a perspectiva educacional é desenvolvida no 

município em uma unidade escolar pública de educação infantil, a qual desencadeia 

iniciativas de práticas agrícolas urbanas desde o ano de 2015, com o surgimento do 

Projeto Alimentação Saudável. Essa ação teve sua gênese a partir da iniciativa de uma 

das docentes da escola, sendo incorporado ao Plano Pedagógico da escola e trabalhado 

por todas as demais classes. Trata-se, assim, de uma ação pontual, considerando como 

um projeto restrito à EMEI Idário Marrafon, não como parte de uma ação em âmbito 

municipal. A produção de hortaliças, legumes, temperos e ervas medicinais é destinada 

para o autoconsumo na própria instituição, através da merenda, e para a distribuição 

do excedente entre os estudantes, os quais participam de todas as etapas do plantio 

e da colheita com o auxílio das docentes e demais funcionários da unidade escolar. 

 

Figura 3: Professoras e crianças dando início ao plantio das mudas. 

 

Fonte: Cedida pela unidade escolar, 2015. 

 

Assim, evidencia-se essa iniciativa como uma atividade que além de ter um 

potencial educacional, visa à garantia da segurança alimentar e nutricional por parte 

dos estudantes, proporcionando a eles o acesso a alimentos de qualidade, 

estimulando-os a consumirem e possibilitando que essas crianças percebam que os 

alimentos podem ser produzidos nos quintais de suas próprias residências. 
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De um modo geral, buscou-se apresentar a dinâmica da agricultura urbana 

praticada no município, demonstrando-a como uma atividade de caráter familiar, 

voltada ao autoconsumo, a partir do cultivo de verduras, legumes e frutas, em 

pequenos espaços ociosos em seu perímetro urbano, e que, da perspectiva econômica 

é vista no sentido da complementação da renda e onde a preocupação com a 

segurança alimentar, sobretudo das famílias, está totalmente intrínseca nas iniciativas 

desencadeadas em todo o município. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar a prática da agricultura urbana no município de Pirapozinho, 

encontrou-se uma atividade que apresenta uma dinâmica bastante característica das 

cidades pequenas e que ainda possuem muitas características rurais em sua 

constituição. Observou-se que, o fato de grande parte de seus praticantes 

apresentarem uma origem rural, leva-os à necessidade de perpetuar os conhecimentos 

adquiridos em sua vivência anterior no campo e, assim, produzir os seus próprios 

alimentos nos pequenos espaços que dispõem na área urbana. 

Tal fato apresentado vem de contramão com o que é disseminado pela 

bibliografia em geral que discorre sobre a temática, a qual tem abordado o fenômeno 

amplamente quanto à sua ocorrência em grandes metrópoles e países pobres da 

América Latina, Ásia e África, onde a agricultura urbana é associada principalmente à 

redução da insegurança alimentar e como estratégia de geração de emprego e renda 

para essas populações. Assim, conclui-se que ainda há uma defasagem em relação à 

estudos que tragam a análise dessa prática com enfoque em cidades pequenas e a 

dinâmica própria dessa atividade nessas áreas. 

Outra questão apontada é a ausência de uma atenção efetiva por parte do 

poder público a essa atividade tanto na cidade quanto no país em geral, o que 

evidencia que a falta de uma política pública em âmbito nacional que englobe a 

agricultura urbana em suas ações tem sido um dos principais agravantes dessa 

invisibilidade com a qual é tratada o fenômeno em cidades de pequeno porte, como o 

município de Pirapozinho, uma vez que, por não encontrarem pressões advindas das 
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demais instâncias governamentais e sem a representação dos interesses dessa 

categoria de produtores por meio de uma organização coletiva, a administração local 

não dá a devida atenção para essa atividade. 

Dessa forma, analisa-se que na área de estudos a prática da agricultura urbana 

é desencadeada, do ponto de vista individual, sobretudo por antigos moradores rurais, 

que veem nessa atividade uma alternativa de abastecimento alimentar através do 

cultivo tido como orgânico, em pequenas áreas do espaço urbano do município, seja 

para o autoconsumo ou a comercialização, além do seu potencial terapêutico e 

educacional estimulado nas iniciativas coletivas, demonstrando, assim, as inúmeras 

dimensões que englobam a sua prática. 
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RESUMO 

Tendo em vista o considerável movimento populacional no sentido campo-cidade que 

(re)configura a organização estrutural da Associação dos Municípios do Setentrião 

Paranaense – AMUSEP, o presente trabalho visa elucidar a evolução demográfica de 

tal espaço geográfico, considerando sua origem vinculada à produção agrícola para 

auxiliar na compreensão da relação campo-cidade. Metodologicamente, este estudo 

empregou levantamento bibliográfico e coleta de dados de órgãos oficiais do período 

compreendido entre 1970 e 2010, dados que contemplaram o quantitativo 

populacional rural e urbano dos municípios, bem como o Grau de Urbanização, o Índice 

de Exclusão Social e o IDH Municipal destes. Os dados obtidos apresentaram uma 

tendência de aumento do Grau de Urbanização, mesmo com 43,33% dos municípios 

contabilizando menos de 5 mil habitantes, além do contraste entre IDH Municipal e 

Índice de Exclusão Social no comparativo entre Maringá (polo da AMUSEP) e os demais 

municípios, especialmente no que se refere às pequenas cidades. 

 

Palavras chave: Associação de Municípios. Demografia Regional. Pequenas cidades.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Palco da vida cotidiana das pessoas, os municípios são caracterizados por 

oferecerem serviços básicos, sem desconsiderar os complexos, de assistência à vida 

nos mais diversos níveis e temas vivenciados por seus munícipes. Entretanto, estas 

personalidades jurídicas de direito público, especialmente aquelas consideradas 

pequenas, enfrentam vários desafios no decorrer de sua história, geralmente 

relacionados aos próprios serviços que devem oferecer à sua população. 

 No caso do Estado do Paraná, grande parte das municipalidades que o 

compõem têm sua origem concatenada com o desenvolvimento agrícola implementado 

entre as décadas de 1930 e 1950, principalmente com o cultivo de café, estimulado 

por empresas loteadoras de terras, como o caso da Companhia Melhoramentos Norte 

do Paraná (CMNP) que atuou na região homônima. 

 As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pela modernização de práticas 

agrícolas, evasão de população, não só do campo, como de pequenas cidades de forma 

geral. Estimulada por políticas públicas de fomento, a modernização da agricultura se 

dá a partir da crise da lavoura cafeeira nos anos 1960, levando-a à diminuição da sua 

produção no decênio seguinte e consequente substituição por outras culturas. 

 Somado à isso, altera-se a configuração do trabalho no campo, resultando em 

impactos importantes nas esferas sociais, políticas e econômicas. Nesse contexto, a 

gestão compartilhada de municípios através de associações e/ou consórcios, 

compostas(os) justamente por estes entes locais, surge para auxiliar no 

enfrentamento, de maneira conjunta, desses desafios que os acometem 

individualmente. Assim, a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense 

(AMUSEP) foi fundada em 1972 por municípios que buscavam uma forma de sanar 

interesses comuns, integrando-se administrativa, econômica e socialmente. 

 Portanto, este estudo pretende compreender características dos municípios que 

compõe a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense - AMUSEP, no período 

compreendido entre 1970 e 2010. Para tal, será necessário buscar subsídios teóricos 

em trabalhos anteriores de autores afetos ao tema, além de coletar dados quanto a 

população total, faixa de população, índice de urbanização e crescimento/perda de 
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população. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

  

 A fim de caracterizar a área de estudo em questão, buscou-se contextualizar 

os municípios que a compõem. A Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense 

é formada por 30 municípios, sendo eles: Ângulo, Astorga, Atalaia, Colorado, Doutor 

Camargo, Floraí, Floresta, Flórida, Iguaraçu, Itaguajé, Itambé, Ivatuba, Lobato, 

Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das 

Graças, Nova Esperança, Ourizona, Paiçandu, Paranacity, Presidente Castelo Branco, 

Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio, São Jorge do Ivaí, Sarandi e Uniflor. Cabe 

mencionar que o  termo “setentrião‟ foi escolhido por significar o “conjunto de regiões 

do Norte‟, uma vez que os municípios da associação em questão estão localizados 

geograficamente na região norte do estado do Paraná (AMUSEP, 2020). 

 

Figura 1 - Localização dos Municípios da AMUSEP 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 No entanto, antes de esmiuçar os dados acerca dos municípios que compõem 

a Associação, se faz necessário compreender brevemente o planejamento e a 

ocupação da região Norte do Paraná. Nesse sentido, a CMNP estabeleceu uma 

ocupação de forma planejada, desenvolvendo a estrutura agrária em pequenos lotes. 

No que se refere ao planejamento de centros urbanos: 

 

As cidades destinadas a se tornarem núcleos econômicos de maior 
importância seriam demarcadas de cem em cem quilômetros, 

aproximadamente. Entre essas, distanciados de 10 a 15 quilômetros 
um do outro, seriam fundados os patrimônios, centros comerciais e 
abastecedores intermediários (COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE 

DO PARANÁ, 1975, p.75). 

  

 Tais características da ocupação norte-paranaense, em paralelo à 

modernização da produção agrícola, fornecem subsídios para compreender a 

demografia e polarização da região da AMUSEP, tendo em vista a massa populacional 

migrando do campo para a cidade. Deste modo, compreende-se a “consolidação de 

Maringá como polo da AMUSEP”, no trecho a seguir: 

 

A Região da AMUSEP, assim como todo o Norte-Paranaense, foi 
ocupado e colonizado de modo planejado e organizado em pólos 
regionais a partir da década de 1930, e que, as transformações 

ocorridas, como o fluxo demográfico, só vieram a fortalecer   a 
condição de Maringá como pólo regional (SILVA, 2006, online). 

 

 Deste modo, a AMUSEP foi fundada com intuito de promover o 

desenvolvimento regional por meio da troca de experiências, cooperação 

intermunicipal, ampliando políticas públicas voltadas à resolução dos desafios comuns 

encontrados, ou seja, suprir as necessidades intermunicipais. Financiada pelos 

municípios associados, trata-se de uma instituição composta por pessoas jurídicas 

públicas, nota-se que desde sua fundação a presidência da AMUSEP é alterada 

anualmente, e tal cargo são ocupados pelos prefeitos dos municípios que a compõe. 

Dessa forma, não se pode deixar de mencionar a característica político-administrativa 

que a associação possui, uma vez que, a possibilidade de pressão política permite 

reivindicar em prol de recursos frente outros entes federativos. Assim, sobre a 
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finalidade principal da AMUSEP, é possível afirmar que: 

 

O principal papel da associação dos municípios é unir prefeitos e 

municipalidades em torno de projetos que objetivam o  
desenvolvimento local e regional, cuja representação só faz sentido se 

forem de utilidade às administrações municipais, medido pela 
quantidade de investimentos, obras e serviços que melhoram a vida da 
população (VERRI, 2015, p. 87). 

 

 Com isso, atualmente, de acordo com Verri (2015) a integração de 

territorialidades promovida pela associação, faz com que a região se destaque, no 

campo econômico, como um polo de grande expressividade no estado.  

 Assim, cabe ressaltar que os principais projetos da associação são ações 

voltadas a área da saúde e desenvolvimento regional. No primeiro caso, o Consórcio 

Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense (Cisamusep) se destaca, 

trata-se de um centro médico, estruturado, com diversas especialidades que estão a 

disposição dos municípios consorciados, é necessário que eles façam o 

encaminhamento de seus munícipes para receberem atendimento. Por sua vez, no 

quesito desenvolvimento regional, o Consórcio Público Intermunicipal da Gestão da 

Amusep (PROAMUSEP) em linhas gerais, possui como finalidade estimular o 

desenvolvimento local e regional. Não se faz objetivo do presente trabalho evidenciar 

efetividades práticas dos entes anteriormente citados. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o levantamento de pesquisas que contemplem a AMUSEP, (mais utilizado 

na introdução e tópico 4 a seguir) foram utilizadas três bases de dados: o Programa 

de Pós-Graduação em Geografia, o site da Biblioteca Central da UEM e o Google 

Acadêmico. Em busca online específica às produções do Programa de Pós-Graduação 

em Geografia, não foi possível encontrar registros específicos de trabalhos voltados a 

AMUSEP. Ao ampliar a busca a todos os registros da biblioteca digital da universidade, 

encontraram-se trabalhos de diversas áreas, como saúde, agronomia, economia, 

ciências sociais etc, dos quais os dois últimos citados constituíram referencial para este 
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trabalho. Além disso, o Google Acadêmico ampliou o número de pesquisas na área, 

porém ainda se fez de maneira tímida, evidenciando, talvez, a necessidade de mais 

estudos sobre o tema, principalmente no que se refere ao campo da Geografia.  

A fim de contribuir para caracterização da área de estudo, buscou-se dados 

atualizados acerca da região. Foram utilizados os últimos dados oficiais publicados, 

que datam de 2010, do último censo realizado. Nesse caso, os dados foram obtidos 

nos endereços eletrônicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). O 

processamento dos dados foi realizado nos softwares Microsoft Office Excel 2007 e no 

Quantum GIS, versão 2.18.21 Las Palmas. 

 

4 A AMUSEP: DE 1970 À 2010 

 

O presente tópico visa apresentar, brevemente, alterações ocorridas nos 

municípios da região da AMUSEP, no período entre 1970 e 2010. Para tal, buscou-se 

subsídios teóricos em trabalhos anteriores que se dedicaram ao tema, principalmente 

no recorte temporal de 1970 e 2000. Para complementar os estudos, pretendeu-se 

atualizar as informações, por meio de levantamento dos últimos dados oficiais 

publicados, visando auxiliar na caracterização da área em questão especificamente ao 

que se refere a dados de oscilação de população, taxa de urbanização e índice de 

exclusão. Vislumbrando quiçá contribuir para discussões futuras acerca dos limites e 

possibilidades de tais municípios enquanto cooperação intermunicipal. 

A partir da década de 1970, diversas mudanças ocorreram em escala mundial, 

sejam elas de ordem política e/ou econômica. Com elas, instaura-se uma nova 

concepção de desenvolvimento, um crescimento voltado à “fatores internos da região 

como potencializadores do processo de mudança da realidade regional” (SILVA, 2006, 

online). Ressaltando a importância de práticas cooperativas intermunicipais.  

No tocante ao Norte-Paranaense, região na qual estão situados os municípios 

da AMUSEP, o cenário descrito anteriormente não difere, uma vez que a 

descentralização do federalismo impõe uma série de dificuldades, reforçando a defesa 

do municipalismo promovido pela associação.  



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

4.1 QUANTO À POPULAÇÃO 

 

É possível verificar a oscilação da população dos municípios da AMUSEP, no 

período de 1970 a 2010, na Tabela 1. Cabe ressaltar que os dados apresentados na 

tabela, dizem respeito a metodologia de recenseamento empregada pelo IBGE, a qual 

leva em consideração a população do município por tipo de domicílio, subdividindo-a 

em urbano e rural, e por isso as terminologias empregadas pelo órgão foram mantidas. 

Porém, não é intuito desconsiderar a discussão científica acerca do conceito urbano e 

rural como condição de vida, entretanto seria necessária uma abordagem mais 

aprofundada em razão da complexidade do tema. 

 

Tabela 1 – População dos Municípios da AMUSEP (1970-2010) 

Municípios 
População - 1970** População - 1991** População - 2000** População - 2010* 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Ângulo -- -- -- -- -- -- 2150 690 2840 2253 606 2859 

Astorga 10729 14289 25018 18534 3924 22458 20476 3161 23637 22559 2139 24698 

Atalaia 1421 5121 6542 2841 1288 4129 3327 688 4015 3347 566 3913 

Colorado 5099 10989 16088 15616 3356 18972 18772 2185 20957 21005 1340 22345 

Doutor Camargo 2457 6766 9223 4379 1563 5942 4679 1098 5777 5109 719 5828 

Floraí 3523 7499 11022 4240 1260 5500 4511 774 5285 4472 578 5050 

Floresta 1285 7018 8303 3469 1058 4527 4386 736 5122 5470 461 5931 

Flórida 845 2131 2976 1652 444 2096 2181 253 2434 2322 221 2543 

Iguaraçu 1728 8127 9855 4029 1662 5691 2814 784 3598 3559 423 3982 

Itaguajé 3269 5294 8563 3473 1581 5054 3586 1185 4771 3636 932 4568 

Itambé 2863 12181 15044 4711 1458 6169 5378 578 5956 5674 305 5979 

Ivatuba 1789 12132 13921 1779 729 2508 1926 870 2796 2294 716 3010 

Lobato 1502 4676 6178 2827 935 3762 3366 698 4064 4105 296 4401 

Mandaguaçu 4491 12171 16662 11122 3575 14697 14113 2715 16828 17585 2196 19781 

Mandaguari 11490 18920 30410 21250 6836 28086 28281 3114 31395 30934 1724 32658 

Marialva 9574 27922 37496 16177 6448 22625 22113 6589 28702 25792 6167 31959 

Maringá 99898 21476 121374 234079 6213 240292 283978 4675 288653 350653 6424 357077 

Munhoz de Melo 1360 6016 7376 1994 1634 3628 2527 874 3401 2974 698 3672 

N. Sra. das 

Graças 1423 4865 6288 2222 1258 3480 2848 985 3833 3182 654 3836 

Nova Esperança 13810 15569 29379 17941 6248 24189 21785 3944 25729 24323 2292 26615 

Ourizona 1645 6627 8272 2583 1167 3750 2720 676 3396 3044 336 3380 

Paiçandu 3393 8700 12093 20997 1200 22197 29622 1142 30764 35445 491 35936 

Paranacity 3023 8619 11642 5087 3441 8528 7326 1783 9109 9469 781 10250 

Pres. Castelo 

Branco 705 5081 5786 2187 1446 3633 3247 1058 4305 4197 587 4784 
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Santa Fé 2992 8535 11527 6452 2256 8708 7264 1606 8870 9232 1200 10432 

Santa Inês 669 4193 4862 1012 1032 2044 1193 906 2099 1192 626 1818 

Santo Inácio 2258 6095 8353 4035 1479 5514 3960 1228 5188 4200 1069 5269 

São Jorge do Ivaí 3220 14692 17912 4297 1790 6087 5252 652 5904 4781 736 5517 

Sarandi -- -- -- 46208 1773 47981 69493 1929 71422 82146 701 82847 

Uniflor 694 3475 4169 1540 1122 2662 1658 704 2362 1987 479 2466 

Total 197155 269179 466334 466733 68176 534909 584932 48280 633212 696941 36463 733404 

* Fonte: Cadernos Estatísticos Municipais – IPARDES (IBGE, 2010). 

** Adaptado de Rigon e Sant’anna, 2013. 

 

Na tabela anterior, o vermelho representa acréscimo, azul retrata decréscimo, 

enquanto que o preto não tem comparativo. É possível compreender que entre 1970 

e 1991, apenas Colorado, Maringá e Paiçandu tiveram aumento populacional, ou seja, 

cerca de 87% dos municípios tiveram queda no número total de população. Em se 

tratando do meio urbano, somente o município de Ivatuba registrou decréscimo, ao 

passo que no ambiente rural, todos os municípios tiveram sua população reduzida. 

No período de 1991 a 2000, diferentemente do período anterior, contabilizou-

se um aumento total da população nos municípios, tendo em vista que 

aproximadamente, apenas 33% apresentou decréscimo. Quanto a população urbana, 

apenas Iguaraçu e Santo Inácio perderam população. Já no rural, com exceção de 

Ivatuba, Marialva e Sarandi, todos os outros municípios tiveram decréscimo em sua 

população rural. 

No período entre 2000 e 2010, no que tange a população total, há uma 

constância no dado anterior, mantendo o aumento populacional de maneira geral, uma 

vez que nesse período apenas 20% sofreram decréscimo. Além disso, nota-se o 

predominante acréscimo urbano, excetuando-se apenas Floraí, Santa Inês e São Jorge 

do Ivaí. Observa-se também, que o decréscimo de população rural se manteve de 

forma majoritária, com exceção de Maringá e São Jorge do Ivaí. 

Dessa forma, há uma tendência geral na evolução da composição da população 

dos municípios da AMUSEP, a qual expressa um aumento de população urbana e 

decréscimo de população rural. Outra maneira de visualizar o aumento de população 

urbana seria pelo grau de urbanização do município, o qual é definido pela quantidade 

da população urbana apresentada em forma de porcentagem em relação ao total 

municipal. 
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De acordo com Rigon e Sant‟ana (2013), é possível verificar a taxa de 

urbanização das cidades pertencentes a AMUSEP no período de 1970, 1991 e 2000. 

De acordo com os autores, em 1970: 

 

A média geral de urbanização era de 27,1%, com os extremos variando 
entre 12,18% (Presidente Castelo Branco) e 82,31% (Maringá) [...]. 
Em 1990, a média geral de urbanização teve um aumento de 269% 

em relação à 1970, passando para 73,1% [...]. E em 2000, a média 
geral passou para 81,94% (RIGON e SANT‟ANA, 2013, p.168). 

 

A figura 2 ilustra o grau de urbanização para a AMUSEP no ano de 2010. 

 

Figura 2 – AMUSEP: Grau de Urbanização por Municípios, 2010 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na figura anterior, nota-se que apenas um município possui grau de 

urbanização menor que 70%, 4 municípios possuem a taxa entre 71 e 80%, a maioria, 

12 municípios mantém a taxa entre 81 e 90%, 10 possuem a taxa entre 91 e 95%, 

enquanto que somente Maringá, Sarandi e Paiçandu possuem urbanização acima de 

95%. A partir disso, percebe-se a centralidade de Maringá em relação aos demais 

municípios no quesito urbano, haja vista que em conjunto com duas de suas cidades 

limítrofes, criam um eixo urbano de alta intensidade, essencialmente fundamentado 
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nos serviços ofertados pela primeira que, por sua vez, refletem na morfologia desses 

núcleos urbanos, inclusive gerando a conurbação entre Maringá e Sarandi. 

Destarte, para além dessa observação traçou-se, também, um panorama 

evolutivo do grau de urbanização médio da AMUSEP, ilustrado na Figura 3. 

 
Figura 3 – AMUSEP: Grau de Urbanização Médio, 1970 à 2010 

 
Fonte: Cadernos Estatísticos Municipais – IPARDES (IBGE, 2010). Adaptado de RIGON & 

SANT’ANNA, 2013.  

 

Apesar disso, a taxa de urbanização de um município não significa que ele 

possua elevado contingente populacional, uma vez que, ao menos no caso da AMUSEP, 

há majoritariamente uma presença de municípios com até 5 mil habitantes, com 

presença marcante de pequenas localidades, como evidenciado na figura 4. 

 
Figura 4 – AMUSEP: Faixas de População por Município, 2010 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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Nota-se que dos 30 municípios que compõe a AMUSEP, 13 possuem menos que 

5 mil habitantes, seis contam entre 5 mil e um e 10 mil munícipes; cinco têm entre 10 

mil e um e 25 mil, também cinco localidades possuem de 25 mil e um à 85 mil e apenas 

um município, o polo da AMUSEP detém mais de 85 mil habitantes. 

Nesse momento, cabe sublinhar dois pontos de vista no quesito proximidade à 

Maringá, um positivo e outro negativo: o primeiro envolve principalmente os que 

possuem faixa de população menor que 5 mil habitantes. Isto porque as pequenas 

localidades vêm perdendo centralidade ao longo dos anos, e perdem também, 

consequentemente, uma série de serviços destinados à população que são supridos 

pelas maiores localidades. Porém, a segunda questão, negativa, envolve justamente 

tal perda de centralidade, muitas vezes, por conta da proximidade à Maringá, muitos 

serviços (como o caso do comércio local) não conseguem se desenvolver uma vez que 

a população busca a localidade que lhe oferece diversidade de serviços (o que o 

comércio local, em muitos casos, não é capaz de proporcionar). Isto influencia 

diretamente no desenvolvimento de tais localidades, o qual abordaremos 

qualitativamente a partir de dois índices no próximo tópico: Índice de Exclusão Social 

e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

 

4.2 ASPECTOS QUALITATIVOS 

 

Uma ferramenta capaz de identificar as diferenciações entre os municípios da 

AMUSEP é o índice de exclusão social. Tal índice é mensurado pela “média aritmética 

ponderada de outros sete índices, a saber: índices de Pobreza, de Concentração de 

Jovens (ou Juventude), de Alfabetização, de Anos de Estudo (ou Escolaridade), de 

Emprego Formal, de Violência e de Desigualdade” (POCHMANN E AMORIN, 2003 apud 

SILVA, 2006). Observe na tabela 2, o índice de exclusão social nos municípios 

pertencentes à AMUSEP no ano de 2003. 
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Tabela 2 - Índice de Exclusão Social da AMUSEP, 2003 

Municípios Índice de Exclusão Social - 2003 Posição Nacional 

Maringá 0,671 27° 

Iguaraçu 0,601 198° 

Colorado 0,563 519° 

Lobato 0,558 571° 

São Jorge do Ivaí 0,548 706° 

Santa Fé 0,543 773° 

Astorga 0,541 792° 

Floraí 0,541 800° 

Marialva 0,540 823° 

Flórida 0,537 851° 

Mandaguari 0,536 879° 

Nova Esperança 0,535 889° 

Doutor Camargo 0,532 940° 

Floresta 0,531 968° 

Paranacity 0,521 1126° 

Ivatuba 0,520 1149° 

Santo Inácio 0,518 1201° 

Mandaguaçu 0,509 1363° 

Itambé 0,507 1394° 

Atalaia 0,504 1484° 

Sarandi 0,500 1566° 

Ourizona 0,498 1594° 

Presidente Castelo Branco 0,497 1616° 

Paiçandu 0,493 1682° 

Uniflor 0,484 1898° 

Nossa Senhora das Graças 0,480 1974° 

Munhoz de Melo 0,478 2011° 

Santa Inês 0,466 2244° 

Itaguajé 0,463 2298° 

Ângulo 0,452 2503° 

Fonte: POCHMANN E AMORIN, 2003 apud SILVA, 2006. 

 

Na tabela anterior, observa-se que há uma discrepância entre Maringá e os 

demais municípios da AMUSEP, indicando uma polarização e desigualdade entre eles. 
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Assim, a proximidade à Maringá para os demais municípios, não diminui o índice de 

exclusão social dos mesmos, conforme a figura 5. 

 

Figura 5 - Índice de Exclusão Social por Município da AMUSEP 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A fim de compreender melhor a influência da localidade central - no caso 

Maringá - nas pequenas localidades, foi desenvolvido a figura 6 que especializa o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal à AMUSEP. O IDHM é mensurado por 

meio de indicadores relacionados à longevidade (esperança de vida ao nascer), renda 

(renda per capita) e educação (escolaridade da população adulta e frequência escolar 

da população jovem) (IBGE, 2010). O IDHM é dividido nas seguintes faixas: Muito 

Baixo Desenvolvimento (0 - 0,499); Baixo Desenvolvimento Humano (entre 0,500-

0,599); Médio Desenvolvimento Humano (0,600 - 0,699); Alto Desenvolvimento 

Humano (0,700 - 0,799); e, Muito Alto Desenvolvimento Humano (0,800 e 1) (ATLAS 

DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2020). 
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Figura 6 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal por Município da AMUSEP 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na figura anterior é possível verificar que o Município de Maringá se destaca no 

que se refere ao IDHM, se encaixando na faixa de muito alto desenvolvimento humano. 

Todos os demais municípios da AMUSEP possuem o índice de alto desenvolvimento 

humano, com exceção de Sarandi que se enquadra na classe de médio 

desenvolvimento humano.  

É possível atribuir à proximidade a Maringá como fator-chave nesse resultado, 

visto que, como já mencionado anteriormente, a centralidade de Maringá reverbera 

nos outros municípios. Assim, Maringá pode impulsionar o desenvolvimento da 

AMUSEP, mas pode também refreá-la, como supõe-se ser o caso de Sarandi. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, com a breve comparação dos números obtidos em 1970, 1991, 2000 e 

2010, é possível reafirmar que houver transformações nos municípios que compõe a 

AMUSEP. Na seção de caracterização da área de estudo, além de identificar sua 

localização geográfica, buscou-se compreender os objetivos da AMUSEP enquanto 

forma de cooperação intermunicipal. Posteriormente, para exemplificar a evolução 

ocorrida nos municípios em questão no período estudado, foram utilizados dados de 
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acréscimo e decréscimo de População Urbana e Rural, Grau de Urbanização, Faixas de 

População por Município, Índice de Exclusão Social e Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal. 

Em relação à composição populacional da associação, nota-se uma dinâmica 

evolutiva com tendência à redução da população rural em detrimento do aumento da 

população urbana, cenário evidenciado tanto pelos dados referentes ao total 

populacional quanto por aqueles relativos ao grau de urbanização dos municípios. 

Por outro lado, os altos graus de urbanização identificados são confrontados 

por uma realidade na qual grande parte dos municípios da AMUSEP, mais 

especificamente 13 deles, representando 43,33% do total, possuem menos de 5 mil 

habitantes. Isto pode ter relação com a perda de centralidade destes no tocante aos 

serviços ofertados pelas localidades maiores, pois, com esse quadro, a cooperação 

intermunicipal torna-se uma estratégia de efetivar tais serviços para as pequenas 

localidades que o necessitam e, por vezes, não os têm.  

Após essa abordagem quantitativa, buscou-se empregar uma mais qualitativa, 

ainda que utilizando-se de dados numéricos. Com o Índice de Exclusão Social, foi 

possível espacializar na área de estudo os dados relativos a tal indicador e, assim, 

evidenciar a disparidade existente entre o polo da AMUSEP e seus vizinhos. Tal 

panorama põe em xeque a eficiência/qualidade da centralidade de Maringá em relação 

aos demais, uma vez que os municípios mais próximos vivenciam problemas sociais 

que, ao menos até o período da publicação das informações coletadas, não foram 

sanados. 

Entretanto, ao utilizar o outro índice, o de Desenvolvimento Humano Municipal, 

a AMUSEP apresentou números positivos, já que 28 dos 30 municípios, ou ainda 

93,33% do total, estão classificados como Alto Desenvolvimento Humano. Apesar 

disso, este índice reforçou a lacuna da centralidade do polo da associação, ao 

contrastar o melhor e o pior índices identificados respectivamente no caso de Maringá 

e Sarandi, cidades limítrofes e, além disso, conurbadas.  

Portanto, tendo em vista todas as informações elucidadas, revela-se pertinente 

refletir acerca da relevância da proximidade à Maringá. Há que se considerar, 

sobretudo, o dinamismo para os municípios da AMUSEP, seja em termos demográficos 
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e/ou econômicos, no que tange à execução/efetivação dos serviços necessários às 

suas demandas. Para tanto, deve ser repensado o caráter político que permeia tal 

instituição, o qual muitas vezes centraliza ações, quiçá por interesses político-

econômicos individuais.  

Enfim, considerando o período estudado, que marca o percurso histórico da 

Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, é inegável que houve 

transformações e que estas remodelaram o perfil dos municípios componentes de tal 

associação. 
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RELAÇÃO CAMPO-CIDADE A PARTIR DA MODERNIZAÇÃO DA 

AGRICULTURA, O CASO DE CANDÓI- PR  

 

GROSSE, Letícia Koltum1 

MATHIAS, Rodrigo Mendes 2 

 

RESUMO 

Este trabalho traz apontamentos sobre a relação campo-cidade após a modernização 

da agricultura. Utilizou-se do caso do munícipio de Candói- Paraná, para analisar 

essa relação em pequenas cidades. O setor rural é uma atividade de destaque no 

município sendo responsável por parte considerável da economia candoiana. Para 

realização deste trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica, realização de campos 

na cidade e em pequenas propriedades para coleta de dados primários, e a consulta 

de dados secundários encontrados em bancos de dados oficiais. Ao analisar os dados 

e realizar os trabalhos de campo, é possível notar o quão presente é a modernização 

da agricultura no Candói, desde pequenas à grandes propriedades. No munícipio o 

campo não só é importante isoladamente com sua produção, mas também para o 

comércio e serviços encontrados na cidade.  

 

Palavras chave: Relação campo-cidade. Modernização agrícola. Pequenas cidades.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1950 (pós Segunda Guerra Mundial) ocorreram no 

território brasileiro diferentes processos que acarretaram em fatores determinantes 

para transformação da sociedade. Essas transformações se intensificaram a partir de 

1970 e envolveu a produção, distribuição, troca e consumo de produtos, assim como 

as relações sociais e a estrutura brasileira. Entre as principais mudanças podemos 

destacar a urbanização, industrialização e modernização no campo. Essas mudanças 

afetaram diversas esferas da vida da população, entre elas estão à econômica, social 

e política.  

Ocorreu nesse período uma reestruturação da economia a partir de 

mudanças significativas no campo e investimentos na industrialização. No caso do 

Paraná, na década de 1960 o setor agrícola era responsável pela maior parte da 

renda do estado, sendo que a partir da década de 1970, com as alterações em sua 

estrutura produtiva, o setor industrial elevou sua importância na economia do 

estado, assim como essa passou a contar com uma maior diversificação. Porém, a 

importância da agricultura se manteve até os dias atuais. 

Ocorreu neste período a diversificação das indústrias, e parte disso se deve a 

modernização da agricultura incentivada não apenas no Paraná, mas em todo o 

Brasil. Com as mudanças na forma de produção do campo criou-se uma relação mais 

próxima deste com as indústrias e consequentemente com as cidades. O campo 

passou a ser dependente de produtos industriais e consequentemente subordinado 

pelas indústrias como é apontado por diversos autores em seus textos. 

Essa nova relação campo-cidade que surgiu com a modernização 

implementada no meio rural, possibilita e instiga diferentes estudos e reflexões, visto 

a complexidade envolvida, os diferentes atores, alterações e consequências que 

ocasionaram na estrutura da sociedade brasileira. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é trazer reflexões de como a relação 

campo-cidade alterou-se com a modernização da agricultura que ocorreu a partir de 

1970, em especial a importância desta para o munícipio de Candói- Paraná. A 

agricultura que já possuía um papel importante na economia de diferentes 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

munícipios, em especial dos pequenos, passou a influenciar também em outros 

setores econômicos com a modernização. 

Desta forma, o presente trabalho está organizado e estruturado em dois 

tópicos, sendo o segundo subdividido em duas partes. A primeira parte busca trazer 

um referencial sobre a modernização no campo e a relação campo-cidade que se 

desenvolveu; enquanto a segunda trazer primeiramente uma contextualização do 

munícipio do Candói e a exposição de alguns dados que mostram a importância da 

agricultura para o mesmo; e por fim  buscou-se trazer como essa modernização está 

presente no munícipio e a relação cidade- campo que ela proporcionou ao Candói. 

 

2 NOVA RELAÇÃO CAMPO- CIDADE PÓS MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA 

 

Até meados do século passado a agricultura no Brasil era rudimentar, o 

trabalho braçal prevalecia, a tecnologia era escassa e eram quase inexistentes as 

pesquisas voltadas ao campo. A produção era baixa se comparada aos dias atuais, 

mas ainda assim a agricultura era o pilar da economia brasileira, proporcionando 

acumulação de capital para muitos fazendeiros e a subsistência para os pequenos 

produtores.  

A partir da década de 1960 a realidade da agricultura brasileira começa a 

mudar. O interesse dos produtores rurais, o capital acumulado ao longo dos anos, 

incentivos do Estado e o mercado crescente, foram essências para abertura à 

revolução científico-tecnológica. Essa abertura significou grandes mudanças 

estruturais, políticas, sociais, econômicas e trabalhistas. A modernização do campo 

trouxe benefícios/ lucros para alguns envolvidos e prejuízos para outros, assim como 

não foi homogênea em todo território brasileiro.  

A partir de 1960 o campo brasileiro já demonstrava a tendência à utilização 

de insumos. Com a existência de investimentos público no setor agrícola, em 1965 

através do Sistema Nacional de Crédito Rural o governo passou a fornecer um 

grande volume de crédito rural como o intuito de incentivar à produção investimento 

e comercialização agropecuária. Com essa facilitação de crédito, alavancou-se a 

instalação de indústrias que iriam processar as matérias-primas provenientes do 

campo.  
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Apesar desse início na década de 60, a modernização do campo foi 

realmente impulsionada a partir de 1970 com o advento das diferentes tecnologias, 

como insumos, máquinas, novas técnicas e biotecnologias. Esse impulso ocorreu por 

influência do chamado “pacote tecnológico norte-americano” da Revolução Verde 

(FAJARDO, 2016). Ocorreram assim alterações na base técnica da produção através 

da utilização de meios industriais. 

Diversos autores abordam conceitos relacionados a modernização, entre eles 

encontra-se Fleischfresser ao dizer que essa: 

 

[...] assume a conotação explícita de modernização tecnológica, 
significando que as alterações na base técnica da produção 

agrícola ocorreram devido à adoção de meios de produção de 
origem industrial, produzidos fora das unidades produtivas 
rurais e, portanto, adquiridos através do mercado. 

(FLEISCHFRESSER, 1988, p. 11) 

 

O fato é que no decorrer do tempo, os produtores rurais tiveram que se 

adaptar melhor para atender um mercado cada vez mais exigente e aos interesses 

do capital. A ideia de se produzir cada vez mais com menos custos fez que mudasse 

o perfil dos agricultores. Se adaptar a nova realidade de produção se tornou 

fundamental mesmo em pequenas áreas para que os mesmos pudessem se manter 

no campo.  

Uma das caraterísticas da efetivação da modernização que pode ser 

apontada e reconhecida é através das instalações de complexos agroindustriais que 

são, basicamente, 

 

 [...] um conjunto formado pela sucessão de atividades 
vinculadas à produção e transformação de produtos 

agropecuários e florestais. Atividades tais como: a geração 
destes produtos, seus beneficiamento/transformação e a 
produção de bens de capital e insumos industriais para as 

atividades agrícolas; ainda: a coleta, a armazenagem, o 
transporte, a distribuição dos produtos industriais e agrícolas 

[...]. (MÜLLER, 1989, p. 45) 
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Essa rede de produção agropecuária industrial que se formou, depende de 

diversos outros setores e produz uma quantidade imensa de capital. Porém, uma das 

consequências dessa modernização do campo e do surgimento de complexos 

agroindústrias, seria o fato que a agricultura passou a sofrer com uma subordinação 

da dinâmica industrial (característica das cidades). 

 

[...] esse processo de modernização promove uma interação entre 
diversos setores produtivos, possibilitando a aglutinação de capital, 

tal como avança sob o campo, articulando de forma subordinada a 
agricultura à indústria, caracterizado como práticas de 
desenvolvimento. (CALAÇA E DIAS, 2010, p. 318) 

 

A dependência dos setores produtivos em relação às indústrias encontra-se 

em todo o processo. Pois é necessária a aquisição das sementes, maquinários, 

tecnologias para produção e colheita, e posteriormente para o beneficiamento e 

comercialização dos produtos. 

Ianni em 1984 já apontava essa subordinação da agricultura à indústria e do 

campo à cidade, mas pode-se considerar atualmente uma dependência recíproca 

entre a agricultura e a indústria. Pois assim como o campo depende da tecnologia 

produzida nas indústrias, essas também dependem da produção agrícola para se 

desenvolverem e se sustentarem, pois os responsáveis por essa produção são seus 

clientes.  

Trabalhos realizados por Silva Neto em diferentes pesquisas trazem a 

questão de relação do rural em outros setores da economia. “O tipo de agricultura 

prevalecente em uma dada região, pelo seu efeito sobre a dinâmica demográfica e a 

distribuição de renda, condiciona fortemente o surgimento e a sustentação de 

atividades não-agrícolas e, consequentemente, o desenvolvimento municipal”(SILVA 

NETO E FIGUEIREDO, 2009, p.1). 

Para Santos (2006, p. 286), “Nas condições atuais do meio técnico -

científico, os fatores de coesão entre a cidade e o campo se tornaram mais 

numerosos e fortes”. Sendo que desta forma, a relação campo-cidade, assim como 

essa interdependência, vai além das indústrias apenas. Centros de pesquisas, 
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Universidades, comércios, serviços especializados ou não, transportadoras e 

cooperativas, são também formas dessa relação acontecer e aprimorar-se.  

As cidades sendo um espaço geográfico são compostas por um conjunto de 

objetos que são definidos e utilizados por uma lógica. Desta forma, elas se 

organizam de acordo com as intencionalidades que são produzidas através das 

necessidades de desenvolvimento e acumulação de capital. É possível notar assim, 

em especial nas pequenas cidades, como estas se organizam muitas vezes de acordo 

com as necessidades do campo, em especial alguns locais estratégicos.   

                                  

[...] vias de acesso e saída da cidade, a presença do comerciante e 
do prestador de serviços voltado à clientela rural é algo marcante. 

Nesses locais, os signos do rural também estão presentes como a 
circulação de pessoas, veículos e mercadorias típicas do campo. 
Sabe-se da presença deles e organiza-se o espaço em função deles. 

São supermercados, lojas, bares, pontos de ônibus e feiras que 
semanalmente definem o fluxo e a satisfação das demandas desse 
grupo de agricultores e trabalhadores rurais. (FONSECA E SANTOS, 

2011 apud ROSA, 2006, p.199). 

 

Além de algumas materialidades da cidade serem organizadas de acordo 

com os interesses da agricultura, as articulações, fluxos, relações e políticas públicas 

que ocorrem no urbano com relação direta com o campo, também são pensadas e 

desenvolvidas de acordo com as necessidades, em busca de um desenvolvimento 

maior baseado nesta cadeia complexa que se forma entre o campo e a cidade. 

Sposito (2010) ao falar das novas redes urbanas de cidades pequenas e 

médias que surgiram com a globalização aponta também essa relação da cidade com 

o campo. A autora reforça que com a modernização do campo (voltada inclusive para 

exportação), as relações de influência se estabelecem e as cidades passam a exercer 

o papel de “cidades do campo”- conceito este trabalhado por Santos. 

   

À medida que se ampliam os vínculos da produção agropecuária, com 
técnicas e serviços de nível elevado sediados na cidade, como já 

advertia Pierre George, alteram-se as relações entre a cidade e o 
campo. O que ocorre, no período atual, é que as atividades 
comerciais e de serviços mais sofisticados, que estão hoje nas 

cidades localizadas em parcelas do território em que a modernização 
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da agricultura alterou, representam interesses econômicos, 
comerciais e de produção industrial [...]. (SPOSITO, 2010, p.55) 

 

Ou seja, com a modernização do campo, a relação campo-cidade também se 

alterou e se aproximou. A relação até então era vista com um olhar dualista através 

de uma dicotomia, onde campo e cidade eram os opostos, sendo que o primeiro 

refletia o atraso enquanto a segunda a modernidade. Em contrapartida, a nova visão 

dessa relação pode ser agora representada pela “Continuum rural- urbano”, que 

segundo Candiotto e Corrêa (2008, p. 217) é “fundamentada na idéia  de  que  o  

avanço  do  processo  de  urbanização  é  responsável  por  mudanças  significativas  

na sociedade  em  geral, atingindo também o espaço rural e aproximando-o da 

realidade urbana”. 

A agricultura impacta no desenvolvimento das cidades também, isso porque 

seu sucesso alcança empreendimentos relacionados e infraestruturas necessárias, 

segundo Rossoni (2016) ao apoiar-se nas teorias de North. Sendo assim, o campo 

poderá contribuir com uma diversificação da economia urbana e consequentemente 

com o crescimento econômico, o qual possibilita investimento em diversos setores do 

munícipio. 

(Rossoni, 2016, p. 5) ainda aponta que “de acordo com a natureza dos bens 

agrícolas, da indústria de exportação, das mudanças tecnológicas e da estrutura de 

transporte disponível” será o desenvolvimento, ou seja, o ramo em que o campo 

progredir irá influenciar também neste processo de desenvolvimento. 

A partir dessa nova realidade campo-cidade imposta pela modernização, a 

redução dos empregos e a sobrevivência no campo também foi atingida e alterada. 

Primeiramente pode-se notar a redução significante no número de postos de 

trabalho, assim como na precarização, o que proporcionou o esvaziamento da 

população que residia no campo, migrando para as cidades, também chamado de 

êxodo rural. Os dados apresentados pelo IBGE mostram que na década de 1940, do 

total da população brasileira, 72,27% era composta por moradores do campo. Em 

1980, essa população diminuiu para 32,30% e mais adiante, no ano de 2010, os 

dados do IBGE mostraram que essa população era de apenas 15,64%.  
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Fica evidente, que neste período ocorreu uma gigantesca migração desta 

população para as áreas urbanas com o objetivo de alcançar melhores perspectivas 

de vida. Pode-se considerar o êxodo rural outra consequência na relação campo-

cidade, visto que o meio urbano sofre com o aumento população, o qual exige uma 

reestruturação física e também dos serviços, políticas e de postos de trabalho.  

Percebe-se assim que neste novo contexto de relação campo-cidade após a 

modernização desse último, é necessário então, assim como aponta Spositto (2009), 

que se de mais importância a análise das articulações entre o urbano e o rural, ao 

invés das distinções entre esses dois espaços. 

 

3 A CIDADE DE CANDÓI E O SETOR AGRÍCOLA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE CANDÓI- PR 

 

O município de Candói, que segundo o IBGE, faz parte da Mesorregião 

Centro-Sul do Estado do Paraná, localiza-se no Terceiro Planalto Paranaense 

(FIGURA 01) e abrange uma área de 1.512,79 km², onde estão distribuídos 14.983 

habitantes (IBGE, 2010). 

Figura 1: Localização do munícipio de Candói- PR 

 

Fonte: Grosse, 2020. 
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Candói pertencia ao território de Guarapuava, sendo criado em 21 de 

dezembro de 1892 o Distrito Policial de Candoy. No dia 05 de abril de 1913, a Lei 

Estadual nº 1.316, criou o Distrito Administrativo. Em 30 de dezembro de 1948, por 

meio da Lei Estadual nº 199, foi alterada a grafia de Candoy para Candói. E apenas 

no dia 27 de agosto de 1990, pela Lei Estadual nº 9.353, foi criado o município de 

Cadói, sendo que a instalação oficial deu-se em 01 de janeiro de 1993. 

O munícipio de Guarapuava à quem pertencia o território de Candói sempre 

possuiu uma ligação próxima com a agricultura assim como o Paraná, desde sua 

ocupação. Visto que o espaço é “[...] formado, de um lado, pelo resultado material 

acumulado das ações humanas através do tempo, e, de outro lado, animado pelas 

ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade” (Santos 

2006, p. 69). Portanto mesmo depois de desmembrado, Candói manteve essa 

relação com o campo e até mesmo uma dependência.   

Pequenos munícipios como o Candói possuem a presença do mundo rural 

muito presente em diferentes aspectos sociais e econômicos. Wanderley (2002, p.3) 

aponta que “esta influência pode ser percebida, [...], através de diversos indicadores 

socio-econômicos”. Ou ainda como foi exposto também pela Confederação Nacional 

de Municípios – CNM (2019, p. 7) ao dizer que “o desenvolvimento econômico 

municipal está cada dia mais ligado ao aumento da produção rural, principalmente 

nos pequenos Municípios”.  

O munícipio conta com 1.481 propriedades agropecuárias, contabilizando 

juntas 94.599 ha (IBGE/ IPARDES, 2020). Dos 5.564 domicílios recenseados, 3.097 

encontram-se na área rural do Candói, assim como 53,08% da população do 

munícipio é rural (equivalente à  7.957 habitantes) (IBGE/ IPARDES, 2020). Os dados 

da população ocupada segundo as atividades econômicas mostram que 46,17% 

dessa população trabalham na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e/ ou 

aquicultura (IBGE/ IPARDES, 2020). Sendo o restante da população distribuído entre 

as outras 19 atividades apontadas no censo.  

Quanto ao PIB (Valor adicionado bruto- VAB) do munícipio, o setor 

agropecuário sozinho é responsável por 39,76% da participação, seguido dos 

serviços com cerca de 32,69% (IBGE, 2017). 
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Ao observar estes dados apontados inicialmente nota-se a importância que o 

campo possui para o munícipio, pela população que habita e trabalha neste, assim 

como sua participação considerável no PIB.  

 

3.2 RELAÇÃO CAMPO- CIDADE NO CANDÓI E SUA MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA 

 

Existem diversos fatores que influenciam no atual cenário referente relação 

campo-cidade no município de Candói. Desde a emancipação do munícipio, a 

agricultura esteve presente como atividade econômica de destaque. E por ser 

consideravelmente novo, visto que completou 27 anos em 2020, se desenvolveu em 

um contexto de agricultura utilizando da modernidade já existente. 

Outro fator que influenciou no desenvolvimento do munícipio relacionado à 

essa ligação com o campo, é a política exercida  por prefeitos ligados à agricultura. 

Sendo durante 16 anos por grandes fazendeiros, o equivalente a 4 mandatos e nos 

outros 3 mandatos, Candói também foi administrado por prefeitos com ligação à 

agricultura, mesmo que menores.  

Como uma parte considerável das necessidades do campo é suprida nas 

cidades, com o processo de modernização, essas também passaram por mudanças 

de acordo com as precisões, como é o caso do Candói. Como aponta Santos (2006, 

p. 286) “A agricultura moderna, à base de ciência, tecnologia e informação, demanda 

um consumo produtivo cuja resposta, imediata, deve ser encontrada na cidade 

próxima”. 

Apesar de o Candói encontrar-se perto de Guarapuava- cidade média, polo 

universitário e que proporciona diferentes serviços especializados-, ele também conta 

com sua estrutura própria para atender o campo, em especial os pequenos 

produtores do munícipio que em quantidade possuem um número maior do que os 

grandes fazendeiros. 

Por se tratar de um pequeno munícipio, a cidade não conta com indústrias 

de peças e fertilizantes, por exemplo, visto a concentração destas principalmente em 

polos industriais. Por tanto, a cidade possui diversas agropecuárias, clinicas 

veterinárias voltadas para pecuária, lojas especializadas em materiais e ferramentas 
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voltadas para essa população do campo, além de serviços como, mecânicas 

especializadas e assistências. Os próprios comerciantes sabem que existe essa 

dependência da população que vem para a cidade em busca de bens e materiais 

para manter-se no campo. 

Outra contribuição do campo para a cidade que pode ser apontada são os 

recursos provenientes da agricultura para o município, visto os impostos arrecadados 

através da venda dos produtos produzidos no campo, juntamente com aqueles 

comercializados na cidade para agricultura. Além da renda dos trabalhadores do 

campo que utilizam nos diferentes comércios da cidade. 

Aqueles que permaneceram no campo por sua vez, mesmo que seja em 

pequenas propriedades ou na agricultura familiar, precisaram repensar suas 

produções e que as novas tecnologias são uma realidade no campo atualmente. 

Esses produtores buscaram então formas de sobrevivência e de aderir à 

modernização, entre elas pode-se encontrar as agroindústrias e cooperativas.  

Casagrande e Souza (2015, p. 139) apontam que “a agroindústria [...] é 

extremamente representativa na economia regional, participando de forma intensa 

nos processos de produção, beneficiamento, armazenamento, industrialização e 

comercialização de produtos agropecuários”. Neste contexto, o munícipio de Cadói 

conta atualmente com 10 agroindustrias (de acordo com a prefeitura), sendo estas 

voltadas principalmente para panificação, além de doces e mandiocas. 

Fajardo (2016, p. 216) aponta o papel das cooperativas agropecuárias ao 

dizer que elas surgiram como uma das formas de inserção de pequenos propriedades 

na modernização tecnológica (FAJARDO, 2016, p. 216), além é claro de seu pape 

econômico. Sendo assim, atualmente o munícipio conta com duas, sendo a Coamo e 

a Coopertradição.  

A COAMO está instalada no Candói desde 1999, atendendo cooperados que 

antes se deslocavam por vários quilômetros para entregar a produção. Além da 

armazenagem de grãos, a cooperativa comercializa diferentes produtos como, 

insumos, maquinário e implementos. Atualmente se destaca na venda de peças para 

reposição em equipamentos. Ou seja, contribui também com a economia local 

através do comércio e geração de emprego. A Coopertradição por sua vez inaugurou 
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recentemente. Sendo que a mesma trabalha com comércio de insumos e 

beneficiamento de cereais, e também no apoio técnico aos agricultores fornecendo 

assistência especializada. 

É possível notar o alto nível da modernização do Candói ao visitar 

propriedades e analisar dados. Fajardo (2016) aponta a soja como um marco da 

modernização no Paraná, sendo possível notar esse papel no Candói também. A 

produção da soja teve um aumento de 2,73 vezes da sua área de produção em 26 

anos, passando de 17.000 hectares em 1993 para 46.540 em 2019. Obteve-se assim 

uma redução na participação de produções manuais - como o arroz -, se destacando 

atualmente as produções mecanizadas, o que afeta diretamente nos postos de 

trabalho ofertados.  

No trabalho de campo realizado em uma comunidade de pequenos 

produtores, pode-se ver também como a modernização está presente. Como nem 

todos produtores possuem condições de adquirir, o poder público auxilia esses 

produtores. Nos últimos anos a prefeitura adquiriu 22 tratores e 359 implementos 

agrícolas para emprestar às associações de produtores rurais do munícipio, as quais 

são organizações dos produtores regulamentadas que servem para representação 

destes perante o poder publico. Os grupos são formados por agricultores familiares 

que buscam ter voz ativa.  

Outra forma de relação entre o campo e a cidade no munícipio é o 

transporte da produção agrícola. Em muitos casos moradores da cidade possuem 

caminhão e em época de safra trabalham com a produção local, para transportar os 

grãos das propriedades até o local de armazenagem e/ou comercialização.  

Percebe-se assim o papel que o campo exerce em uma pequena cidade 

como o Candói, onde proporciona. Em época de safra, fica bem evidente como o 

comercio “gira” na linguagem da população. Após realizar as vendas das safras, os 

produtores se deslocam para a cidade para trocar de carro, adquirir implementos 

agrícolas, móveis para suas casas, fazendo assim, alavancar o comércio local. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se com este artigo trazer apontamentos da forma em que 

modernização do campo atingiu a relação campo-cidade, em especial a forma que a 

mesma encontra-se presente no munícipio do Candói. A modernização da agricultura 

é uma realidade, se faz presente e este fato não mudará. Mesmo que seja em 

pequenas propriedades ou na agricultura familiar, é necessário se pensar que 

as novas tecnologias são uma realidade no campo.  

A modernização do campo foi além do rural atingiu e transformou também 

outros lugares. São diferentes as formas dessas mudanças se demonstrarem 

presentes. Assim, como a relação campo-cidade nunca mais será a mesma após as 

transformações que ocorreram nas últimas décadas.  

É possível notar que a relação entre o campo e a cidade altera-se de acordo 

com o tamanho da cidade, visto que cidades médias e grandes possuem serviços e 

empresas maiores e mais especializadas, para atender toda a região. Enquanto em 

pequenas cidades como Candói, encontram-se pequenas empresas para suprir as 

necessidades imediatas e principalmente dos pequenos produtores. 

Apesar desta diferença entre as empresas das cidades de portes distintos, é 

notável que aquelas que possuem ligação com o campo se adaptaram para atender 

as novas necessidades que surgiram com o tempo. Cada cidade com sua realidade 

se reestruturou para se adaptar à essa nova relação. 

Notou-se com o campo realizado, a importância do papel que poder público 

possui nesse contexto. É ele quem pode gerenciar e proporcionar melhorias para os 

menos desfavorecidos, assim como intermediar a relação campo-cidade, para que 

esta ocorra da melhor forma. 

Não é possível esgotar as reflexões sobre um tema tão complexo como a 

modernização e a relação campo-cidade em um único artigo, visto que além de 

pontos expostos aqui há também as contradições, por exemplo, onde essa 

modernização trouxe diversos conflitos sociais e prejuízos principalmente para os 

pequenos produtores, assim como os questionamentos à economias dependentes da 
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agricultura e a exploração do agronegócio. Cabem assim outras pesquisas sobre essa 

relação com diferentes objetivos para abranger todo o contexto.  
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CONFLUÊNCIA CAMPO-CIDADE: AS RURALIDADES NO ESPAÇO 

URBANO DE UIBAÍ (BA) 

 

 

SANTOS, Valdirene1 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa iniciação científica desenvolvida no 

âmbito do projeto “Ruralidades no urbano: perspectiva conceitual para compreender 

as pequenas cidades baianas”. O texto objetiva analisar o conteúdo das relações 

campo-cidade e a presença das ruralidades na cidade de Uibaí (Ba), identificando os 

elementos rurais que compõe a paisagem urbana. A pesquisa foi desenvolvida em 

quatro etapas: (1) revisão da literatura, (2) coleta de dados secundários do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística e da Superintendência de Estudos Sociais e 

Econômicos da Bahia, (3) pesquisa de campo com observação sistemática e aplicação 

de questionários a residentes na cidade de Uibaí e, (4) tabulação dos dados coletados 

em campo. Os resultados apontam que a população da cidade de Uibaí estabelece 

estreitas relações com o campo. Conclui-se que as ruralidades são elementos 

estruturantes na dinâmica urbana e fortemente presente na pequena cidade. 

 

Palavras chave: Ruralidade. Urbano. Uibaí 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos tradicionais da Geografia viam na dicotomização do rural/urbano, 

da cidade/campo como um instrumento de análise para apreensão da realidade 

enquanto materialidade. A associação do rural à imagem de atraso, decadência e o 

urbano como expressão do futuro e progresso foram estereótipos construídos num 

contexto de negação do rural como ambiente de produção cultural (o que o tornava 

apenas um lócus de reprodução dos costumes urbanos). Todavia,  

 

As discussões traçadas sobre o cenário rural/urbano ou campo/cidade 
ganham novas significações a partir da metade do século XX, 

justificado, em grande parte, pelas intensas modificações nas relações 
econômicas, sociais e políticas experimentadas pelo período. As 
principais mudanças estiveram vinculadas à consolidação da 

modernização da agricultura, remodelada pelas novas técnicas do meio 
técnico-científico-informacional e na intensificação da urbanização na 
estruturação da sociedade brasileira. (DE SIQUEIRA CASTRO, 2016, 

239). 

 

A partir desde contexto, questões como ruralidades, dialética campo-cidade e 

recriação do mundo rural foram temáticas estudadas com maior frequência pelas 

humanidades. Nesta perspectiva, dicotomizar, delimitar o que é urbano e rural num 

cenário de expansão tecnológica e cultural se torna uma tarefa complexa e, 

principalmente arcaica, quando o cerne da questão são as pequenas cidades 

interioranas pertencentes a teia global. 

 É através da dialética dos espaços representada pelos os processos de 

confluência desenvolvidos entre estes meios que possibilitaram que o espaço urbano 

e o cotidiano dos citadinos fossem atravessados pelas ruralidades – compreendidas 

como a expressão de hábitos, práticas e costumes orginalmente rurais, que 

moldam/estruturam de modo marcante os pequenos centros urbanos.  

Tais particularidades contrapõem a concepção de cidade enquanto negação 

do campo, difundida em produções acadêmicas e em institutos de pesquisa 

governamentais que, em muito caos, têm como parâmetro os estudos desenvolvidos 

em países centrais do capitalismo. Difundir um conhecimento contra-hegemônico, que 

parte da realidade concreta brasileira (e em especial, baiana) é o que justifica essa 
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pesquisa, ao passo que as teses urbanocêntricas são desconstruídas. 

Visando contribuir para o debate, o presente trabalho é fruto de uma pesquisa 

desenvolvida dentro do Programa de Iniciação Científica da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), tendo como projeto matriz “Ruralidades no urbano: perspectiva 

conceitual para compreender as pequenas cidades baianas”. Este texto objetiva 

analisar o conteúdo das relações campo-cidade e a presença das ruralidades na cidade 

de Uibaí (Ba), identificando os elementos rurais que compõe a paisagem urbana do 

município. 

Em termos de procedimentos metodológicos, a pesquisa foi desenvolvida em 

quatro etapas. Na primeira etapa recorreu-se a revisão da literatura nos campos da 

Sociologia Rural e da Geografia Urbana e Agrária, buscando elucidar o debate sobre 

rural/urbano, campo/cidade, pequenas cidades e ruralidades.  

No segundo momento acionou dados secundários (demográficos, econômicos 

e geográficos) foram coletados em sites governamentais, a exemplo, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) sobre o município de Uibaí e a Microrregião de 

Irecê, com a intenção de compreender o funcionamento da rede urbana regional e a 

função que a pequena cidade de Uibaí cumpre nesta teia.  

Na terceira etapa, ocorreu a visita de campo, com realização de observação 

sistemática com apoio de grade de observação e registros fotográficos, além da 

aplicação de 264 (duzentos e sessenta e quatro) questionários a população residente 

na cidade de Uibaí. A sistematização, tabulação e análise dos dados representou a 

última etapa, culminou na elaboração de tabelas, mapas, gráficos e fotografias. 

 

2 CONFLUÊNCIA CAMPO-CIDADE: RURALIDADES NO URBANO 

 

As discussões acerca do rural/urbano e campo/cidade ganham diferentes 

significações tendo em vista a vertente de análise utilizada. Duas grandes correntes 

estruturam o debate, sendo elas: a abordagem clássica de cunho dicotômico e a 

perspectiva do continuum. Tais abordagens representam padrões de pensamento que 

ora separa, ora subjuga um espaço em detrimento de outro ou o compreende como 
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um par de complementares em dialética. Para Lefebvre (1970), um dos representantes 

da abordagem clássica em seu livro A revolução urbana, de 1970, a sociedade tende 

a se tornar urbana enquanto totalidade, ou seja, o domínio material seria pautado num 

modo de viver urbanocêntrico. Assim,  

 

O tecido urbano prolifera, estende-se, corrói os resíduos de vida 

agrária. Estas palavras, “o tecido urbano”, não designam, de maneira 
restrita, o domínio edificado nas cidades, mas o conjunto das 
manifestações do predomínio da cidade sobre o campo. Nessa 

acepção, uma segunda residência, uma rodovia, um 
supermercado em pleno campo, fazem parte do tecido urbano 

[grifo nosso]. Mais ou menos denso, mais ou menos espesso e ativo, 
ele poupa somente as regiões estagnadas ou arruinadas, devotadas à 
“natureza” (...) Através e no seio da “sociedade burocrática de 

consumo dirigido” a sociedade urbana está em gestação (LEFEBVRE, 
2002], p. 17, grifos nossos) 

 

Todavia, as pequenas cidades situam-se entre o campo e a cidade aparecendo 

como uma realidade concreta que foge a hipótese do autor. Nestes pequenos centros 

urbanos, em decorrência da herança histórica, de seus costumes e hábitos estão em 

consonância com seu passado não muito distante de vivência campesina, cujo o 

resultado é: campo e cidade em confluência através de um movimento pendular 

realizado pelos citadinos e as ruralidades como produto dessa relação estruturada a 

partir de trocas econômicas, culturais e políticas. Tal cenário representa o que se 

chama continuum rural-urbano, sendo 

 

uma relação que aproxima e integra dois pólos extremos … mesmo 
considerando as semelhanças e a continuidade entre o rural e o 

urbano, as relações entre campo e cidade não excluem as 
particularidades, não representando o fim do rural. (CANDIOTTO e 
CORRÊA, 2008, p.217) 

 

As cidades pequenas continuam a perpetuar particularidades e semelhanças 

que aproximam e também as separam do urbano tradicionalmente discutido, como 

apontado por Candiotto e Corrêa (2008). Nesse sentido, alguns 

aspectos/características são de fundamental importância para defini-la e 

consequentemente, torna-la apreensível num processo de globalização que tende a 
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homogeneizar/fragmentar os espaços através das relações assimétricas traçadas pelos 

espaços globais e globalizantes (HAESBAERT e GONÇALVES, 2005). Assim, cabe 

questionar qual o seu papel nesta conjuntura e os padrões comum existes nesta 

categoria de cidade.  

Apoiando-se na literatura acadêmica (CANDIOTTO e CORRÊA, 2008; 

BACELAR, 2009; FRESCA, 2010; SOARES e MELO, 2010; CORRÊA, 2011; HENRIQUE, 

2012; DE SIQUEIRA CASTRO, 2016) que trata das pequenas cidades e da relação 

campo-cidade, é possível identificar algumas características fundamentais que ajudam 

lançar luz sobre as pequenas cidades. 

 

2.1 TAMANHO POPULACIONAL, CIDADE PEQUENA, CENTRO LOCAL E REDE URBANA 

 

O contingente populacional é sempre uma variável utilizada por pesquisadores 

ou institutos de pesquisa para rotular um aglomerado urbano. De caráter apenas 

quantitativo, o número de habitantes não apresenta significativas proposições para 

análise de uma cidade, isto porque diferentes centros possuem diferentes papéis e 

funções na rede urbana, podendo ser mais ou menos dinâmica, a depender do núcleo 

regional a que faz parte (FRESCA, 2010). 

Como forma de ilustrar seus trabalhos e o convertê-lo em mais objetivo, 

pesquisadores costumam delimitar uma faixa numérica para considerar uma pequena 

cidade. Corrêa (2011), por exemplo, admite que pequenos centros urbanos são sede 

político-administrativas com máximo de 20-30 mil habitantes, entretanto, para Bacelar 

(2009) elas são inferiores a 10 mil habitantes. Nesse sentido, observa-se que não há 

ainda um consenso e, variam de acordo com os objetivos e métodos de pesquisa. 

Outra questão é a diferenciação da pequena cidade em relação ao centro local. 

Para o IBGE, não existe ou pelo menos não está apontado em seu estudo intitulado 

Regiões de influência das cidades (2018), esta distinção de cunho epistemológico. 

Assim, define centro local como 

 

O último nível hierárquico define-se pelas Cidades que exercem 

influência restrita aos seus próprios limites territoriais, podendo atrair 
alguma população moradora de outras Cidades para temas específicos, 
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mas não sendo destino principal de nenhuma outra Cidade. 
Simultaneamente, os Centros Locais apresentam fraca centralidade em 

suas atividades empresariais e de gestão pública, geralmente tendo 
outros centros urbanos de maior hierarquia como referência para 

atividades cotidianas de compras e serviços de sua população, bem 
como acesso a atividades do poder público e dinâmica empresarial. 
São a maioria das Cidades do País, totalizando 4.037 centros urbanos 

– o equivalente a 82,4% das unidades urbanas analisadas na presente 
pesquisa (IBGE, 2018, p.13) 

 

Sendo considerado o ultimo nível de cidade pelo IBGE, os centros locais, 

apesar de muito próximos das pequenas cidades, em relação a função e processos, 

esta última (a pequena cidade), segundo Fresca (2010), estaria em um patamar acima, 

portanto, há diferenças e delimitações a serem feitas quanto a nomenclatura que se 

justifica pelas diferentes inserções na rede urbana. 

 

2.2 DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

É de conhecimento comum que os pequenos centros não possuem por si só 

estrutura econômica suficiente para arcar com as finanças públicas. O setor primário 

e secundário representado pela agricultura familiar e comércio, em geral, não geram 

capital econômico suficiente para assegurar a vida econômica. Baixa densificação 

técnica e de bens e serviços dificulta que estes cresçam de maneira orgânica sem 

depender de fontes externas, como repasses federais e estaduais representados pelo 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto de Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) e o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (FUNRURAL). 

 

Pequenas cidades em que a base produtiva e de empregos é pequena, 
seus habitantes vivem quase em total estado de dependência do poder 

político, exemplificado pelas prefeituras, e estas tornam-se o maior 
empregador dos municípios pequenos, como na grande maioria das 
pequenas cidades com população inferior a 10.000 habitantes e os 

recursos ou receita tributária municipal não representam a principal 
fonte de receita (BARCELAR, 2009, p.6) 

 

Como apontado por Barcelar (2009) as prefeituras são a maior fonte de 

empregos internos da cidade e, consequentemente, elas detêm grande poder político-
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ideológico, abrindo espaço para práticas políticas conservadoras, como o clientelismo 

e o patrimonialismo, que fazem parte de modo marcante do cotidiano da cidade e 

município. 

 

2.3 NATUREZA E SOCIEDADE URBANA  

 

Entendemos que a cidade significa, em termos bem gerais, a negação da 

natureza. A própria expansão do tecido urbano implica na destruição da natureza com 

a edificação casas, prédios, fábricas e pavimentação do solo. Trata-se de um longo e 

gradativo processo de artificialização do espaço. Esse processo material de construção 

da cidade é mais evidente e mais contundente nas grandes cidades, onde a escassez 

das terras urbanas repercute no crescente processo de artificialização do espaço, com 

as terras incorporadas ao mercado imobiliário. 

Entretanto, com o tempo percebeu-se que homem faz parte da natureza e 

necessita dela para ter qualidade de vida. Nasce a ideia de comercialização da natureza 

e produção de uma paisagem verde (mesmo que artificial) no urbano. Contudo, 

 

As pequenas cidades oferecem, sem custos e sem supervalorização do 
preço do solo urbano, grande parte do que os grandes projetos 

urbanísticos e empreendimentos habitacionais tentam recriar (área 
verdes, proximidade com a natureza, segurança, tranquilidade, entre 
outros elementos) nas grandes e médias cidades, por meio dos 

condomínios horizontais de luxo. Além do mais, na pequena cidade, os 
elementos naturais que compõem o espaço urbano estão mais 

preservados e, portanto, influenciam, direta ou indiretamente, na 
qualidade de vida de seus habitantes e na paisagem urbana. (SOARES 
e MELO, p. 243, 2010) 

 

As autoras supracitadas trazem uma comparação profícua para a compreensão 

da relação sociedade e natureza nos pequenos e médios/grandes centros urbanos. 

Nessa acepção, os elementos naturais são vistos como meio de sobrevivência e 

qualidade e vida ou como produto a ser comercializado, tomado como mercadoria e 

incorporado a lógica do capital. 
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2.4 RURALIDADES 

 

Para Lindner (2012), o rural está presente no espaço urbano dos pequenos 

centros e, consequentemente, atuam sobre ele. As ruralidades participam ativamente 

na organização espacial destas localidades. Neste sentido, o mundo rural pode ser 

analisado através das ruralidades estruturadas na configuração espacial da pequena 

cidade. Assim,  

 

entende-se que as ruralidades não estariam relacionadas diretamente 

a atividades agrícolas, mas sim a características culturais ligadas aos 
modos de vida das pessoas que habitam o rural, aos modos de vida 
tradicionais do campo, que influenciam atitudes e comportamentos e 

que não necessariamente são encontrados apenas em nas áreas rurais. 
(LINDNER, 2012, p. 21) 

 

Além do conjunto de relações e práticas sociais rurais que permeiam o espaço 

urbano, coexistem formas espaciais materiais que configuram o espaço urbano das 

pequenas cidades. Sobre as características rurais mencionada pela autora, o ritmo de 

vida mais lento, as relações orgânicas e o vínculo familiar forte, mas também quintais 

grandes com criatório de animais e plantas, assim como a paisagem do entorno 

natural, são traços corriqueiros vistos nas pequenas cidades baianas. 

Entendemos que a coexistência de elementos i-materiais rurais, que 

conformam e perpassam o espaço das pequenas cidades, conferindo-lhes formas e 

conteúdos, podemos chamar de ruralidades no urbano. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: MUNICÍPIO DE UIBAÍ (BA) E 

MICRORREGIÃO DE IRECÊ 

 

A história pretérita do atual município de Uibaí registra que anteriormente ele 

se configura como um distrito, cujo seu nome era Canabrava do Gonçalo. Através do 

decreto Estadual n.º 11.089, de 30-11-1938, o distrito passou a denominar-se Uibaí 

pertencente ao município de Xique-Xique. Foi pela Lei Estadual n.º 1.017, de 12-08-

1959 que o distrito de Uibaí, foi desmembrado de Xique-Xique para pertencer a 

jurisdição do município recém-criado Central. Apenas em 1961, com a Lei Estadual n.º 
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1.494, de 22-09-1961 que Uibaí foi elevado à categoria de município e desmembrado 

do município de Central. Atualmente, o município é constituído de 2 distritos: Uibaí 

(sede) e Hidrolândia2. Localizado na Microrregião de Irecê3, Uibaí Faz divisa com os 

municípios de Central, Presidente Dutra, Ibititá e Ibipeba (Mapa 1) 

 
 

A cidade de Uibaí localiza-se a 518,2 quilômetros da capital do estado, 

Salvador. Nota-se que, na hierarquia urbana em decorrência da proximidade e 

facilidade de acesso através da BA-435 e BA-052, a troca, circulação de pessoas, 

mercadorias e serviços ocorrem mais profundamente com Irecê, centro funcional da 

microrregião. 

Tendo em vista os dados apresentados no Censo Demográfico de 1991, 

observa-se que o município de Uibaí tinha um equilibro entre o número de moradores 

do espaço urbano e rural, apesar de uma ligeira vantagem do primeiro em relação ao 

 
2 Informação disponível em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/uibai/historico >. Acesso em: 

20.10.2019 
3 É composta por 19 municípios: América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, 

Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Iraquara, Irecê, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do 
Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, Souto Soares, Uibaí. 
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segundo. Nesta década, a taxa de urbanização figura-se em 50%, assim dos 13.616 

habitantes, deste total 6.818 residiam na cidade e 6.798 no campo. 

Entre os anos 2000 a 2010 a evolução populacional do município se deu 

majoritariamente no espaço urbano havendo um aumento 5,1% neste contingente em 

relação ao censo anterior. Nota-se que a população total do município ao longo dos 

anos sofreu pequenas variações, entretanto, no que tange a população urbana os 

aumentos são mais significativos, incidindo justamente na taxa de urbanização que 

passa a ser de 61% em 2010. Como projeção para 2020, o número de habitantes será 

de 13.839 habitantes, apresentando um pequeno crescimento em relação ao último 

censo demográfico de 2010. (Tabela 01) 

 

Tabela 1 – Evolução populacional do município de Uibaí (1970 – 2020) 

ANO 
POPULAÇÃO 

URBANA 
POPULAÇÃO 

RURAL 
POPULAÇÃO 

TOTAL 
TAXA DE 

URBANIZAÇÃO 

1970 3.605 7.942 11.547 31% 

1980 5.777 5.829 11.606 50% 

1991 6.818 6.798 13.616 50% 

2000 7.880 5.734 13.614 58% 

2010 8.311 5.314 13.625 61% 

2020 (*) (*) 13.839 (*) 

    Fonte: SIDRA/IBGE (1970-2010), SEI – Informações municipais (2019). 
Elaboração: Equipe TERRITÓRIOS/DCET/UNEB 

Nota: (*) Não obtivemos a informação  
 

Analisando a participação por setores de atividade no PIB municipal, em 2016, 

dos 96,53 milhões de reais arrecadados, 79% advinham do setor de serviços. Apesar 

de Uibaí ser um município eminentemente urbano e dele ser oriundo a maior parcela 

da receita, a agropecuária representa 15% deste rendimento, em termo absolutos, 

equivale a 14,10 milhões. A indústria neste contexto ocupa a terceira posição com o 

percentual de 6% na cota (SUPERINTÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAS, 2019). 

Segundo dados do IBGE através da publicação Regiões de Influência das 

Cidades - REGIC, Uibaí é considerado um centro local, ou seja, os bens e serviços 

disponíveis são apenas atender as necessidades básicas dos moradores urbanos e sua 

hinterlândia. Nesse sentido, o município depende muito de Irecê, classificado como 
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uma capital regional C, em decorrência da complexidade dos bens e serviços que 

dispõe e do grau de polarização em relação aos demais municípios, para atender suas 

demandas mais complexas e de cunho imediato. Conforme a tabela 2, Irecê contêm 

mais de 50% dos estabelecimentos concentrados na microrregião o que a torna um 

nó funcional para a região. 

Tabela 02- Participação dos Estabelecimentos por Setor de Atividade nos Municípios de Uibaí e Irecê 

e Microrregião de Irecê. 2017 

TIPOS DE 

ESTABELECIMENTOS 

MUNICÍPIO DE UIBAÍ MUNICÍPIO DE IRECÊ 
MICRORRE

GIÃO      
DE IRECÊ UIBAÍ 

% EM RELAÇÃO 

A 
MICRORREGIÃO 

IRECÊ 
% EM RELAÇÃO A 

MICRORREGIÃO 

Industrial 
            

-    
0,00% 

          
148  

71,50% 
                    

207  

   - Extrativismo Mineral 
            

-    0,00% 
             

6  85,71% 
                       

7  

   - Transformação 

            

-    0,00% 

            

99  75,57% 

                    

131  
   - Serv. Industrial Util. 
Pública 

            
-    0,00% 

             
3  25,00% 

                      
12  

   -  Construção Civil 
            

-    0,00% 
            

40  70,18% 
                      

57  

Comércio 
            

27  1,71% 
          

861  54,67% 
                 

1.575  

Serviços 

              

9  1,31% 

          

466  67,93% 

                    

686  
Administração 

Pública 

              

2  4,44% 

             

6  13,33% 

                      

45  
Agropecuária e 
Extrativismo 

              
2  

2,11% 
            

30  
31,58% 

                      
95  

Total 

            

40  1,53% 

       

1.511  57,94% 

                 

2.608  

Fonte: SEI - Informações Municipais (2019).  

Elaboração: Equipe TERRITÓRIOS/DCET/UNEB 
  

  

Em termos educacionais, nota-se que Uibaí possui um pequeno número de 

escolas do Ensino Fundamental e ausência de estabelecimentos de ensino superior 

(Tabela 3). Em contrapartida, Irecê dispõe números significativos no que se refere ao 

setor bancário, saúde e educação que o torna o único município a possuir instituições 

públicas de ensino superior na microrregião. 
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Tabela 3 - Estabelecimentos de Serviços na Microrregião de Irecê. 2011  

ESTABELECIMENTOS 

MUNICÍPIO DE UIBAÍ MUNICÍPIO DE IRECÊ 

MICRORREGIÃO      
DE IRECÊ 

 

UIBAÍ 
% EM RELAÇÃO 

A 
MICRORREGIÃO 

IRECÊ 
% EM RELAÇÃO 

A 
MICRORREGIÃO 

 

Escolas Públicas 
27 5,22% 

             
35  

6,77% 
                             

517   
   - Ensino 

Fundamental 26 5,34% 

             

28  5,75% 

                             

487   

   - Ensino Médio 1 3,85% 

              

3  11,54% 

                               

26   

   - Ensino Superior 0 0,00% 
              

4  100,00% 
                                

4   

Escolas Privadas 4 5,41% 
             

32  43,24% 
                               

74   
   - Ensino 

Fundamental 3 6,52% 

             

20  43,48% 

                               

46   

   - Ensino Médio 1 9,09% 

              

6  54,55% 

                               

11   

   - Ensino Superior 0 0,00% 

              

6  35,29% 

 
                               

17  
  

Bancos  1 4,35% 

              

5  21,74% 

                               

23   

   - Público 1 6,67% 
              

3  20,00% 
                               

15   

   - Privado 0 0,00% 
              

2  25,00% 
                                

8  

 

Hospitais (1) 1 3,85% 

              

8  30,77% 

                               

26   

   - Público 1 5,88% 

              

2  11,76% 

                               

17   

   - Privado 0 0,00% 
              

6  66,67% 
                                

9   
Fonte: SEI – Estatísticas dos municípios baianos (2014) 

Elaboração: Equipe TERRITÓRIOS/DCET/UNEB 
Nota: 1) conveniados no Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

Na figura 1 é evidenciado que 86% dos empregos formais gerados em Uibaí 

são oriundos da Administração Pública, grande empregador nas pequenas cidades, 

expressando uma forte dependência dos recursos da União para gerir suas atividades, 

conforme apontado por Barcelar (2009). O setor de comércio é o segundo que mais 
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gera empregos. Segundo Clementino (apud MAIA, 2010, p.34), “são os gastos públicos 

— através da conta dos aposentados e pensionistas do Funrural ou das transferências 

de receitas governamentais constitucionais, basicamente do Fundo de Participação 

Municipal — que propiciam a circulação monetária e garantem o funcionamento do 

pequeno comércio existente”. 

 Figura 1 – Pessoal ocupado no mercado formal de trabalho no município de Uibaí. 

2017 

 
Fonte: SEI -  Informações municipais (2019) 

Elaboração: Equipe TERRITÓRIOS/DCET/UNEB 
 

4 RURALIDADES NO URBANO: O CASO DE UIBAÍ  

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Uibaí (Ba), cujo público-alvo foram os 

residentes do espaço urbano, escolhidos aleatoriamente durante o trabalho de campo, 

cuja faixa etária predominante se estendeu entre 19 a 59 anos, sendo 48% do sexo 

feminino e 52% do masculino. Sobre o perfil dos participantes, pode-se concluir que a 

maioria tem como local de nascimento a própria cidade (70%), sendo que, 10% 

nasceram no espaço rural do município ,17% nasceram em outras cidades e 3% 

nasceram na zona rural de outro município. 

Sobre o processo de migração, algumas motivações foram explanadas pelos 

citadinos como: acompanhar a família (49%), trabalho e estudo (ambos 18%) e 

86%

11%

3%

Administração
Pública
Comércio

Serviços
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dificuldades de vida no campo (6%) foram as principais causas das migrações. Tal 

cenário reforça a ideia de que as desigualdades regionais forçam os sujeitos a 

migrarem em busca de melhores condições de vida. 

Dos 264 (duzentos e sessenta e quatro) participantes, 51 deles são 

agricultores, profissão eminentemente rural, mas residentes na cidade. Este dado 

corresponde a algo em torno de 19% (figura 3) público-alvo. 

 

Figura 2 – Profissão da população residente (amostra). Uibaí (Ba). 2020. 

 
 

Nesse sentido, observa-se que os resultados simbolizam a transformação das 

relações cidade e campo. Desse movimento pendular, costumes, hábitos e tradições 

35

51

29

26

25

16

16

13

9

8

8

7

7

5

5

4

outras

Agricultor

Comerciário

Comerciante

Estudante

Autônomo

Dona de casa

Aposentado

Funcionário…

Professor

Pedreiro

Motorista/Motota…

Vendedor

Empresário

Desempregado

Diarista

0 20 40 60
Fonte: Trabalho de Campo, 2020.
Elaboração: Equipe  TERRITÓRIOS/DCET/UNEB.
Nota: O item outras refere-se a profissões com três ou menos incidências , a saber: artesão, advogado, aux.
de administração, aux. de serviços gerais, camelô, carteiro, corretor, eletricista, feirante, farmacêutico,

frentista, garçonete, gari, músico, manicure, mecânico, médica, padeiro, publicitário, técnico de enfermagem,
tec. de informática.
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são perpetuados na cidade mantendo na pequena cidade o que convenciona-se 

chamar de ruralidades. Desse modo, 

 

O agricultor familiar brasileiro é um migrante e sua 
expropriação não tem representado uma ruptura total de seus 

vínculos com a terra, ou com o mundo rural. A maioria deles 
continua mantendo alguma relação com o campo, seja ela 

mais próxima ou mais distante – relação direta de trabalho, 
vínculos familiares, relação de origem etc [grifo nosso]. O que 
explica, em parte, a permanência entre eles de um conjunto de 

símbolos e valores que remetem a uma ordem moral ou lógica 
tradicional (MIRANDA, 2013, s/p).  

 

Apesar de Uibaí dentro da classificação urbana do IGBE está dentro da 

categoria de centro local, a localização e o ritmo de vida mais calmo torna a cidade 

atrativa para aqueles que se cansaram da efervescência dos grandes centros. A cidade 

apenas oferece os serviços básicos para a população, à medida que há necessidade 

de produtos e serviços mais especializados os moradores urbanos recorrem a Irecê 

(96% dos entrevistados), cidade próxima e melhor posicionada na hierarquia urbana. 

Fazendo um recorte, observa-se que Irecê polariza a cidade de Uibaí, pois a população 

desta cidade recorre a Irecê para satisfazer serviços fundamentais. Neste sentido, os 

dados da pesquisa de campo revelaram os seguintes percentuais de população que 

buscam Irecê quando lhes falta o serviço em Uibaí: saúde (84%), educação (77%), 

serviços públicos (94%), bancários (84%) e lazer (13%). 

No tocante as relações com o universo rural, nota-se que 89% dos 

entrevistados mantém algum tipo de atividade ou vínculo com campo, cujo destaque 

está para lazer (81%), eventos na zona rural (59%), a família com propriedade (54%), 

o entrevistado possui propriedade (25%) ou trabalha na zona rural (22%) (conforme 

a figura 4). Por meio do trabalho de campo e dos dados colhidos constata-se que nas 

pequenas cidades não há a negação do rural, seja na dimensão material ou imaterial, 

mas sim a incorporação dele na identidade urbana dos sujeitos que se autodeterminam 

mediante a junção das práticas dos dois meios. 

Para Candiotto e Corrêa (2008, p. 225) “essa   valorização do   rural   parte   

da   racionalidade  hegemônica,  racionalidade  que,  acima  de  tudo,  busca  novas  

formas  de  acumulação  de  capital.” Este consumo, pauta-se na ideia de comercializar 

https://www.google.com/search?q=efervesc%C3%AAncia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj5pIu7ka_sAhW5HrkGHTj1A9wQBSgAegQICxAu
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o exótico, o diferente ao urbano mesmo que nele também haja traços mais ou menos 

fortes do rural. Na pesquisa rios/lagoas/cachoeiras (64%), fazendas/sítios (46%) e 

restaurantes/barzinhos (32%) foram os locais mais citados como espaços para 

atividades recreativas fora da cidade. 

 

Figura 3 – Tipo de relação da população residente com a zona rural. Uibaí (Ba). 2020. 

 
 

Contudo, no centro urbano os citadinos ainda conservam representações 

rurais, tornando-as mais próximas. Dos 264 moradores participantes da pesquisa, 45% 

desenvolvem atividades rurais no espaço urbano: 28% criam animais, a exemplo, 

galinhas, 25% tem horta ou pomar no quintal e a 6% vendem produtos agrícolas como 

leite e grãos (feijão, milho).  

Os signos do rural aparecem na paisagem e constituem o cotidiano da 

população urbana. É na cidade que se comercializa os produtos oriundos do espaço 

rural (imagem 5) e o transporte (imagem 4), por vezes, precário é realizado por 

animais como burros e cavalos. Sobre os encontros, é na praça pública que a maioria 

54%

25%

59%

81%

22%

5%

89%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A família tem propriedade rural.

Tem propriedade rural

Participa de eventos na zona rural.

Frequenta lazer na zona rural

Trabalha na zona rural

Tem amigos e clientes na Zona
Rural

TEM relação com a zona rural

NÃO tem relação com a zona rural

Fonte: Trabalho de Campo, 2020.
Elaboração: Equipe  TERRITÓRIOS/DCET/UNEB.
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deles acontece. Na pequena cidade ela possui grande importância, pois, eventos 

religiosos, políticos e comercialização acontecem tendo ela como palco.  

No plano da sociabilidade, observa-se que há o apego as relações orgânicas, 

pois, conforme Herinque (2012), a coletividade e família são a base para as relações 

societais. Os dados de campo revelaram que 77% dos citadinos veem familiares e 

amigos diariamente, fato raro nas grandes cidades, seja pelas distâncias seja pelo 

ritmo diário da vida cotidiana. 

 Cenas como essas (representadas nas Figuras 4 e 5) são tão comuns que 

para os moradores torna-se normal para uma cidade caracterizada como ponto de 

encontro de moradores urbanos e rurais. 

 

Figura 4 – Animal usado como transporte Figura 5: comercialização de produtos 
agrícolas 

            

                          Fonte: Grupo TERRITÓRIO/DCET/UNEB 

 

Quando perguntado aos residentes, sobre as características rurais que os 

remetem ao campo na cidade, 23% declararam a presença da natureza, 13% 

indicaram a existência de animais soltos pelas ruas da cidade e a comercialização de 

produtos agrícolas, e 10% apontaram a existência de animais no quintal (Figura 5). 

Estas e outras características (como as plantações no quintal, a presença de carroças 

movidas por animais, a paisagem rural e os costumes e hábitos rurais) compõem um 
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quadro de referências que compõem as representações rurais dos residentes das 

pequenas cidades. 

 

Figura 6 – Características rurais atribuídas à cidade de Uibaí (Ba) pela população residente 
(amostra). 2020 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A relação local versus global permite criar espaços singulares, únicos numa 

lógica destacadamente voltada ampliação da lógica capitalista, isto porque como 

afirma Haesbaert (2005) o processo é duplo homogeneização-fragmentação atuando 

como um par dialético. Tal contexto cria ruralidades e singularidades nos espaços 

urbanos das pequenas cidades em virtude da sua inserção periférica e lenta no 
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processo que possibilita resguardar seus traços mais específicos. 

Os resultados da pesquisa de campo apontaram que a população da cidade 

de Uibaí estabelece estreitas relações com o campo. Essas relações se caracterizam 

pela frequência de usos dos espaços rurais para lazer, pela participação em 

festividades e eventos no espaço rural, pelo expressivo número de citadinos que tem 

propriedade rural ou que a família tem propriedade no campo.  

Conclui-se que as ruralidades são elementos estruturantes na dinâmica urbana 

e fortemente presentes pequenas cidades, pois a coexistência de elementos i-materiais 

rurais, conformam e perpassam o espaço das pequenas cidades, conferindo-lhes 

formas e conteúdos, o que podemos chamar de ruralidades no urbano. 
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POTENCIALIDADES DA PAISAGEM RURAL E INTERIORANA 

PARA A DIVERSIFICAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS: UM 

ESTUDO NA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIRÁ - SP 

 

PONTE, Maxwell Luiz1 

 

RESUMO 

Reconhecendo-se que os elementos naturais, construídos e imateriais da paisagem 

são fatores de grande influência na escolha de destinos por turistas, desenvolveu-se 

um estudo visando identificar potencialidades da paisagem de Ibirá, São Paulo, para a 

diversificação de atrativos turísticos. O município possui problemáticas históricas, 

sociais e ambientais relacionadas ao turismo hidromineral, por muito tempo priorizado 

no município, reiterando a necessidade de ampliar seus atrativos. Foram identificados 

oito atrativos turísticos relacionados associado a nichos turísticos diversos, sobretudo 

ao ecoturismo, ao turismo cultural e ao turismo rural. Isto evidencia o potencial da 

diversidade natural e cultural da paisagem da Estância para o turístico, ainda não 

explorado em sua totalidade. Desse modo, o estudo pode fomentar a elaboração de 

roteiros turísticos que integrem pontos de contemplação e vivência do ambiente rural 

propriamente dito e pontos de contemplação e vivência da paisagem natural e cultural 

do interior.  

 

Palavras-chave: Turismo. Desenvolvimento socioeconômico. Pequenas cidades.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os elementos naturais, construídos e imateriais da paisagem são fatores de 

grande influência na escolha de destinos turísticos (OLIVEIRA; CALVENTE, 2020), e ao 

mesmo tempo, o turismo tornou-se um fenômeno geográfico integrado e indissociável 

de transformação de paisagens e lugares, com implicações significativas para o 

desenvolvimento socioeconômica e no uso dos recursos naturais dos destinos turísticos 

(WILLIAMS; LEW, 2015).  

Nesse sentido, lugares ou imagens de lugares são fundamentais para a 

promoção e o marketing turístico, uma vez que percepções e experiências individuais 

e coletivas no âmbito do turismo são associadas às particularidades dos turistas e dos 

lugares (WILLIAMS; LEW, op. cit.). 

 Por definição, os lugares são espaços, territórios e/ou paisagens experienciados, 

vivenciados e dotados de valores e singularidades, com implicações na memória e na 

cultura daqueles que a eles estão associados (AGNEW, 2011; TUAN, 2012; 2013). Por 

sua vez, atrações turísticas consistem em todos os elementos de uma paisagem que 

atraem visitantes com o objetivo de observar, interagir e experienciar lugares 

diferentes (LEW, 1987; WILLIAMS; LEW, 2015). 

Na definição de uma localidade turística são distinguidas particularidades das 

paisagens e dos lugares, que podem ser balizadas por atributos físicos e, mais 

significativamente, nos processos culturais (WILLIAMS; LEW, 2015). Entretanto, 

lugares turísticos têm sido artificialmente criados com finalidades estritamente 

mercadológicas e que não integram verdadeiramente a cultura, a história, a memória, 

a identidade e a essência dos lugares (RELPH, 2014). 

Nesse sentido, para que as experiências turísticas sejam autênticas e 

significativas, aponta-se a importância de que a diversificação dos atrativos turísticos, 

a partir de potencialidades locais, estejam alinhadas à essência do lugar, os modos de 

vida da populações local, seus costumes e anseios (OLIVEIRA; CALVENTE, 2020; 

WILLIAMS; LEW, 2015). 

Nesse contexto, desenvolveu-se um estudo visando identificar potencialidades 

da paisagem local para o turismo na Estância Turística de Ibirá.  
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A Estância Turística de Ibirá é um município localizado na região Noroeste do 

interior do Estado de São Paulo, dista 420 km da capital, pertencendo à microrregião 

de São José do Rio Preto. Seu território tem 271.9 Km² de extensão (IBGE, 2018), 

localiza-se a uma latitude 21º04'49" Sul e a uma longitude 49º14'27" Oeste, estando 

a uma altitude de 446 metros. Faz limites com os municípios de Potirendaba, Cedral, 

Uchoa, Catanduva, Catiguá, Elisiário e Urupês. O município conta com o Distrito 

Termas de Ibirá, distante 6 km da sede administrativa.  

 A população ibiraense está estimada em 12.059 habitantes, dentre os quais 

93,45% vivem em área urbana (SEADE, 2020), caracterizando Ibirá como município 

de pequeno porte demográfico, conforme classificação de Alves e Endlich (2017) que 

aponta o  número  de  20  mil  habitantes  como  limite  para  classificar  municípios  

de  pequeno porte demográfico. 

Segundo dados de 2017, a economia está baseada 65,36% no setor dos 

serviços – que inclui o comércio e o turismo (SEADE, 2020). O setor agropecuário 

agrega em 21, 3% à economia municipal, por meio de bens e serviços consumidos no 

seu processo produtivo (SEADE, 2020). 

 

2 ASPECTOS NATURAIS DA PAISAGEM EM IBIRÁ 

 

Ibirá localiza-se no denominado Planalto Paulista (IBIRÁ, 2001, p. 18) e 

geologicamente na Bacia do Paraná (BRASIL, 2006). Nesse contexto, destaca-se o 

potencial turístico relacionado, especialmente, às águas subterrâneas provenientes do 

aquífero Serra Geral, classificadas como alcalinas bicarbonatadas fluoretadas e 

vanádicas (IBIRÁ, 2001, p. 41), com pH ultra-alcalino. 

A atividade rural desenvolvida em sítios, chácaras e grandes fazendas é 

essencialmente voltada à produção de cana-de-açúcar, frutas cítricas, cereais e na 

pecuária de corte (IBGE, 2014). A expansão dessas atividades agropecuárias é 

favorecida pelo tipo de solo arenoso proveniente da Formação Adamantina associada 

a um relevo de colina suave com declividade entre 0 e 12% permitindo o trabalho 

mecanizado em grande escala. O solo da região é o tipo podzólico vermelho-amarelo 

com pH ácido necessitando, portanto, calagem para corrigir acidez e aporte de 
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fertilizantes de NPK sendo o fósforo em maior proporção devido à deficiência natural 

no horizonte superficial em virtude da lixiviação (IBIRÁ, 2001). 

O clima é quente e úmido, com inverno seco e verão chuvoso, temperatura 

anual média de 23,6º C e precipitação média de 1387.5 mm/ano - Segundo o Sistema 

de Classificação Climática de Köppen, está predominantemente em Aw –tropical com 

bastante pluviosidade (WENCESLAU; PONTE; PIRANHA, 2018). A região é considerada 

de transição entre as massas equatorial continental –quente, com farta distribuição de 

chuva –, e tropical continental –seca, quente, sem umidade, mas que em contato com 

frentes frias provoca grandes instabilidades no verão (IBIRÁ, 2001).  

Os principais rios do município são afluentes do rio Cubatão e, 

consequentemente do rio Tietê, integrados à Bacia Hidrográfica do Tietê, a saber: 

Córrego das Bicas, Mococa, Pouso Alegre, Córrego da Mandioca e Taperão. No que se 

refere à vegetação, o território do município possui uma cobertura vegetal de 952 

hectares (ha), o que equivale a 3% da sua área total, sendo a maior parte composta 

de vegetação secundária (2,53% ou 682,86 ha) (SÃO PAULO, 2009). 

 

3 CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIOCULTURAL DE IBIRÁ E A IMPORTÂNCIA 

DA DIVERSIFICAÇÃO DO TURISMO 

 

Ibirá apresenta em sua história três períodos distintos relacionados ao turismo 

(CHIERENTIN, 2009) que, segundo Wenceslau, Ponte e Piranha (2018), facultam o 

entendimento da relação estabelecida entra a população local e o patrimônio natural 

e construído no local.  

O primeiro período teve início em 1930 e perdurou por toda a década. Foi o 

período em que o uso terapêutico das águas foi promovido em Ibirá, inspirado por 

outras cidades brasileiras, como Caldas do Imperador, no sul do país, que possuíam 

águas minerais. No entanto, esse primeiro esforço não teve êxito e o primeiro balneário 

veio à falência (CHIERENTIN, 2009). 

O segundo período tem início, então, com a chegada de novos investidores, 

atraídos pela associação do cassinismo ao uso terapêutico das águas minerais, 

tendência europeia e nacional de sucesso (QUINTELA, 2004). Foram então 
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inaugurados o balneário “Joaquim Lemes” e o Grande Hotel de Termas de Ibirá, onde 

se instalou um luxuoso cassino (CHIERENTIN, 2009). Essa época foi marcada pelo 

apogeu econômico e turístico de Ibirá: um novo perfil turístico se estabeleceu – as 

casas de férias, as atividades de lazer, os banhos termais e os cassinos tornaram-se 

populares entre a classe média alta. (HAMMLER; SILVEIRA; BENTTI, 2015; SOLHA et 

al., 2010; PAIXÃO, 2007).  Esta época, conhecida como “anos dourados do turismo 

brasileiro”, é a marcada dissensão social, na qual os produtos turísticos dos destinos 

hidrominerais foram direcionados aos ricos e a população local muitas vezes não tinha 

o mesmo acesso a tais produtos (PAIXÃO, 2007) 

Em 1946 ocorreu a proibição de jogos no Brasil (BRASIL, 1946) e Ibirá entrou 

em declínio do potencial turístico (CHIERENTIN, 2009; WENCESLAU; PONTE; 

PIRANHA, 2018). O terceiro período é marcado, então, pela retomada do turismo no 

município, em 1975, com a tentativa de alavancar o turismo de saúde/bem-estar em 

Ibirá, com a concessão do título de Estância Hidromineral do Estado de São Paulo e a 

construção do Balneário “Evaristo Mendes Seixas”, considerado um dos mais modernos 

do Estado e que ainda opera no município (WENCESLAU; PONTE; PIRANHA, 2018).  

Por força da lei, então vigente, uma Estância Hidromineral dependia do uso terapêutico 

das águas em balneários, entendidos como complexos de saúde, para legitimar o título 

recebido.  

No entanto, o processo marcadamente elitista que estabeleceu o uso 

terapêutico da água, na década de 40, resultou no alijamento da população e o reflexo 

da dissensão social é notado até os dias de hoje, uma vez que, o uso da água para 

banhos no Balneário ainda não está presente na cultura da população local (PONTE, 

2018; PONTE; CAMARGO; PIRANHA, 2018; WENCESLAU; PONTE; PIRANHA, 2018; 

2019). Assim, Wenceslau, Ponte e Piranha (2018, p. 10) apontam que “apesar de os 

recursos hídricos na estância hidromineral serem muito valorizados, especialmente por 

turistas, ela ainda não é um atrativo significativo para a população local”. 

Assim, considera-se que o local escolhido para o estudo, Ibirá, integra um rico 

patrimônio imaterial e material, natural e construído, tem potencial para tornar-se um 

polo turístico com muitas riquezas naturais a serem exploradas e agradáveis momentos 
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a serem oferecidos aos turistas, e indiretamente resgatar e promover o patrimônio 

cultural e natural daquela comunidade (PONTE et al., 2018). 

Desde 2015, o título do município de Ibirá passou a ser de Estância Turística 

(SÃO PAULO, 2015). Assim, este estudo buscou identificar potencialidades para a 

diversificação do turismo no território de Ibirá, São Paulo, pautando-se pelos seguintes 

referenciais: 

1) Ibirá apresenta problemáticas históricas, sociais e ambientais relacionadas 

ao turismo hidromineral, tido como principal segmento turístico há décadas no 

município (WENCESLAU; PONTE; PIRANHA, 2018);  

2) a diversificação e refuncionalização do turismo são importantes para 

reverter o cenário de fragilidade dos pequenos municípios brasileiros (ALVES; 

ENDLICH, 2017);  

3)  a diversificação das atrações turísticas deve partir de potencialidades locais, 

alinhadas à essência do lugar, os modos de vida da população local, seus costumes e 

anseios (LEW, 2017; OLIVEIRA; CALVENTE, 2020; WILLIAMS; LEW, 2015) 

 

4 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi desenvolvido a partir de resultados obtidos em uma 

investigação-ação realizada em Ibirá (PONTE, 2018), conforme os preceitos 

metodológicos de Elliot (2010). O estudo possibilitou o levantamento de informações 

sobre a relação da comunidade local com os recursos naturais, incluindo gestores, 

educadores, jovens e a comunidade em geral.  

Em associado, realizou-se estudos bibliográficos e documentais, conforme 

instruem Carmo e Ferreira (2008), para obtenção de dados sobre a diversidade 

geológica, biológica e cultural da paisagem de Ibirá – SP.  

Além disso, foram realizados diversos trabalhos de campo entre o período de 

2016 a 2018, no âmbito da referida investigação-ação (PONTE, 2018) e no período de 

2019-2020, no âmbito de curso de Técnico em Guia de Turismo (PEREIRA et al., 2020).   

Após a identificação dos potenciais atrativos turísticos, a partir da investigação-

ação, da pesquisa documental e dos trabalhos de campo, os locais foram classificados 
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quanto a segmentação de turismo a que se relaciona, tendo por base as definições do 

Ministério do Turismo do Brasil, sintetizadas por São Paulo (2015):  

a) Turismo Social: é a forma de conduzir e praticar a atividade turística 

promovendo a igualdade de oportunidades, a equidade, a 

solidariedade e o exercício da cidadania na perspectiva da inclusão;  

b) Ecoturismo: segmento da atividade turística que utiliza, de forma 

sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação 

e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações;  

c) Turismo Cultural: compreende as atividades turísticas relacionadas 

à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio 

histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo 

os bens materiais e imateriais da cultura;  

d) Turismo Religioso: configura-se pelas atividades turísticas 

decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e 

eventos relacionados às religiões institucionalizadas, 

independentemente da origem étnica ou do credo;  

e) Turismo de Estudos e Intercâmbio: constitui-se da movimentação 

turística gerada por atividades e programas de aprendizagem e 

vivências para fins de qualificação, ampliação de conhecimento e de 

desenvolvimento pessoal e profissional;  

f) Turismo de Esportes: compreende as atividades turísticas 

decorrentes da prática, envolvimento ou observação de modalidades 

esportivas;  

g) Turismo de Pesca: compreende as atividades turísticas decorrentes 

da prática da pesca amadora;  

h) Turismo Náutico: caracteriza-se pela utilização de embarcações 

náuticas com a finalidade da movimentação turística; 

i) Turismo de Aventura: compreende os movimentos turísticos 

decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter recreativo 

e não competitivo;  

j) Turismo de Sol e Praia: constitui-se das atividades turísticas 

relacionadas à recreação, entretenimento ou descanso em praias;  

k) Turismo de Negócios e Eventos: compreende o conjunto de 

atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse 

profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, 

promocional, técnico, científico e social;  

l) Turismo Rural: é 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;  
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m) Turismo de Saúde: constitui-se das atividades turísticas decorrentes 

da utilização de meios e serviços para fins médicos, terapêuticos e 

estéticos 

 

5 RESULTADOS 

 

Foram identificados diversos atrativos associados à diversidade natural e 

cultural em Ibirá, cujos potenciais nichos turísticos a que se relacionam estão 

apresentados no quadro 1. Os atrativos são caracterizados detalhadamente na 

sequência.  

 

Quadro 1. Atrativos turísticos e potenciais nichos correlatos. 

Local a b c d e f g h i j k l m 

Vila Ventura              

Fazenda Teresa Sansão              

Feira do produtor rural de Ibirá              

Parque das Águas              

Praças – patrimônio cultural do interior              

Pesqueiro do Ivana              

Sítio do Zaghi              

Sítio do Bironda              

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.1 VILA VENTURA 

 

A Vila Ventura é um bairro de Ibirá, afastado do centro da cidade, que remonta 

ao período histórico em que o principal produto econômico de Ibirá era o café. O local 

possui edificações remanescente do início do século XIX, quando ali operavam 

estabelecimentos comerciais, centro de atendimento médico e uma escola. No local 

está localizada a cachoeirinha da Vila Ventura, que tem destacada importância por ser 

um dos poucos locais que possibilitam a visualização de afloramentos de rochas em 

cortes de estradas ou formando quedas d’água. O território rural e sua dinâmica de 
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uso e ocupação do solo é orientada pelas características geológicas do território, 

embora muitos moradores e visitantes não saibam. 

 

5.2 FAZENDA TERESA SANSÃO 

 

A Fazenda Teresa Sansão é um complexo agrícola que remonta à agricultura e 

à história de desenvolvimento de Ibirá. Dentre os bens naturais e construídos que 

compõem a fazenda estão o conjunto arquitetônico da sede da fazenda, uma antiga 

escola utilizada pelos moradores da colônia e casas dessa colônia ainda conservadas. 

Além disso, tem vasto patrimônio relacionado ao uso e ocupação do solo: cultivos de 

café, alambique e pomares. A biodiversidade do local é composta pela flora de árvores 

e fungos.  

 

5.3. FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE IBIRÁ 

 

A Feira do Produtor Rural de Ibirá acontece em uma área urbana, no entanto 

trata-se de um programa de desenvolvimento de produtores rurais e contempla dez 

famílias da zona rural de Ibirá, que passaram por treinamentos e agora estão 

habilitadas a venderem frutas, legumes, doces, pães, entre outros produtos agrícolas.  

 

5.4 PARQUE DAS ÁGUAS 

 

O Parque Ecológico das Águas de Termas de Ibirá está compreendido na Zona 

de Proteção da Estância Turística de Ibirá, na Microbacia Hidrográfica do Córrego das 

Bicas. Trata-se de uma área classificada como zona urbana (IBIRÁ, 2019), mas que 

compreende córregos, bosques e lagoas que possibilitam o contato com os recursos 

naturais da região, atividades contemplativas, de relaxamento e pedagógicas.  

No Balneário existe uma galeria, onde são comercializados produtos 

terapêuticos e estéticos produzidos à base da água de Ibirá, sais de banhos, alimentos 

artesanais típicos da cultura caipira (como salames, queijos e cafés), artesanatos em 

geral de artistas locais. 
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5.5 PESQUEIRO DO “IVANA” 

 

O pesqueiro Ivana (Figura 5) está localizado na zona rural de Ibirá na divisa 

com o município de Potirendaba. O local oferece serviço de pesca recreativa do tipo 

pesque-e-solte, contando com lagoa artificial de criação de peixes e uma varanda vasta 

de frente para a lagoa, que abriga um restaurante e bar do pesqueiro, que oferece 

porções típicas. 

 

5.6 PRAÇAS – PATRIMÔNIO CULTURAL DO INTERIOR 

 

As praças são histórica e culturalmente muito importantes para os moradores 

do interior. Trata-se de um lugar de reunião da população. No passado, as praças 

eram o local onde os jovens se conheciam e confraternizavam. Atualmente, recebem 

eventos e celebrações em Ibirá. Dentre as praças de Ibirá, destacam-se a Praça Matriz 

“Nove de Julho” e a Praça Capitão Ventura, tradicionais entre os moradores de Ibirá e 

região. 

 

5.7 SÍTIO DO ZAGHI 

 

O Sítio do Zaghi está localizado na zona rural de Ibirá e abriga o “Café da Roça”, 

empreendimento de turismo rural que oferece refeições do tipo buffet livre, 

constituídos por comidas típicas caipiras tais como bolos, queijos, geleias e compotas 

de frutas, pães e embutidos. Outros atrativos do local é a bela paisagem típica de sítios 

interioranos e o contato com diversos animais como cabras, gansos e cavalos. O local 

também comercializa produtos caipiras de produção artesanal, cujas matérias primas 

e produções são do próprio sítio, tais como queijos, geleias, pimenta e doces. 

 

5.8 SÍTIO DO BIRONDA 

 

O Sítio do Bironda está localizado na zona rural de Ibirá e abriga o restaurante 

do Bironda, que está instalado em prédio rústico bem típico das fazendas do interior e 
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serve almoço na modalidade self service, com pratos típicos do interior, sobretudo 

caipiras, sobre um típico fogão a lenha. Além disso, o Bironda possui um espaço de 

descanso com espreguiçadeiras entre vegetação. Também é possível colher frutas 

diretamente das árvores do pomar do Sítio. 

 

6 DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados, pode-se identificar atrativos relacionados à diversidade 

natural e cultural da paisagem de Ibirá. Isto evidencia que o município, que é a única 

Estância Turística da macrorregião onde está localizado, possui destacado potencial 

turístico relacionado ao seu patrimônio natural e construído, ainda não explorado em 

sua totalidade, conforme apontaram Wenceslau, Ponte e Piranha (2018).  

A identificação de atrativos para diversificação do turismo tem destacada 

relevância, por se tratar de uma Estância Turística do Estado de São Paulo, cujo 

desenvolvimento econômico e social está pautado majoritariamente nesta atividade 

econômica. Ademais, o turismo no município ainda busca aliar o desenvolvimento 

econômico ao uso sustentável dos recursos hídricos locais, em contraponto com o uso 

exploratório das águas subterrâneas (WENCESLAU; PONTE; PIRANHA, 2018; PONTE; 

PIRANHA, 2018), por anos estabelecidos em função das fontes jorrantes de águas 

minerais e do título de Estância Hidromineral – que vigorou entre os anos de 1975 e 2015. 

Segundo Solha et al. (2010), as propriedades terapêuticas da água não são o 

principal motivo dos turistas que se destinam às estâncias hidrominerais, e embora o 

título esteja relacionado a tais serviços, tais localidades são hoje marcadas por 

nostalgia e sentimentos bucólicos, associado às parcas iniciativas/buscas pelo uso 

terapêutico das águas e ao patrimônio edificado preservado.  

Segundo Silva e Perinotto (2007, p. 35), as Estâncias Hidrominerais 

apresentam crítica saturação da atratividade turística. Neste sentido, Gesicki e Síndico 

(2013, p. 75-76) entendem que  

 

O segmento da água mineral no Brasil há muitas décadas deixou de 

ser destinado ao uso terapêutico [...] mesmo no caso dos balneários, 
perdeu-se o foco no uso medicamentoso das águas minerais e termais, 
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que migrou para o que se conhece hoje por termalismo recreativo, ou 
simplesmente, turismo de lazer. [...] Ao mesmo tempo em que foi 

perdido o elo entre o segmento de água mineral e a Medicina, o setor 
testemunhou uma mudança radical de foco, quando a produção de 

água mineral engarrafada aumentou significativamente, superando em 
importância os balneários.  

 

As propriedades terapêuticas da água não são o principal motivo dos turistas 

que se destinam às estâncias hidrominerais, e embora o título esteja relacionado  a  

tais  serviços,  tais  localidades  são  hoje  marcadas  por  nostalgia  e sentimentos 

bucólicos, associado às parcas iniciativas/buscas pelo uso terapêutico das águas e ao 

patrimônio edificado preservado (SOLHA et al., 2010; PONTE; WENCESLAU; PIRANHA, 

2018). 

Em Ibirá, a importância de se diversificar o turismo, atualmente pautado 

principalmente no uso terapêutico da água, tem destacada importância, ainda, 

considerando a diminuição da disponibilidade de água no município (PONTE; PIRANHA, 

2019) e a vulnerabilidade dos recursos naturais do município (WENCESLAU; PONTE; 

PIRANHA, 2017). 

Neste contexto, considerando que a paisagem é um dos principais motivadores 

das viagens e uma matéria-prima do turismo (OLIVEIRA; CALVENTE, 2020), o advento 

de outros nichos turísticos pode apresentar novos produtos de interesse turístico e 

contribuir para o desenvolvimento sustentável destas localidades. Em Ibirá, revelou-

se potencialidades para a exploração de diferentes nichos turísticos, com destaque 

para o ecoturismo, o turismo cultural e o turismo rural (Quadro 1).  

Considerando que a paisagem é um dos principais motivadores das viagens e 

uma matéria-prima do turismo (OLIVEIRA; CALVENTE, 2020), em Ibirá, nota-se que 

tais atrativos possibilitam a contemplação e vivência com o ambiente rural 

propriamente ou com a paisagem natural e cultural interiorana em ambientes rurais 

e/ou urbanos. 

Considera-se como pontos de contemplação e vivência do ambiente rural 

propriamente dito os locais que proporcionam aos visitantes experienciar a dinâmica 

socioespacial que opera em ambientes rurais, tais como a arquitetura, os costumes, 

as tradições, os alimentos, os modos de vida e de produção, os processos agrícolas e 
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os produtos provenientes da atividade rural. No município muitas propriedades rurais 

registram os contributos das comunidades rurais no desenvolvimento da região, 

preservando o patrimônio de fazendas históricas, escolas, moradias construídas no 

contexto de colônias de trabalhadores rurais, igrejas, vegetação preservada e recursos 

hídricos (PONTE et al., 2018), tais como o Sitio do Zaghi, o Sítio do Bironda, a Fazenda 

Teresa Sansão e a Feira do Produtor Rural.  

Nesses pontos, além da complementação de renda, ao continuarem na terra e 

receberem os turistas, os moradores das áreas rurais fortalecem e valorizam sua 

cultura e propagam seus valores e tradições (BRASIL, 2010; SOUZA; SANTOS; 

ALMEIDA, 2004). Além dessas vantagens, cita-se outras: criação de um mercado de 

consumo local; melhorias na infraestrutura e no lazer rural; valorização material e 

imaterial do patrimônio caipira e maior satisfação pessoal dos moradores rurais 

(SOLHA, 2019).  

Por sua vez, como pontos de contemplação e vivência da paisagem natural e 

cultural do interior podem ser considerados os locais inventariados que não têm 

vinculação direta com a cultura rural, mas que possibilitam a contemplação e a vivência 

com elementos da geo e biodiversidade de Ibirá. Além disso, abarcados os atrativos 

que expressam aspectos culturais do interior do Estado de São Paulo, sobretudo da 

região Noroeste do Estado, onde Ibirá está localizada. São exemplos desses locais o 

Parque das Águas, a Vila Ventura, as praças e o Pesqueiro do Ivana. 

 As práticas de turismo em paisagens culturais e ecológicas, como abarcada 

pelos locais apontados nesse estudo, reiteram o potencial de pequenos municípios do 

interior do Brasil para tais nichos turísticos (SANTOS et al., 2019). Sabe-se que em 

Ibirá, esses fatores são muito importantes para que se legitime o potencial turístico da 

Estância, uma vez tendo sido reconhecidos os problemas históricos de alijamento da 

população dos atrativos turísticos, que se reflete na desvalorização e depredação do 

patrimônio natural e construído local, observados no município (WENCESLAU; PONTE; 

PIRANHA, 2018; PONTE, 2018). A região noroeste do Estado de São Paulo é apontada 

como um território caipira, rico em costumes, meios de produção e gastronomia típica 

da cultura caipira (VILELLA, 2016) 
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A participação da população no desenvolvimento turístico local, devidamente 

pensadas e com planejamento responsável, mediante o oferecimento de serviços e 

atrativos que autenticamente os representem, promove o diálogo entre o lugar e o 

vivido com o aspecto econômico, assim como a valorização do seu patrimônio material 

e imaterial (OLIVEIRA; CALVENTE, 2020; SANTOS et al., 2019; WILLIAMS; LEW, 

2015). Deve-se atentar que a tendência atual para sustentabilidade da atividade de 

turismo rural é a implantação de roteiros que agreguem diferentes destinos e atrativos 

rurais (SOLHA, 2019). 

Sugere-se que o marketing turístico relacionado aos locais apresentados nesse 

estudo esteja voltado justamente à questão de Ibirá como um lugar que permite 

vivenciar a paisagem rural e interiorana. Desse modo, serão atingidos os turistas que 

buscam escapar da rotina, hedonistas e de descanso, bem como motivados pelo 

interesse em patrimônio cultural e natural e em experiências gastronômicas.  

Finalmente, cabe ressalvar que os efeitos do uso turístico das localidades aqui 

apresentadas precisam ser avaliadas em função de suas contribuições para o 

desenvolvimento socioeconômico de Ibirá. Segundo Alves e Endlich (2017), tal 

avaliação não é simples no contexto de um pequeno município, não podendo ser 

medido somente pela diversidade ou alcance de um atrativo turístico, mas por 

melhorias nas condições de vida dos seus moradores (ALVES; ENDLICH, 2017). 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível vislumbrar cada vez mais pessoas buscando momentos de lazer e 

contato com ambientes rurais. O ritmo intenso vivido diariamente e a perda de conexão 

com as nossas origens têm sido algumas das causas para essa procura. No entanto, 

por se tratar de áreas que geralmente carecem de investimento, muitos turistas não 

têm conhecimento dos atrativos turísticos e acabam optando pelas vertentes mais 

conhecidas, como o turismo de praia e sol. 

Nesse contexto, o estudo possibilitou constatar a potencialidade do município 

de Ibirá para diversificação do turismo, atualmente pautado no turismo de saúde, mais 

especificamente em atrativos hidroterápicos. Foram identificados atrativos 
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relacionados à diversidade natural e cultural da paisagem local, que possibilitam 

vivência em paisagem rural e interiorana, prática de reconhecido valor de mercado, 

sobretudo para turistas provenientes de grandes centros urbanos. 

Desse modo, o estudo pode fomentar a elaboração de roteiros turísticos que 

integrem pontos de contemplação e vivência do ambiente rural propriamente dito e 

pontos de contemplação e vivência da paisagem natural e cultural do interior. Para 

tanto, deve-se proceder ao levantamento de informações complementares sobre o 

local relacionadas à infraestrutura urbana e turísticas (transporte, hospedagem, 

alimentação, compras) de modo a aliar o desenvolvimento econômico com a 

conservação dos bens naturais e construídos.   
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MÉTODO TRIPARTIDA EM CIDADES PEQUENAS: ADAPTAÇÕES, 

DESAFIOS E AVANÇOS EM PESQUISAS NO SUL DO BRASIL 
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SPINELLI, Juçara2 

 

RESUMO 

O artigo debate o método tripartida, originalmente proposto por Michael Conzen da 

escola inglesa de Morfologia Urbana, para a análise da paisagem urbana de cidades 

européias. Visa apontar os desafios na adaptação desse método para aplicação em 

estudos de pequenas cidades do sul do Brasil. De modo específico, objetiva: 

apresentar o método e os principais procedimentos para adaptá-lo aos estudos em 

cidades pequenas; demonstrar um estudo na cidade de Estação/RS, mostrando seus 

períodos morfológicos e os consequentes registros históricos na morfologia da cidade 

e, destacar a importância do método, considerando as especificidades locais-

regionais, a exemplo das interações campo-cidade. A natureza dos dados é 

qualitativa e as fontes de informação são de base secundária e bibliográfica. Os 

resultados permitiram identificar os períodos, os agentes produtores em cada etapa 

de formação da cidade, as características morfológicas e a evolução temporal da 

paisagem da cidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o método tripartida proposto 

pelo geógrafo alemão Michael Robert Gutner Conzen, como uma perspectiva de 

análise da forma urbana adaptado às cidades pequenas. Destaca-se que o método 

foi criado em um local e época totalmente diferente da realidade contemporânea de 

cidades pequenas, em específico, em países em desenvolvimento. Assim, apresenta-

se uma análise compilada a partir da pesquisa, desenvolvida como trabalho de 

conclusão de curso, em uma cidade pequena do Rio Grande do Sul (RS), com a 

aplicação adaptada do método tripartida. Busca-se mostrar de que forma o método 

foi eficiente e quais foram os avanços, desafios e adaptações que precisaram ser 

perseguidas e desenvolvidas ao longo da pesquisa para que o método pudesse se 

revelar adequado à realidade de cidades pequenas. 

A cidade a qual foi utilizada para a aplicação do método tripartida (Conzen, 

1998) é Estação, localizada no norte do estado, na microrregião geográfica de 

Erechim/RS. A pesquisa foi desenvolvida buscando analisar as mudanças na 

paisagem urbana, por meio da malha da cidade e sua expansão ao longo do tempo, 

associada ao conjunto das edificações, seus usos e funcionalidades. Porém, várias 

são as diferenças que se encontram entre as cidades que Conzen e seus seguidores 

já estudaram com a orientação teórico-metodológica tripartida e a cidade de 

Estação/RS, bem como, em outras pequenas cidades do Brasil meridional. 

Dessa maneira, torna-se importante a discussão sobre diferentes formas e 

métodos de diagnosticar e pesquisar sobre a forma urbana e produção do espaço 

urbano em cidades pequenas. Assim, o artigo se torna muito importante na medida 

em que traz para a discussão uma diferente maneira de olhar para o espaço urbano 

e uma reflexão acerca das implicações que surgem com o ato da aplicação do 

método. 

O artigo está estruturado, além das obrigatoriedades textuais como título, 

resumo, palavras-chave, introdução, considerações finais e referências, em mais três 

partes. A primeira traz as características e informações sobre o método tripartida e 

está intitulada como “Método tripartida: a proposta original”. A segunda apresenta a 
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proposta da forma de utilização do método nas pesquisas de cidades pequenas, 

intitulada “O método como opção de análise da forma urbana de cidades pequenas 

no sul do Brasil”. A terceira revela a experiência obtida na aplicação em cidades 

pequenas, intitulada “Desafios, adaptações e uma análise em pequenas cidades: 

ocaso de Estação/RS”, onde se apresentam algumas sínteses que permitem 

identificar a paisagem urbana definida pela morfologia da cidade em seus distintos 

períodos. 

 

2 MÉTODO TRIPARTIDA: A PROPOSTA ORIGINAL 

 

Antes de abordar o método em si, apresentamos o geógrafo Conzen. Ele é 

natural da Alemanha, porém desenvolveu maior parte de seus estudos na Inglaterra, 

onde aplicou seus conhecimentos e desenvolveu seus maiores feitos dentro da 

Escola Inglesa de Geografia. Tamanha reputação que Conzen ganhou o fez criar a 

escola de Morfologia Urbana Inglesa, que focou os estudos na paisagem urbana. 

Conzen sempre teve muito interesse pela morfologia urbana e com suas palavras 

expressou: 

The need is all the more urgent because townscapes are assets 

of society; some represent important and irreplaceable cultural 
assets tragically liable to wholesale wastage and destruction in 

the present era of unprecedented change. (CONZEN, 1998, p. 
49) 3 

 

Conzen desenvolveu o método tripartido pensando em seus anseios para 

interpretar a paisagem urbana e suas mudanças, que por vezes ocorre de forma 

muito rápida e intensa. Tinha forte preocupação na preservação do patrimônio 

material e imaterial e na memória dos elementos que deixam marcas na cidade. 

Procurou avançar seus estudos buscando pesquisar a cidade de forma a poder 

estabelecer categorias e características da paisagem urbana, preconizando o método 

com três importantes frentes de investigação que definiriam a morfologia conforme 

cada período de sua configuração. 
 

3A necessidade é ainda mais urgente porque as paisagens urbanas são bens da sociedade; alguns 
representam bens culturais importantes e insubstituíveis, tragicamente sujeitos ao desperdício e 

destruição em massa na era atual de mudanças sem precedentes. (CONZEN, 1988, p.49). Traduzido 
por Everton Hernani dos Santos. 
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A morfologia urbana procura estudar sobre as formas urbanas, ou seja, como 

foi se desenvolvendo a forma da cidade. Mais precisamente, a morfologia pode ser 

assim definida: “[...] é o estudo da forma do meio urbano tendo em atenção os seus 

elementos morfológicos, a sua gênese e transformação no tempo.” (BETTENCOURT, 

2010, p.28). 

Mas, para que existam os resultados em pesquisas morfológicas urbanas são 

necessários diversos elementos que fundamentem esses estudos de geografia 

urbana. Entre eles, um essencial refere-se ao conceito de paisagem. Mas qual é a 

relação entre a morfologia urbana e o conceito de paisagem? 

 

O chão comum para os pesquisadores ligados à morfologia 

urbana é o fato de que a cidade pode ser ‘lida’ e analisada por 
meio da sua forma física. Assim, além de concordarem sobre o 

objeto de seus estudos, pesquisadores ligados à morfologia 
urbana também coincidem que a análise morfológica deve 
examinar os componentes elementares da forma urbana. 

(MENEGUETTI; REGO, 2011, p.125). 

 

Nesse primeiro argumento já podemos destacar a relevância da paisagem 

para a morfologia, mesmo que o conceito não apareça na citação de forma explícita. 

Mas ela dá aos pesquisadores da forma urbana, resultados que podem ser analisados 

em campo, resultados que representam mudanças que ocorreram na cidade durante 

todo o seu processo de constituição. 

Na interpretação de autores como Rubens Amaral (2017), a morfologia urbana 

é abordada como um estudo das formas urbanas e dos responsáveis pela sua 

constituição. Exigindo que quem a estude tenha habilidade de perceber um grande 

sistema de sinais estruturais que condicionam dinamicamente, ler e entender um 

organismo urbano em todas suas escalas. Pontes (2018, p. 6) baseada em Kropf 

(2009), explica o modo que a morfologia urbana e a paisagem se conectam: 

 

A Morfologia Urbana tem relação direta com o estudo da 

paisagem e apesar de se referir à forma urbana ela se ocupa 
também da organização social do espaço. Ela propicia 
procedimentos para a descrição e comparação entre diferentes 

cidades com diferentes abordagens segundo grupos de autores 
e escolas, mas invariavelmente utiliza, para a análise da forma 
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urbana, a arquitetura da cidade, o layout das ruas, e as 
diferentes densidades de habitação.  

 

Cabe destacar que com o avanço do conhecimento de Conzen e anos de 

experiência em pesquisas, o mesmo foi desenvolvendo várias formas de estudar a 

paisagem urbana, com grande destaque ao método tripartida, estabelecido por 

buscar uma forma mais abrangente de analisar o espaço urbano. Assim, ele criou a 

divisão tripartida, as três grandes frentes para a análise da morfologia urbana em 

atenção à paisagem da cidade, partindo do estudo: i) do plano da cidade 

(compreendendo ruas, parcelas e planos de implantação dos edifícios), ii) do tecido 

edificado e iii) dos usos do solo e funcionalidades do edificado (Conzen, 1960).  

Segundo Oliveira e Withehand (2013, p.46), “foram os conceitos que ele 

desenvolveu sobre o ‘processo’ de desenvolvimento urbano que mais estimularam a 

escola de pensamento construída a partir do seu trabalho”. Nesse sentido, 

consideram que a divisão tripartida é o cerne do método, pois ela sugere uma 

análise hierárquica da paisagem urbana. Tal paisagem tem no plano urbano e o 

sistema de vias, sua base de avaliação estrutural e morfológica. A organização de 

determinado conjunto urbano, considerando além do plano urbano as suas 

edificações, vão compondo o tecido urbano. Os padrões de uso e ocupação do solo, 

que vão se estabelecendo ao longo do tempo, deflagram a configuração dessa 

paisagem, a qual se modifica com a dinâmica (ou as dinâmicas) da própria cidade, 

sua estruturação, consolidação, expansão, adensamento e seus regimes de 

regulação. 

Com a divisão tripartida, o primeiro passo para a aplicação do método está 

dado: a avaliação do plano urbano. Porém, antes disso, Conzen propõe também uma 

organização temporal para que se possa aplicar a análise da divisão tripartida. A 

análise temporal, por períodos, permite que eles sintetizem a evolução da própria 

cidade e permitem uma análise temporal detalhada das formas e dos processos de 

produção da cidade, como bem destaca Netto, et al (2014). 

 

O método utilizado pela escola inglesa de morfologia urbana é a 
organização temporal em períodos morfológicos. Estes são 
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elaborados pela síntese dos períodos históricos com os períodos 
evolutivos. (NETTO; COSTA; LIMA, 2014, p.31). 

 

Os chamados períodos morfológicos são escolhidos através de alguns critérios, 

os quais demarcam características que definem a cidade naquele conjunto analítico 

de anos. Como esclarecido por Netto, Costa e Lima (2014), cada período revela na 

morfologia urbana, processos históricos e evolutivos importantes para a cidade, 

permitindo analisar sua paisagem urbana ao longo dessas singulares situações da 

configuração espacial. 

 

3 O MÉTODO COMO OPÇÃO DE ANÁLISE DA FORMA URBANA DE CIDADES 

PEQUENASNO SUL DO BRASIL 

 

Qual seria o problema de trabalhar com o método tripartido em uma pequena 

cidade e num contexto diverso do original? Como já abordado no início do trabalho o 

método foi criado e utilizado por Conzen em uma época diferente, e em cidades da 

Inglaterra, com uma dinâmica bem diferente do que as pequenas cidades do interior 

brasileiro. Assim, podemos destacar que a aplicabilidade do método não vai 

funcionar da mesma maneira como a proposta para as cidades inglesas. Ainda assim, 

o método traz grandes avanços no conhecimento das cidades ao ser estudado e 

aplicado em cidades de diferentes tamanhos e com distintos graus de importância na 

rede urbana que estão localizadas. Com o intuito de diagnosticar a forma urbana, 

mas também, de fazer uma análise do espaço urbano intraurbano dentro dessas 

pequenas cidades de uma forma compreender sua articulação interescalar, o método 

permite encontrar elementos do processo histórico importantes para compor as 

análises. 

O método permite explicar como que a paisagem urbana vai se configurando 

a partir da divisão tripartida, então, de que forma o plano urbano e o sistema de 

ruas foi organizado em determinado período morfológico e que marcas esses 

deixaram no espaço urbano, assim como quais foram os tecidos urbanos 

configurados e os padrões de usos e ocupações do solo que demarcaram toda uma 

época, assim delineando um período morfológico na cidade. 
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Nas cidades pequenas do sul do Brasil, em sua maioria com forte ligação com 

o município e sua região, os ritmos de crescimento são relativamente mais lentos e 

atrelados à dinâmica dessa região, via de regra, com forte participação da economia 

local, predominantemente de base agrícola/pecuária e, portanto, muito próxima das 

socioespacialidades rurais. A população urbana, não raro, é oriunda de processos de 

êxodo rural, buscando na cidade, independentemente de seu porte, alguma nova 

forma de viver e trabalhar. Esse é um dos elementos que demarcam particularidades 

de se utilizar o método em cidades pequenas.  

Outro elemento importante diz respeito à temporalidade das cidades. 

Resultantes de processos de reestruturação produtiva, econômica regional e das 

cidades (Sposito, 2006; Spositoet al, 2007) e dos processos de desmembramentos e 

consequentes emancipações, inúmeras cidades do interior da região sul têm idade 

inferior a 100 anos, realidade extremamente distinta das do velho mundo em que 

Conzen realizou suas investigações. Em que pese seu caráter contemporâneo, em 

uma escala temporal de períodos bem mais curtos (e atuais), pode-se adaptar a 

metodologia e estabelecer fases das caracterizações da paisagem urbana atentando 

para esse fato, uma vez que nessas cidades, a relação campo-cidade é muito 

significativa. 

Por fim, um último argumento a se destacar, não menos importante, é que na 

hierarquia da rede urbana regional do sul do Brasil não metropolitano, há polos 

regionais que exercem papel de cidades médias e outros que exercem funções de 

intermediação, em termos da relação entre a cidade maior (mais dotada de recursos, 

infraestruturas e serviços) com as pequeníssimas cidades e vice-versa (SPOSITO et 

al, 2007). Esse comportamento hierárquico, no Brasil contemporâneo, se reflete na 

morfologia das cidades, gerando espaços integrados, segregados, fragmentados, 

adensados, de expansão horizontal, entre outras possibilidades de expressão da 

mancha urbana. Para além do elemento hierárquico, relações heterárquicas (Catelan, 

2013) também se expressam na rede urbana, dadas pelas mudanças operadas no 

capitalismo globalizado (flexível). Tais relações heterárquicas podem ser 

compreendidas por um conjunto de elementos que buscam identificar as articulações 

interescalares na rede urbana. Em outras palavras, segundo o autor, apontam a 
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horizontalidade articulada ao processo de concentração espacial na relação espaço-

tempo do território,que indica a olhar para as interações espaciais com novas 

qualidades, dadas por interrelações da totalidade das escalas geográficas. Nesse 

contexto, é importante se ater ao fato de que a região sul está, economicamente, 

fortemente atrelada ao agronegócio (grãos, carnes, leite, derivados) cujo capital 

globalizado se capilariza nas cidades, independentemente de seu porte ou nível 

hierárquico, valorizando áreas e promovendo desigualdades socioespaciais. 

O rápido e intenso processo de mudanças na rede urbana brasileira está 

atrelado à revolução científico-tecnológica, desencadeado a partir da segunda 

metade do século XX. Contudo, no sul do Brasil, se expressou principalmente nos 

últimos 30 anos, revelando uma nova complexidade nos estudos urbano-regionais, 

especialmente na relação campo-cidade. Como efeito da urbanização e da 

industrialização enquanto processos, a modernização da agricultura e o 

desenvolvimento do capitalismo no campo, potencializou a redefinição dos espaços 

urbanos e rurais, imprimindo-lhes uma nova dinâmica. Assim, estudar a paisagem 

urbana sob a perspectiva da morfologia conzeniana, nesse contexto atual, requer a 

adaptação das análises considerando essa atual fase do capitalismo e dos reflexos 

das interações entre hierarquias e heterarquias. 

Sem o intuito de aprofundar o debate conceitual sobre o termo cidade 

pequena, importa mencionar que “o estudo das pequenas cidades é, em realidade, 

de fundamental importância para a compreensão do urbano em seu escalão inferior”, 

conforme Corrêa (2004, p. 76). Para Fresca um dos critérios mais utilizados para 

estabelecer o recorte entre as cidades pequenas são os dados demográficos. A 

autora, com base em estudos dos Censos Demográficos do IBGE e suas notas 

explicativas, destaca que: 

 
A palavra pequena é um adjetivo que remete à noção de tamanho, 
dimensão e, no caso das cidades, uma associação entre pequeno 

número de habitantes e com pequena área – no sentido mensurável 
– ocupada por uma cidade. Os termos cidades pequenas e cidades 
locais têm sido utilizados em diversas bibliografias como sinônimos, 

residindo aí um equívoco (FRESCA, 2010, p. 76). 
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Para além do componente demográfico e as especificidades conceituais que 

remetem a distintas formas teórico-metodológicas de estudar as cidades pequenas, 

Fresca e Veiga (2011) também destacam a necessidade de olhar para a rede urbana, 

de acordo com sua heterogeneidade, atentando para a especialização produtiva e a 

complexificação da divisão territorial do trabalho, elementos ímpares para a análise 

local e regional.  

 

4 DESAFIOS, ADAPTAÇÕES E UMA ANÁLISE EM PEQUENAS CIDADES: O 

CASO DE ESTAÇÃO/RS 

 

 O Município de Estação tem uma área territorial de 96,59 Km2, encontra-se na 

região do Alto Uruguai, microrregião geográfica de Erechim, no Estado do Rio 

Grande do Sul. O município tem na linha e na estação férrea o principal marco de 

sua constituição, configurando importante elemento morfológico em seu espaço 

urbano. A via férrea corta a cidade e o município, deixando registros expressivos no 

espaço e na memória social (Figura 1). 

 

Figura 1 - Estação/RS: Localização do Município 

 

Elaborador: Everton Hernani dos Santos, 2020. 
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Conta, segundo o Censo Demográfico de 2010, com uma população total de 

aproximadamente 6.011 habitantes, sendo 4.937 na porção urbana. Pelas 

estimativas populacionais totais (IBGE 2010), o dado mais recente aponta 6.200 

habitantes no município.  

No que se refere à economia Estação/RS atualmente, assim como na esfera 

populacional é uma das maiores potencialidades da microrregião de Erechim/RS. Seu 

Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 estava contado em uma quantia de R$ 

322.307.780. Dessa forma com todos esses atributos surge outro motivador para 

aplicar o método na cidade e descobrir como a mesma mudou durante os anos. 

O plano de periodização proposto considera a valorização dos marcos 

históricos e econômicos significativos para o desenvolvimento da cidade de 

Estação/RS. Assim, o primeiro grande marco remonta seus primeiros movimentos, 

antes mesmo de ser uma cidade emancipada, já que essa compôs o território de dois 

municípios com diferentes períodos de emancipações.  

A localidade de Estação, quando era apenas a “estação Erexim”, uma unidade 

ferroviária pertencente ao município de Erechim, registra os percursos iniciais de 

aceno à urbanização, como traz esses resgates históricos da prefeitura da cidade. 

 

Como marco do início do desenvolvimento do município de 

Estação está a construção da estrada de ferro, pela qual 
aportaram os primeiros imigrantes colonizadores. Embora date 

de anos anteriores, a estrada de ferro só foi inaugurada em 03 
de maio de 1910 e a localidade (hoje Estação) recebeu o nome 
de Estação Erexim, que teve inicialmente a extensão de 4.567 

metros, 8 metros de largura e 12 metros de derrubada. 
(PMESTAÇÃO, 2020). 

 

Dessa maneira, essa primeira fase foi denominada “estação pertencente a 

Erexim” e para seu diagnóstico foram analisados materiais de cunho histórico em 

acervo do município (textos, fotografias, registros cartográficos, antigos mapas, etc) 

e o planejamentos da cidade, assim como, a análise qualitativa das entrevistas com 

pessoas mais antigas da cidade. Esse período morfológico datou de 1910 até 1933. 
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O segundo marco da historicidade e desenvolvimento da cidade de Estação/RS 

está o momento pelo qual o município de Getúlio Vargas/RS se emancipa de 

Erechim/RS e acaba ficando com a localidade da estação ferroviária acoplada em seu 

território. Porém, nessa próxima fase da periodização o que antes era apenas uma 

estação e vila de Erechim/RS, um povoado, passa a ser um bairro de Getúlio 

Vargas/RS. 

 

Com a criação do município de Getúlio Vargas, em 1934, 

Estação passou a ser um dos bairros da sede municipal, 
distante 5 Km da mesma e recebeu a denominação de Estação 

Getúlio Vargas. (PMESTAÇÃO, 2020). 

 

Esse momento se concretiza nessa pesquisa como o segundo período da 

periodização proposta, de um lado, pelo protagonismo que o povoado de Estação vai 

ganhando dentro do município de Getúlio Vargas/RS e, de outro, pelo fato do 

momento começar a se estabelecer efetivamente o plano urbano, as primeiras ruas, 

algumas edificações e se configurar o tecido urbano, com seus usos e ocupações, 

fortemente vinculados às atividades dinamizadas pela estação e ferrovia. Para o 

estudo, novamente foram realizadas análises de fotografias, imagens antigas, mapas 

e materiais, além dos registros das entrevistas com antigos moradores. O segundo 

período ficou estabelecido entre 1934 até 1987. 

A última fase tem como marco o movimento emancipacionista do povoado do 

bairro de Estação, que acaba passando pelo processo de emancipação em 1987 e, 

em 1988, passa a ser efetivamente um município. Dessa maneira, a única fase em 

que Estação/RS é analisada como cidade, propriamente dita, vai de 1988 (ano de 

criação do município) até os dias atuais. 

 

Através da Lei nº 8.366, de 24 de setembro de 1987, foi 

autorizada a consulta plebiscitária na área, tendo a população 
manifestando-se favoravelmente à emancipação por uma 
maioria esmagadora. Em 21 de abril de 1988, através da Lei nº 

8.572, o Governo do Estado criou o Município de Estação, 
desligando-o do Município de Getúlio Vargas. (PMESTAÇÃO, 
2020). 

 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 

 

 

Com todas as fases da periodização identificadas e propostas enquanto 

períodos morfológicos cabe apresentar um esquema de como será a ordem de 

análise das mesmas, ainda servindo para identificar essas datas e momentos 

importantes da cidade de Estação/RS. Como já mencionado, em uma cidade como 

Estação/RS, foi necessário um esforço de adaptação, pois a cidade tem uma 

temporalidade muito inferior que àquelas que principiaram os estudos de Conzen e 

outros baseados em suas metodologias e formas de análise.  

Em que pese essa temporalidade, o método proposto se revela como um 

horizonte analítico quando se consegue estabelecer os marcos temporais e seus 

respectivos registros na morfologia, na memória, na história, no patrimônio e nas 

estruturas físicas que permitem registrar o “antigo” e o “novo”. 

Em síntese, o método foi aplicado pensando em analisar a evolução da malha 

urbana na cidade de Estação/RS desde que a mesma era um aglomerado do distrito 

de Erechim (1910/1933) até se tornar um bairro de Getúlio Vargas/RS (1934/1987) 

até por fim se tornar um município independente (1988/2020).  

Assim, esses são os três períodos morfológicos do estudo. As principais 

adaptações que precisaram ocorrer nesse sentido foram na análise tripartida, a 

começar pelo plano urbano. Um dos elementos fundamentais da análise tripartida e 

que já foi brevemente destacado do texto é o plano da cidade, contemplando sua 

estrutura viária e os quarteirões. 

Sem a presença de mapas e documentos, foi recorrido a imagens antigas que 

mostravam a estruturação inicial da localidade. Nesse momento da pesquisa foi 

necessário fazer uma investigação, também, das leis e normas dos municípios no 

sentido de compreender as primeiras estruturas da localidade.  

Os documentos encontrados para dar conta do papel do plano urbano de 

forma mais atual, foram a Lei Orgânica de 1991 e a Lei de Diretrizes Urbanas de 

2009, já no terceiro período morfológico. 

Mas mesmo que encontrados esses documentos, ainda existia um problema 

dado às emancipações dos municípios em que a localidade se inseria até emancipar-

se. O acesso às informações e detalhamentos foi uma dificuldade para encontrar 

todos os documentos que comprovassem uma organização na localidade nos dois 
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primeiros períodos morfológicos (já que nesses períodos a localidade era um 

aglomerado e um bairro, respectivamente).  

Sendo assim, apenas o último período morfológico foi descrito como período o 

qual existiu organização urbana, o que mostra o grande desafio de se desenvolver 

uma pesquisa temporal em uma localidade que passou por vários processos 

emancipatórios. 

Para além da falta de mapas e legislações em todos os períodos, ainda no que 

tange aos desafios enfrentados na pesquisa com o método tripartida, houve ainda 

dificuldades de analisar o tecido urbano, uma vez que algumas partes da cidade 

estavam, e ainda estão, com áreas vazias, não se tendo todos os registros dos 

prédios construídos. Portanto, o estudo precisou ser trabalhado com diferentes áreas 

edificadas e usos, em cada bairro.  

Desse modo, foram analisadas as quadras mais consolidadas, com maior 

presença ao longo dos períodos e construções semelhantes de cada bairro, na 

tentativa de aproximar ao conceito de tecido urbano. Assim, foram selecionadas 

quadras com tipos de construção similares de cada bairro e feita análise do tecido 

urbano de cada período morfológico. Nos dois primeiros períodos foram analisadas 

áreas as quais existiam o mesmo padrão de construção.  

No terceiro período, com a expansão e adensamento da cidade, o foco que 

antes era apenas na área central, que abrangia toda a cidade, passou para outros 

bairros que se formaram no entorno da área central. Com as adaptações, o método 

pode ser aplicado, adequando-se para uma cidade pequena. A síntese analítica dos 

resultados está nos croquis representativos de cada período (Figura 2) e no quadro 

1. Na figura 2 conseguimos perceber de forma muito clara como foi ocorrendo o 

processo de transformação da paisagem urbana da cidade de Estação/RS. A figura 

apresenta um compilado no qual mostra através de mapas, fotos, imagens de 

satélite e croquis as diferenças entre os três períodos morfológicos. Mostrando tecido 

urbano nos períodos e principais edificações, assim como mapas que indicam o 

crescimento da malha urbana. Cada linha representa informações e resultados de um 

período morfológico. 
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Figura 2 – Croquis e fotografias dos períodos morfológicos de Estação/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de conclusão de curso Everton Hernani dos Santos, 2020. 

 

Na primeira linha podemos notar um croqui, que representa algumas áreas 

ocupadas e apenas uma rua, na qual tem apenas uma estrutura inicial. Uma foto 

representando o tecido urbano da época, mostra que o mesmo é demarcado por ser 

predominantemente de casas de madeira próximas à estação ferroviária, marco 

morfológico que deu início ao aglomerado na localidade. Assim, demarcando os 

padrões de uso e ocupação do solo na época as fotos de algumas das principais 

edificações, que eram para serviços de setor primário e que condicionou o 

Tecido urbano Principais Edificações 

Estação ferroviária e 
primeiras casas. 

Acervo pessoal 

Vilson Messerschimidt 

Bairro de Estação com 
primeiras estruturas viárias 

e ferrovia. 
 

Acervo pessoal 
Vilson Messerschimidt 

 

 

Cidade de Estação, atual 
 

(Google Earth,2019) 

Acervo pessoal 
Vilson Messerschimidt 

Acervo pessoal 
Volmir dos Santos 
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crescimento do aglomerado. Essas eram as características morfológicas do primeiro 

período morfológico demarcado nos anos de 1910 até 1933. 

Já no segundo período morfológico (1934/1987) representado na segunda 

linha de figuras podemos notar um croqui mais denso, com mais áreas ocupadas, e 

com mais ruas, inclusive uma das ruas passou pelo processo de calçamento nesse 

período. No tecido urbano foi usada uma fotografia aérea antiga juntamente com o 

croqui para mostrar que a concentração de pessoas e residências na área central 

deixou de ser determinante e algumas pessoas passaram a ocupar áreas mais 

distantes, movidos por processos de loteamento e ocupações independentes.  

Movido pela força das cooperativas agrícolas, o aglomerado passa a ser bairro de 

Getúlio Vargas/RS e conta com uma das melhores ofertas de empregos da região. 

Por conta disso, várias estruturas vão surgindo na localidade tornando a paisagem 

urbana com certo adensamento e dependente das atividades rurais e ligadas à 

agricultura, como cooperativas e moinhos. 

No terceiro período morfológico contado a partir da emancipação de 

Estação/RS até atualmente (1988/2020) podemos observar a partir da terceira linha 

de figuras uma mancha urbana bem expressiva para uma cidade pequena, com 

muitas ruas e organizada com base em instrumentos de regulação, como a Lei 

Orgânica (1991) e Lei de Diretrizes Urbanas (2009). Na imagem que representa o 

tecido urbano conseguimos notar a existência de vários tipos de tecidos, 

condicionando diferentes marcas na paisagem urbana, usos que determinam vários 

padrões de ocupação do solo, como residenciais, para fins industriais, comerciais e, 

não raro, com usos misturados de ocupações de diferentes funcionalidades. Por fim, 

os padrões de uso e ocupação nesse período acabam sendo um mosaico de 

ocupações de todos os outros períodos e as atividades ligadas à agricultura e 

cooperativismo continuam sendo as mais importantes para morfologia da cidade, 

como expressa o quadro 1. Através da aplicação do método tripartida adaptado para 

cidade pequena foi possível destacar os principais agentes produtores do espaço em 

cada um dos três períodos morfológicos. 
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Quadro 1 – Síntese das características dos períodos morfológicos 
 

Fonte: Trabalho de conclusão de curso Everton Hernani dos Santos, 2020. 

 

Assim, no primeiro período se destacou os proprietários fundiários os grandes 

donos de terras que chegaram na localidade com intuito de ocupar esses territórios 

para atividades primárias, assim condicionando o lugar a uma posição atrativa para 

outras pessoas se motivarem a morar na localidade. Mas mais importante por dar a 

alavancada inicial da localidade, a partir das atividades de setor primário como 

plantações de arroz, feijão e milho e a atividade de extração da madeira. 

No segundo período além desses proprietários fundiários, proprietários dos 

meios de produção e proprietários imobiliários surgem na localidade, que nesse 

período se torna bairro. Os proprietários dos meios de produção por meio das 

indústrias que surgem na cidade, motivados pelas cooperativas que são uma das 

potencialidades do bairro nesse período, esses agentes estavam muito ligados aos 

Período 
Agentes 

envolvidos 
Elementos  

motivadores 
Características morfológicas 

Primeiro 

Período 
(1910/193

3) 

Proprietários 
fundiários 

Construção da 
via férrea e 

inauguração da 
estação 

ferroviária no 

ano de 1910. 

Casas a base de madeira. 

 
Casas pequenas e próximas à estação ferroviária. 

 

Sistema viário precário. 

Segundo 
Período 
(1934 a 

1987) 

Proprietários 
fundiários 

 

Proprietários 
dos meios 

de produção 

 
Proprietários 
imobiliários 

Intensifica-se a 
economia do 

cooperativismo. 

Casas de alvenaria passam a ser mais presentes 

no espaço. 
 

Alguns tecidos vão surgindo fora do eixo central. 

 
Surgem ruas que seguem o traço da linha férrea. 

Terceiro 
Período 

(1988 em 

diante) 

Estado 
 

Proprietários 
fundiários e 
imobiliários. 

 
Proprietários 
dos meios 

de produção  

Emancipação de 

Getúlio Vargas. 
 

Grande 

cooperativa 
falindo e outra 

surgindo. 

Verticalização surge de forma discreta. 
 

Alguns tecidos vão se formando a partir da 
mistura de configurações espaciais de ambos os 

períodos. 

 
Sistema viário desenvolvido com políticas que 

procuram organizar as ruas. 
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proprietários fundiários, pois buscavam configurar suas estruturas no espaço urbano. 

Um exemplo de atuação se deu com a imobiliária Getúlio Vargas que planejou um 

primeiro loteamento (segundo período), motivado pelas cooperativas para trazer os 

trabalhadores de outras cidades para o bairro estação. 

No terceiro período, alguns mesmos agentes produtores do espaço continuam 

moldando o espaço, como proprietários fundiários, proprietários dos meios de 

produção e proprietários imobiliários, mas também por causa da emancipação surge 

o estado como importante agente produtor do espaço na medida na qual tenta 

organizar o espaço, e traz várias estruturas para o mesmo como, estruturas 

esportivas, culturais, estruturas voltadas a atividades econômicas e estruturas 

administrativas, assim deixando suas marcas na morfologia urbana.  

Quanto aos principais elementos motivadores das transformações da 

paisagem urbana ocorridas nesse determinado espaço durante esses períodos, 

destaca-se no primeiro período a construção da via férrea e a inauguração da 

estação ferroviária no ano de 1910. Essas estruturas deixaram marcas no espaço da 

cidade, sendo a primeira e mais importante dinamizadora do impulso econômico. 

No segundo período intensifica-se a economia do cooperativismo, sendo esse 

o principal elemento motivador das mudanças morfológicas desse período. As 

cooperativas foram a principal atividade que trouxe marcas no espaço urbano, 

através de muitas estruturas produtivas, mercados, silos e moinhos.  

No terceiro período, a grande cooperativa tritícola (COTRIGO) que alavancou 

o bairro, teve sua falência, contudo, outra cooperativa foi inaugurada (Cooperativa 

Santa Clara de Laticínios), com a mesma dimensão e um alcance nacional maior, que 

trouxe novas e mais modernas marcas no espaço urbano. 

Assim, a paisagem urbana de Estação/RS se torna muito dinâmica e alterada. 

Desde o primeiro período até o terceiro surgem diferentes elementos que marcam a 

paisagem urbana e deixam a peculiaridade de cada período morfológico. O primeiro 

período deixando na paisagem elementos que marcam uma época onde o conceito 

de urbano era mais distante da realidade, com bastantes elementos que mostravam 

o quanto as atividades rurais se expressavam no povoado que ali habitava, 

comprovando isso a partir dos silos e armazéns que existiam na época. A madeireira, 
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demarcando mais ainda as atividades primárias, deixou como marca no espaço um 

modo de construção rudimentar. E ainda como principal elemento paisagístico, a 

estação ferroviária que trouxe pessoas à localidade e a linha férrea, 

O segundo período também traz vários avanços no sentido de modelar a 

paisagem, no período onde a grande presença das cooperativas faziam a economia 

do bairro Estação de Getúlio Vargas/RS crescer consideravelmente. Várias foram as 

estruturas que foram erguidas nesse período e que se destacam no espaço urbano 

até os tempos atuais, como a moinhos do sul a fukito e as estruturas da cotrigo. 

Alguns reutilizados e outros largados ao abandono, apenas com marcas paisagísticas 

do que um dia impulsionou o bairro a virar cidade. 

A paisagem urbana no terceiro período apresenta suas peculiaridades 

também, muito movida pelas atividades das novas cooperativas da cidade e do 

desenvolvimento econômico pós-emancipação. Surgem estruturas verticalizadas, e 

estruturas que demarcam um período de certa modernização da paisagem urbana, 

com poucos edifícios grandes, mas com um designer que acena para características 

de modernização da paisagem urbana. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dado ao exemplo de utilização do método tripartida em Estação/RS pode-se 

considerar que foi possível alcançar muitos resultados, com a aplicação do método 

adaptado. O estudo permitiu evidenciar a evolução da forma da cidade nos seus três 

períodos morfológicos e identificar os principais agentes produtores em cada período. 

A paisagem urbana em permanente transformação, deixa registros que se revelam 

tanto na estrutura, quanto na história e na memória da cidade. 

Por fim, cabe destacar que a escola inglesa de pensamento da morfologia 

urbana é fortemente geográfica e têm na análise dos diferentes elementos que se 

conjugam sobre o solo, seus primeiros extratos analíticos. O estudo permite ver o 

papel de áreas centrais e da expansão urbana como estruturas morfológicas que vão 

se configurando ao longo do tempo. O estudo de caso abordado nesse artigo é uma 

tentativa de circunscrever a importância do estudo da morfologia urbana e busca 
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também, destacar como referência a abordagem dada por Conzen aos estudos das 

cidades. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUAS POTENCIALIDADES 

PARA AMAMBAI-MS 
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RESUMO 

O etnoturismo apesar de pouco conhecido, consiste basicamente em atividade 

turística de vivência com os povos originários, possibilitando assim convívio 

sociocultural. Este artigo tem por objetivo apresentar os principais conceitos 

relacionados ao etnoturismo, bem como sua contribuição para o desenvolvimento 

sustentável das populações envolvidas e as potencialidades de sua aplicação nas 

aldeias Amambai, Limão Verde e Jaguari, localizadas no município de Amambai, no 

Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto, utilizou-se a metodologia de estudo 

bibliográfico, os procedimentos técnicos foram baseados na seleção, consulta e 

análise de publicações cientificas, oficiais e acadêmicas. Os resultados mostram que 

as aldeias de Amambai possuem potencialidades legítimas e factuais para 

implantação do etnoturismo como gerador de renda e promotor da valorização das 

culturas locais, bem como promover o desenvolvimento sustentável. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo realizado atualmente remonta há muitos anos, sendo marcado 

pelas viagens realizadas pelos turistas a fim de conhecerem outras regiões, cidades 

ou países. Existem vários segmentos turísticos, os quais podem ser estabelecidos a 

partir dos elementos de identidade da oferta e das características da demanda, 

conforme demonstrado nos manuais disponibilizados pelo Ministério do Turismo: 

Turismo social; Ecoturismo; Turismo cultural; Turismo de estudo e intercâmbio; 

Turismo de esportes; Turismo de pesca; Turismo náutico; Turismo de aventura; 

Turismo de sol e praia; Turismo de negócio e eventos, Turismo rural e Turismo de 

saúde (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2006). 

O etnoturismo é relativamente novo e até pouco tempo era desenvolvido de 

forma irregular e sem qualquer interferência do Poder Público. Com o surgimento das 

legislações protetoras dos povos indígenas, foi possível uma melhor organização e 

participação dos mesmos nas formas de execução do turismo étnico, propiciando, 

assim, a efetiva integração nas tomadas de decisões. De acordo com ABLAS (1991), 

podemos identificar três objetivos para a atividade turística: Os benefícios psíquicos 

auferidos pelos turistas; A viabilidade econômica das atividades e dos bens 

disponíveis aos turistas e finalmente, a geração de emprego e renda para a 

comunidade onde ocorrem as atividades turísticas. Soma-se a esses a conservação 

do patrimônio histórico-cultural dos povos e a preservação da natureza, tendo em 

vista que o etnoturismo se fundamenta no “conjunto de elementos significativos do 

patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os 

bens materiais e imateriais da cultura” (BRASIL, 2010. p.15).   

Este artigo tem por objetivo apresentar os principais conceitos relacionados ao 

etnoturismo, bem como a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável das 

populações envolvidas e as potencialidades de sua aplicação nas aldeias Amambai, 

Limão Verde e Jaguari, localizadas no município de Amambai, no Estado de Mato 

Grosso do Sul. Para realização desse artigo, foi utilizada a metodologia do estudo 

bibliográfico, que de acordo com KÖCHE (1997, p. 122), reforça o aspecto do 

objetivo de “conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre 
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um determinado tema ou problema, tornando-se instrumento indispensável a 

qualquer tipo de pesquisa”. Assim, os procedimentos técnicos foram baseados na 

seleção, consulta e análise de publicações cientificas, oficiais e acadêmicas. O texto é 

escrito com narrativa em primeira pessoa, uma vez que essa técnica tem a 

característica de aproximar e sensibilizar o leitor à temática abordada com mais 

rapidez.  

Além desta introdução, o artigo está organizado em três capítulos. No primeiro 

capítulo, tratamos sobre os conceitos de turismo, turismo sustentável, etnoturismo e 

desenvolvimento sustentável; no segundo capítulo, falamos sobre as aldeias 

indígenas existentes no município de Amambai/MS, apresentamos sua demografia, 

área ocupada e um pouco da história da ocupação da terra onde habitam; no 

terceiro capítulo, traçamos alguns pontos sobre as potencialidades para o 

etnoturismo nas aldeias citadas com a apresentação de alguns exemplos que deram 

certo e produziram resultados animadores. As considerações finais apresentam as 

dificuldades encontradas na realização desse artigo além das oportunidades para 

trabalhos futuros. 

 

2 ETNOTURISMO E DESENVOLVIMENTO 

 

Antes de adentrarmos especificamente ao estudo do etnoturismo, em seu 

conceito e potencialidades, precisamos conceituar a palavra turismo, e, via de 

consequência, o termo “turismo sustentável”, pois dessa forma, entendendo a sua 

etimologia chegaremos ao ponto-chave do nosso trabalho: O etnoturismo. 

Partiremos do conceito amplo para afunilarmos até o objetivo principal desse artigo. 

A importância de se conceituar algo deriva da necessidade de 

compreendermos os fenômenos que nos cercam, tendo em vista que “o complexo 

dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida 

humana [...] penetram na consciência dos indivíduos [...] assumindo um aspecto 

independente e natural” (KOSIK, 1976, p. 11). Muitas vezes, os objetos ou situações 

transmitem a impressão de serem elementos naturais, porque “[...] não são 
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imediatamente reconhecíveis como resultados da atividade social dos homens” 

(KOSIK, 1976, p. 1).    

A ciência, como atividade humana, possuidora de métodos e sistematizações, 

consente o rompimento do mundo das aparências, permitindo, portanto, o 

conhecimento do real (essência) pela via racional. Desse movimento de ir e vir entre 

o fenômeno e a essência se constrói o conceito (BREITBACH, 1988). Conceituar é 

uma tarefa desafiadora, uma vez que envolve transmitir e dar significado a algo por 

meio de palavras, onde as mesmas devem representar de forma adequada e 

fidedigna seu sujeito ou objeto de conceito. KOSIK (1976, p. 14) explica que "[...] o 

conceito da coisa é compreensão da coisa, e compreender a coisa significa conhecer-

lhe a estrutura". Daí vem importância de se conceituar os fenômenos.   

 

2.1 CONCEITO DE TURISMO 

 

O turismo está enquadrado no setor de serviços, o chamado setor terciário, e 

representa forma de reestruturação da crise industrial, uma vez que serve de suporte 

para a recuperação do trabalho (CORIOLANO, 2012). Também é um fenômeno 

complexo, dinâmico e que pode ser operacionalizado das mais diversas formas e nas 

mais variadas circunstâncias, sendo extremamente difícil compreendê-lo por meio de 

apenas uma perspectiva teórica. Para estudar o turismo, faz-se mister diferenciar os 

seus variados tipos e os contextos de onde se manifestam (RICCO, 2012). 

Estudar as formas de se fazer turismo, compreendendo a sua importância na 

acumulação de capital, a sua relação com as políticas públicas e imobiliárias, 

financeiras, urbanísticas, entre outras, é relevante para a propositura de atividades 

econômicas (CORIOLANO, 2012). Por sua natureza cultural, o turismo nos revela o 

processo de interação contínua entre comunidades diferentes que ocupam espaços 

distintos e essa diversidade é sobremaneira atraente para o conhecimento do outro.  

Conforme nos informa RICCO (2012, p. 169): “Pode-se dizer que o turismo é 

um fenômeno social que surgiu como atividade organizada no século XIX, tendo se 

projetado como fenômeno de massa a partir da Segunda Guerra Mundial”. Logo após 

a Segunda Grande Guerra, o turismo tornou-se fenômeno de massa, tendo em vista 
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o processo de urbanização, da regularização do trabalho e por que os meios de 

transportes se tornaram melhores (RICCO, 2012).  

A palavra turismo, etimologicamente, se originou da “contração de dois 

termos: grand (de origem inglesa) e tour (de origem francesa), significando 

originariamente “o grande circuito” (RICCO, 2012, p. 169). De acordo com MARQUES 

(2014, p. 88 e 89): 

 

O conceito de turismo pode ser estudado em diversas perspectivas, 
principalmente do ponto de vista social e econômico, dada a 
complexidade das relações entre os elementos que constitui a 

indústria do turismo. O turismo não é uma atividade típica de 
produção capitalista [...] é uma ferramenta utilizada por governos 
para atingir metas de reestruturação e crescimento econômico, 

geração de empregos e desenvolvimento e que contribui de forma 
positiva no equilíbrio econômico.  

 

A atividade turística surge, portanto, da confluência de diversos fatores e se 

transmuda em práticas sociais diretamente relacionadas ao movimento e ao 

deslocamento espacial de pessoas, serviços e informações (SILVA, 2012). A 

Organização Mundial do Turismo (OMT) conceitua turismo como sendo: 

 

Atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e estadas 

em lugares diferentes daqueles onde têm sua moradia habitual, por 
um período de tempo contínuo inferior a um ano, com fins de lazer, 

negócios ou outros motivos, não relacionados ao exercício de uma 
atividade remunerada no lugar visitado.  

 

O conceito de turismo para ABLAS (1991, p. 47) “pode ser definido como a 

atividade de transportar visitantes, acomodá-los e colocar à sua disposição meios de 

lazer e recreação no sentido amplo”. Oscar de La Torre Padilla (1994, p. 14) citado 

por RICCO (2012, p. 169) nos apresenta o conceito de turismo da seguinte forma: 

 

[...] um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 

temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, 
fundamentalmente por motivo de recreação, descanso, cultural ou 
saúde, se deslocam de seu lugar de residência habitual a outro, no 

qual não exercem nenhuma atividade lucrativa ou remunerada, 
gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica e 
cultural. 
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Como podemos observar, ao vocábulo TURISMO foram empregados 

significados muito semelhantes pelos diversos autores, possuindo como pontos 

convergentes o fato de que o visitante não exerça atividade remunerada no local 

visitado. Ele pode estar visitando pelos mais variados motivos, contanto que não seja 

para exercer atividade lucrativa ou remunerada. 

 

2.1.1 TURISMO SUSTENTÁVEL 

 

Ao conceito de turismo se incorporou a concepção de SUSTENTABILIDADE, 

observando-se o paradigma, que começou a aparecer a partir de 1980, de que havia 

a necessidade de agregar às atividades econômicas o uso racional dos recursos 

naturais. Por tratar-se de uma atividade que se utiliza predominantemente dos 

atrativos da natureza e à existência da cultura que fazem parte do conjunto 

paisagístico das regiões turísticas, o turismo deve se utilizar desses recursos de 

forma a conservá-los, tendo-se em conta que depende diretamente deles para o seu 

desenvolvimento (RICCO, 2012). 

A ideia de sustentabilidade também esteve na pauta das reuniões da ONU e 

em 1983, o então Secretário-Geral da ONU convidou a médica Gro Harlem 

Brundtland para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e em 1987, a Comissão Brundtland publicou um relatório inovador 

que traz o conceito de desenvolvimento sustentável: 

 

Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de 
mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro 

potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. [...] 
Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, 
em nossos padrões de consumo de energia. No mínimo, o 

desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas 
naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os 
solos e os seres vivos (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, [s.d.]). 

 

De acordo com essa proposta, a sustentabilidade deve se pautar em princípios 

de equidade social, eficiência econômica e financeira e prudência ecológica, de modo 
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que na gestão dos recursos naturais o turismo mantenha a sua integridade cultural, 

a diversidade e o suporte de vida. O conceito de turismo sustentável tem relação 

direta com o de desenvolvimento sustentável na medida em que faz referência à 

capacidade de satisfação das necessidades imediatas sem que ameace a capacidade 

das próximas gerações suprirem as suas próprias necessidades (CORIOLANO, 2012). 

Peter Burns (2002, pp. 68-69) também apresentou sua contribuição na 

definição de turismo sustentável como sendo “aquele que atende às necessidades 

dos turistas atuais, sem comprometer a possibilidade do usufruto dos recursos pelas 

gerações futuras”. Devemos considerar três aspectos em que o turismo sustentável 

deva se fundamentar: o econômico, pois a comunidade deve se beneficiar 

financeiramente; o social, tendo em vista que visitantes e visitados devam guardar 

respeito e considerações mútuas e o ambiental, consistente na não geração de danos 

ao meio ambiente e sua conservação (RICCO, 2012). Nessa linha, o turismo 

sustentável deverá ter como prioridade a geração de trabalho dos moradores locais, 

focando os investimentos e empreendimentos com vistas ao poder de impulsionar a 

economia local, guardando os três pilares acima expostos. 

Caminhando de forma muito aproximada com ao turismo sustentável está o 

turismo de base comunitária, o qual se diferencia do turismo comum pela forma de 

ofertar o seu produto. Nas lições de SILVA (2003, p. 363) 

 

O produto turístico de base comunitária se diferencia por incorporar o 
modo de viver e de representar o mundo da comunidade anfitriã. 

Desta forma, prevê na sua essência um intercâmbio cultural com a 
oferta dos produtos e serviços turísticos, em que há oportunidade 
para o visitante vivenciar uma cultura diferente da sua e à 

comunidade local de se beneficiar com as oportunidades econômicas 
geradas e também pelo intercâmbio cultural. 

     

Nessa forma de turismo, o denominado Turismo de Base Local, há um grau maior 

de participação local do que no turismo de massa e há a oportunidade de geração de 

benefícios econômicos diretos para as comunidades locais, bem como, a preservação 

dos recursos naturais, diminuindo-se de forma considerável os impactos ambientais e 

culturais. Os pequenos empreendimentos fomentados por projetos turísticos locais 
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contribuem para a diminuição da fuga do dinheiro, por exemplo, para outras 

localidades (TRENTIN, 2012). 

O Turismo de Base Local considera que o protagonismo deve ser das 

comunidades locais e apresenta os seguintes benefícios: possibilidade de que a 

comunidade assuma o controle da gestão do turismo local; a satisfação psicológica 

do próprio negócio, o que possibilita o aumento do poder aquisitivo por meio de uma 

gestão responsável e trabalho árduo (TRENTIN, 2012). Nesse contexto, surge uma 

nova forma de turismo, o Etnoturismo, objeto do nosso estudo, o qual traz 

significação nova ao turismo de base local, tendo em vista que também objetiva a 

preservação da biodiversidade e da cultura, mas apresenta um plus, ou seja, 

alternativa sustentável para geração de renda de comunidades indígenas. 

 

2.2 O ETNOTURISMO – TURISMO ÉTNICO 

 

O turismo pode ser compreendido como uma área interdisciplinar do 

conhecimento que em sua essência interage com as demais áreas e vem se 

desenvolvendo desde a antiguidade, entretanto, o advento do capitalismo comercial, 

em meados do século XX, propiciou a propagação de viagens; a construção de 

estradas facilitou a ampliação do comércio; o desenvolvimento do ensino permitiu a 

busca pelo conhecimento em outras localidades por outras culturas (BARBOSA, 

2015). 

A prática do turismo em terras indígenas pode ser considerada como turismo 

cultural em que o visitante busca conhecer os costumes de determinada etnia 

através das danças, do folclore, da gastronomia, do artesanato, podendo, ainda, ser 

classificado como turismo alternativo (PELEGRINO FILHO, 2000). 

O turismo indígena é desenvolvido em diversas comunidades indígenas 

brasileiras e é uma fonte de renda alternativa, existindo, inclusive, empresas 

especializadas nesses roteiros:  
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Com isso, existem pacotes cujos roteiros incluem comunidades 
indígenas, como é o caso de algumas aldeias localizadas na Terra 

Indígena da Raposa Serra do Sol, na região Ingarikó na tríplice 
fronteira ao norte do Brasil. [...] (NOGUEIRA E FALCÃO (2011 p. 1-13). 

 

Com o despertar do desejo pelas viagens e o crescimento descontrolado e 

irresponsável da atividade turística relacionada ao meio ambiente, nasce o discurso 

do turismo sustentável, como vimos no item anterior, e em consequência, o turismo 

indígena ganha força e incentivo por parte dos órgãos responsáveis, como o 

Ministério do Turismo, o qual traça o seu conceito como: 

 

Aquele que compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio 

histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo 
os bens materiais e imateriais da cultura (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2004, p.13). 

 

O Ministério do Turismo, além de conceituar o Etnoturismo como sendo uma 

atividade turística de vivência com os povos originários, nos informa, ainda, que o 

Etnoturismo é disciplinado pela Instrução Normativa nº 3, da Funai, a qual foi 

expedida em junho de  2015 e garante às comunidades indígenas autonomia para 

explorar projetos de turismo em seu território, cabendo, entretanto, ao poder público 

o papel de monitorar e fiscalizar as atividades nas aldeias. A legislação nacional não 

proibia a prática do Etnoturismo e diversos dispositivos legais vinham abordando a 

necessidade do desenvolvimento econômico e turístico nessas comunidades; à guisa 

de um maior entendimento, colacionamos alguns desses dispositivos abaixo:  

O Estatuto do Índio, Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, portanto 

anterior à Constituição Federal de 1988, já trazia em seu bojo regramento jurídico 

garantindo a preservação e integração progressiva e harmoniosa entre os indígenas 

(ou silvícolas, termo anteriormente usado em larga escala na legislação) e a 

comunidade nacional (termo usado nesse Estatuto) e prosseguiu em sua intenção 

protecionista quando assegurou os usos, costumes e tradições indígenas, 

determinando à União, aos Estados e aos Municípios que protegessem as 

comunidades indígenas e a preservação de seus direitos (BRASIL, 1973).  
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A Constituição Federal de 1988, logo em seguida, veio para confirmar o 

disposto no Estatuto do Índio e trouxe, no Capítulo VIII, os direitos dos índios à sua 

terra, destinando a posse permanente dela e o seu usufruto exclusivo (BRASIL, 

1988). O decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012, que instituiu a Política Nacional 

de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, foi estabelecido 

tendo por meta:  

 

Art. 1º - [...] garantir e promover a proteção, a recuperação, a 
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e 
territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio 

indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de 
reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos 
indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos da 

legislação vigente. (BRASIL, 2012). 

 

Com esse Decreto podemos compreender a preocupação do Poder Público 

em, além de garantir a permanência e a sobrevivência da cultura indígena, que se 

possa melhorar a qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e 

cultural.  

De acordo com o Ministério do Turismo: “cada aldeia cria a sua programação 

para colocar o turista em contato com costumes locais. [...] são comuns à realização 

de [...] caminhadas nas matas, jogos e brincadeiras tradicionais, refeições com a 

tradicional comida Guarani”. Além da vivência com a comunidade, “o turista pode 

levar para casa peças de artesanato Guarani e, em algumas aldeias, óleos essenciais 

produzidos com plantas da região” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018, p.03). 

CAMPOS (2019) discorre sobre as oportunidades que o turista encontra ao seu 

alcance quando realiza o turismo indígena, ou etnoturismo, como o contato com 

línguas nativas, conhecimento e comidas típicas, além das belezas naturais 

intocadas. Partindo da visão da sustentabilidade, o Etnoturismo é um segmento da 

atividade turística que pode ser entendido como atividade econômica sustentável, 

quando bem planejado e, em diversos casos, apresentou bons resultados 

possibilitando o desenvolvimento econômico por meio da gestão sustentável e da 

valorização da comunidade local. Esse desenvolvimento ocorre porque a política 

pública envolvida nessa prática possibilita o envolvimento dos povos no 
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planejamento para a chegada dos visitantes e para a fixação da atividade turística no 

meio natural e cultural das comunidades (BARBOSA, 2015). 

 

2.3 O ETNOTURISMO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Antes de adentrarmos na relação entre o etnoturismo e o desenvolvimento 

sustentável é de suma importância traçarmos algumas considerações sobre o 

Desenvolvimento, mais especificamente o Desenvolvimento Regional. Pensar em 

desenvolvimento e não falar sobre as obras de Celso Furtado é o mesmo que 

observar uma criança e não sorrir. Celso Furtado é um dos expoentes quando 

pensamos sobre desenvolvimento. Para esse autor: 

 

O processo de desenvolvimento se realiza seja através de 
combinações novas dos fatores existentes, ao nível da técnica 
conhecida, seja através da introdução de inovações técnicas. Numa 

simplificação teórica se pode admitir como sendo plenamente 
desenvolvidas, num momento dado, aquelas regiões em que, não 

havendo desocupação dos fatores, só é possível aumentar a 
produtividade (a produção real per capita) introduzindo novas 
técnicas. Por outro lado, as regiões cuja produtividade aumenta ou 

poderia aumentar pela simples implantação das técnicas já 
conhecidas são consideradas em graus diversos de 

subdesenvolvimento (FURTADO, 1965, pp. 87-88).  

 

Por esses apontamentos, podemos concluir que o desenvolvimento emerge, 

nos países subdesenvolvidos, em dado momento, quando há a implantação de 

técnicas já conhecidas, mas que não estavam sendo aplicadas, consistindo, portanto, 

“na introdução de novas combinações de fatores de produção que tendem a 

aumentar a produtividade do trabalho” (FURTADO, 1965, P. 89). 

Partindo dessa premissa, a grande questão a se levantar, no ponto do 

desenvolvimento regional, é a de saber que tipo de atividade produtiva tem 

condições de surgir em algumas regiões com condições adversas e produzir 

resultados excelentes? Experiências internacionais têm demonstrado que em 

variadas regiões foram implantadas indústrias com planejamento racional e com 

resultados surpreendentes. A partir dessas considerações, podemos ponderar o 
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turismo como uma atividade importante para a geração de renda e 

consequentemente promotor do desenvolvimento local (ABLAS, 1991). 

Desenvolvimento regional, portanto, é aquele que “pode ser atingido através 

das forças que permitem a implantação de um processo de desenvolvimento no 

interior de uma região dada [...] (ABLAS, 1991, p. 44). Por esse prisma, o 

desenvolvimento de uma área qualquer está nas respostas que as atividades internas 

geram no crescimento da demanda externa, ou seja, se a mercadoria ou serviço que 

se produz encontra mercado consumidor externo àquela área (ABLAS, 1991). 

Nessa linha de raciocínio, o desenvolvimento sustentável terá por prioridade 

os residentes, focando os empreendimentos com maior poder de impulsionar a 

economia local, abrindo-se, portanto, à participação da comunidade que será 

beneficiada, nesse momento vemos a inter-relação entre etnoturismo e 

desenvolvimento regional sustentável (CORIOLANO, 2012). 

O desenvolvimento regional sustentável visa á promoção da liberdade material 

dos indivíduos, que precisam de inserção no mercado para seu sustento próprio e se 

autodeterminar, sem se tornarem dependentes dos benefícios assistenciais por parte 

do Estado (MELLO NETO, 2019). 

A tendência de desenvolver o turismo para que seja um fator de 

retroalimentação e desenvolvimento local deve se justificar, segundo MARTINS 

(2003), por uma abordagem de que leve em consideração a preservação do 

patrimônio cultural e natural de uma região, de forma que a comunidade seja 

atuante nesse desenvolvimento, garantindo, conforme Mamede (2003), que as 

decisões tomadas estejam de acordo com as aspirações da comunidade e que sua 

implantação nas bases seja efetivada. 

Dessa forma, nota-se que o turismo é uma atividade que pode gerar 

desenvolvimento local de forma sustentável, assegurando a qualidade de vida da 

comunidade e do meio ambiente, como afirma CAVACO (1996). 

Exatamente nesse ponto que o etnoturismo voltado para os povos indígenas 

mostra-se como um dos meios capazes de transformar a cultura, o modo de viver e 

o ambiente dos povos tradicionais em algo economicamente rentável, sem que com 

isso eles percam a sua identidade, pelo contrário, possibilitando a manutenção de 
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seus usos e costumes, sem precisar escolher entre seu modo de vida tradicional e o 

acesso aos bens da vida (MELLO NETO, 2019). 

  O etnoturismo objetiva a conservação da cultura tradicional e a preservação 

do meio ambiente, sendo estes as suas atrações principais. De acordo com ARAÚJO 

(2017), o que se busca é trazer visibilidade para os povos tradicionais, valorizar sua 

identidade e história, entendendo que é preciso conhecer para proteger. Almeja-se, 

portanto, um desenvolvimento sustentável que procura equilibrar a proteção dos 

ecossistemas e a sustentabilidade local, onde o turista convive com a identidade 

local, conhece e, ao mesmo tempo a respeita. 

Feitas essas considerações, compreendemos os significados de turismo, 

turismo sustentável, etnoturismo e desenvolvimento regional sustentável. 

Adentraremos agora nas aldeias localizadas no Município de Amambai, Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

 

3 AS ALDEIAS INDÍGENAS DE AMAMBAI 

 

Mato Grosso do Sul é o 2º Estado com maior população indígena no Brasil, 

conforme os dados divulgados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – de 2010, o Estado contava com 77.025 pessoas que se autodeclaravam 

indígenas. Esses índios “estão distribuídos em aldeias ou terras demarcadas em 29 

municípios, dos 79 que constituem o Estado. A população indígena de Mato Grosso 

do Sul cresceu 42% em 10 anos” (PAZ et al, 2019, p. 59). 

Em 2014, dados provenientes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI) e das Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais da Funai, 

além de uma rede de colaboradores que trabalham diretamente com os povos, 

apontavam que a população indígena em Amambai correspondia a 10.220 indígenas 

das etnias Guarani, Guarani-Kaiowá e Guarani Ñandeva (Instituto Socioambiental 

(ISA), 2020). 

Os Guaranis-Kaiowá que habitam na região Sul de Mato Grosso do Sul, 

distribuem as suas aldeias por uma área, segundo MELIÁ (1986, p. 218) citado por 

ALMEIDA (2018, p. 04): 
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Que se estende até os rios Apa, Dourados e Ivinhema, ao norte, 
indo, rumo sul, até a serra de Mbarakaju e os afluentes do rio Jejui, 

no Paraguai, alcançando aproximadamente 100 Km em sua extensão 
leste-oeste, indo também a cerca de 100 Km de ambos os lados da 

cordilheira do Amambaí (que compõe a linha fronteiriça Paraguai-
Brasil), inclusive todos os afluentes dos rios Apa, Dourados, 
Ivinhema, Amambai e a margem esquerda do Rio Iguatemi, que 

limita o sul do território Kaiowa e o norte do território Ñandeva, além 
dos rios Aquidabán (Mberyvo), Ypane, Arroyo, Guasu, Aguaray e 

Itanarã do lado Paraguaio, alcançando perto de 40 mil Km². O 
território Kaiowa ao norte faz fronteira com os Terena, e ao leste e 
sul com os Guarani Mbya e com os Guarani Ñandeva.  

 

Os lugares que ocupam são chamados de tekoha pelos Guaranis, sendo esse 

um lugar físico, onde eles realizam o teko, ou seu “modo de ser”, o estado de vida 

Guarani. Nesse tekoha, os Guaranis apreciam o ka´aguy, ou mato, que é de onde 

eles retiram o seu alimento, matéria-prima para construções, lenha, remédios, entre 

outros (ALMEIDA, 2018). 

Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e em 1967 ele se 

transformou na Fundação Nacional do Índio (FUNAI), passando, assim, a ter um 

órgão específico para executar sua política frente às populações indígenas no país. 

Uma das principais medidas do SPI foi transferir a 5º. Inspetoria Regional, 

originariamente em Bauru (SP), para Campo Grande (MS), objetivando assim atender 

“uma quantidade imensa de indivíduos Caiuás" (noção genérica para designar tanto 

os Kaiowa quanto os Ñandeva), que viviam "espalhados pelos ervais, sem residência 

fixa”, como escreve um funcionário (Estigarribia, 1927). O SPI cria oito reservas 

indígenas no Estado de Mato Grosso do Sul (ALMEIDA, 2018). 

Desde o seu primeiro contato com o “homem branco”, os Guaranis sofreram 

desapropriações e realocações, fundadas nos desejos de derrubada das matas e 

implantações de empresas agropecuárias por grandes latifundiários. Quando eram 

descobertos ou eram expulsos de suas terras ou obrigados a se juntar à força de 

trabalho sob ameaças de homens armados, eventualmente sofriam humilhações e 

espancamentos (ALMEIDA, 2018). 

O Município de Amambai está localizado no Estado de Mato Grosso do Sul, faz 

parte da região de planejamento sul Fronteira, distante 359 km de sua capital, 

Campo Grande. Possui 03 aldeias – Aldeia Amambai, Aldeia Limão Verde e Aldeia 
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Jaguari. A aldeia Amambai conta com uma população de 8.036 indígenas que 

ocupam uma área de 2 mil hectares; a etnia que reside nessa área é a guarani, 

subdivida em Guarani-Kaiowá e Guarani Ñandeva; a língua nativa é a tupi-guarani. A 

Aldeia Limão Verde possui uma área de 660 hectares, contando com uma população 

de 1.801 indígenas; a etnia que reside nessa área é a Guarani-Kaiowá e a língua 

falada é a Tupi-Guarani. A Aldeia Jaguari, fica em uma área de 405 hectares e possui 

uma população de 383 indígenas; a etnia residente é a Guarani-Kaiowá e Guarani-

Ñandeva e a língua falada é a Tupi-Guarani. (Instituto Socioambiental (ISA), 2020). 

Os povos Guaranis sempre sofreram com as agressões físicas e morais 

motivadas pela posse da terra; estudiosos estimam que havia até quatro milhões de 

Guaranis na época da chegada dos europeus. A escravização e a presença jesuítica e 

depois a expansão agropastoril, bem como o impacto das guerras e epidemias 

fizeram com que houvesse um verdadeiro etnocídio e assimilação (FOTI, 2004). 

Originariamente, os Kaiowá ocupavam a “Serra do Amambai, estendendo-se a 

regiões que abrangiam os rios Dourados, Iguatemi e Apa. Até meados do século XX, 

mantiveram-se arredios, tendo sempre resistido, de maneira hostil, ao contato com 

os estrangeiros” (FOTI, 2004, p. 47). 

Atualmente, os Guaranis misturam suas unidades familiares em dezoito 

aldeias e oito reservas em que foram obrigados a se agrupar; desde meados da 

década de 1910 que o confinamento aumentou, tendo em vista a expansão de 

Amambai. A floresta praticamente desapareceu dessa porção de Mato Grosso do Sul 

e o que se vê é uma terra degradada e que necessita urgentemente de recuperação 

(FOTI, 2004). 

Com todas essas dificuldades, os Guaranis passaram a viver da agricultura 

familiar, o aluguel da sua força de trabalho nas fazendas de cana-de-açúcar, o 

emprego nos órgãos e organizações assistenciais, sendo essas as atividades que 

sustentam precariamente a aquisição de bens materiais. Segundo FOTI (2004, p. 

48): 

 

Em menor escala, a pecuária rústica, a caça, a pesca, o artesanato, a 

mendicância e as doações assistenciais. A agricultura familiar é a 
atividade mais importante, necessitando, evidentemente, ser objeto 
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de um apoio mais amplo. Faltam alternativas ocupacionais 
culturalmente ajustadas, interessantes, prazerosas e úteis. No espaço 

que lhes sobrou, as famílias já não podem se "espalhar" como se 
"espalhavam" antes, mantendo a proximidade dos parentes, a lógica 

do he'yi ou unidade macro-familiar, nem visitarem-se ou guerrear 
como o faziam antes, provocando deslocamentos e reacomodações; 
mas persiste o padrão atomizado de ocupação do espaço, gerando a 

falsa impressão de uma ausência de padrão.  

Todas as características apontadas, em princípio, mostram que o turismo tem 

uma potencialidade na promoção do desenvolvimento de uma região, assim como de 

uma comunidade. 

 

4 POTENCIALIDADES PARA O ETNOTURISMO 

 

Contendo três aldeias indígenas, o município de Amambai possui bioma 

predominantemente de Cerrado e Mata Atlântica, com 96,3% de arborização de vias 

públicas (IBGE, 2010), possuindo muitos rios e cachoeiras. As aldeias indígenas 

povoam o imaginário social mundial e despertam a curiosidade de brasileiros e 

estrangeiros que não conhecem os povos das florestas ou das matas, seu habitat, 

sua cultura e religiosidade, a sua culinária e modos de vida (MELLO NETO, 2019). 

Entretanto, apenas com a visitação controlada e direcionada, por meio do 

etnoturismo, é possível a integração entre o branco e o indígena. A comunidade 

indígena busca soluções para superar as mazelas do desenvolvimento capitalista 

frente às perspectivas representadas pelo desenvolvimento local, almejando, assim, 

o etnodesenvolvimento. Diversos estudiosos e antropólogos entendem que o 

etnoturismo é alternativa sustentável ao desenvolvimento indígena e apontam vários 

casos de sucesso, como o que ocorre na Paraíba, em Mamanguape, com os índios 

Potyguara (LACERDA, 2004) ou na Reserva Indígena Pataxó da Jaqueira, na Bahia 

ou ainda, na Terra Indígena Guarani do Ribeirão Silveira, em São Sebastião (SP) 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018).  

O etnoturismo se mostra como ferramenta capaz de resgatar a autoestima 

dos povos locais, bem como promover o desenvolvimento sustentável. Se de um 

lado, temos a problemática do suicídio indígena e os problemas relacionados à 

autoestima e à aceitação, de outro, podemos observar que a implantação do 
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etnoturismo agrega valores e permite uma interação entre os povos originários e o 

branco. Nos dizeres de BARBOSA (2015, p. 178-179): 

 

O ecoturismo e o etnoturismo são atividades econômicas que se 
adaptam muito bem ao termo sustentabilidade [...] faz com que haja 

uma troca de experiência entre o [...] visitante com a comunidade 
tradicional gerando um aprendizado mútuo entre diferentes formas 

de vida na busca pelo respeito à diversidade cultural. 

 

MENDONÇA (1999) afirmou que uma população pode participar da economia 

do turismo, podendo estar tanto em contato com visitantes quanto melhorar a 

qualidade de vida, sem necessariamente enfraquecer a própria cultura, de forma que 

tal população participe ativamente do processo de desenvolvimento turístico. Para 

isso a comunidade tem de estar primeiramente de acordo com o desenvolvimento da 

atividade turística, pois para a autora, de uma forma geral tem-se confundido a 

“absorção” de algumas tecnologias pelas comunidades tradicionais com 

descaracterização cultural. 

O etnoturismo, como fortalecedor da identidade cultural de um povo e como 

fomentador da geração de renda sustentável tem sua potencialidade no Município de 

Amambai por causa das peculiaridades locais. MARUCHI (2019) realizou pesquisa 

junto às aldeias Amambai, Limão Verde e Jaguari e constatou que a venda de mão 

de obra dos indígenas para entrarem no mercado de trabalho dos brancos é 

presença muito forte em Amambai, porque não há alternativa para eles: 

 

Na cidade de Amambai é muito comum vermos na rua diversos 
indígenas que se deslocam diariamente das aldeias que ficam 

afastadas da cidade para trabalharem e para consumirem produtos e 
serviços da cidade (escola, mercado, hospital indígena, lojas em 

geral, etc.). [...] Fica claro que os indígenas trabalham principalmente 
naqueles empregos invisibilizados da sociedade, em que a exploração 
se dá de maneira mais forte, em que os direitos trabalhistas 

praticamente não existem (MARUCHI, 2019, pp. 7-8).  

 

Essa situação enfrentada pelos indígenas de Amambai poderá ser revertida 

com a implantação de um turismo étnico, de modo que essa comunidade possa, com 
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a venda de seus artesanatos e comidas típicas obter renda e ser reconhecido como 

brasileiros detentores de todos os direitos e merecedores de respeito. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As aldeias indígenas de Amambai-MS possuem potencial turístico por suas 

próprias características e particularidades de seu povo, tendo em vista a necessidade 

premente que os Guaranis, Kaiowás e Ñadevas têm em obter uma fonte segura e 

perene de renda. A implantação do etnoturismo nessas aldeias deve ser estabelecido 

com base nas legislações vigentes e com a participação efetiva de seus beneficiários, 

ou seja, os povos guaranis que ali residem. Eles devem ser ouvidos, entendidas suas 

expectativas, medos e receios e com base nessa interlocução, será possível traçar os 

planos e parâmetros para a sua implementação. 

Para a realização deste artigo, encontrou-se muitos desafios, principalmente 

com relação aos dados demográficos, sendo que os sites oficiais não trazem de 

modo claro as aldeias que existem nos municípios, bem como a sua divisão por 

gêneros e demais dados importantes para a consecução da pesquisa. Há também 

escassa bibliografia sobre o etnoturismo e quando encontramos tratam apenas de 

aldeias nas regiões norte e nordeste do país o que tornou esta pesquisa bastante 

dificultosa.  

Entretanto, concluímos que o etnoturismo contribui de modo significativo para 

o desenvolvimento sustentável local, na medida em que possibilita a interação entre 

branco e indígena dentro da aldeia com a possibilidade de troca de experiências, 

geração de renda e preservação ambiental. Este estudo não pretende esgotar o 

debate sobre o tema, mas contribuir, para que a questão do etnoturismo no 

município de Amambai seja visto como algo possível e rentável para as comunidades 

indígenas, umas vez que, possui potencialidades legitimas e factuais para o 

etnodesenvolvimento da região. 
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RESUMO 

O presente artigo analisa a área funcional urbana (FUAs) de Passo Fundo, no estado 

do Rio Grande do Sul. Buscamos compreender a gestão territorial e transpor dados em 

torno de matrizes filiais, e com isso, entender como as mesmas configuram-se nesta 

área de centralidade do munícipio de Passo Fundo e para com os municípios vizinhos, 

e o que de fato acontece nesta área. Os passos metodológicos consistiram na 

delimitação de Área Funcional Urbana (FUA) com base nos critérios da ESPON, e 

posteriormente nas análises dos microdados de fluxos de gestão empresarial, em 

relação as sedes das empresas, as filiais, pesquisas em sites de busca, e outras 

bibliografias. A partir disso, a presença de filiais de multinacionais é um fenômeno 

cada vez mais presente em cidades pequenas e neste estudo revelou-se que de fato 

há ampliação na influência da hierarquia, inclusive entre e nas pequenas cidades da 

FUA de Passo Fundo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, houve uma intensificação entre a vinculação de uma 

agricultura familiar e modos produtivos em rede. Na região norte do Rio Grande do 

Sul, região com alta densidade de cidades pequenas, parte das pequenas propriedades 

rurais permanecem em suas dimensões vinculadas a instalação de complexos 

agroindustriais que por um lado, se configuram em rede, e por outro lado, se 

expressam nas pequenas centralidades, alguns fixos selecionados importantes para 

sua manutenção. Enquanto nós das redes (DIAS, 2012, p. 148), associados a gestão 

e ao domínio técnico-científico-informacional, boa parte dessas propriedades foi 

reestruturada e transformou a estrutura fundiária em médias propriedades (as 

granjas). Além disso, houve uma disseminação destes arranjos produtivos pelo 

território para que possibilitassem maiores inserções na cadeia produtiva agropecuária 

mecanizada e também uma vinculação do consumo produtivo entre os mais diversos 

nós destas centralidades. 

Os fixos no território ao se interligar com os estudos das redes, como aponta 

o estudo de Gestão do Território do IBGE (2013), apresentam duas dimensões: a 

primeira é uma material, como os arranjos produtivos físicos, e as sedes físicas das 

empresas; e a segunda, uma imaterial que atua com grande força na organização 

espacial. Esta segunda dimensão são os ditos fluxos de gestão que incorporam ordens, 

hierarquias, informações, poder e dinheiro entre os agentes que se organizam de 

forma multilocalizada (IBGE, 2013, introdução). Estas centralidades são exemplos 

geográficos acerca das capacidades de organização, de produção e comando do 

espaço do país. A gestão empresarial reflete cada vez mais essas relações 

multilocalizadas, nas relações entre sedes e filiais, representadas nas redes de 

empresas, nas franquias, nas associações empresariais, sociedades anônimas, 

cooperativas produtivas rurais urbanas, etc. 

Inicialmente, a metodologia para a delimitação do recorte espacial fora a 

criada pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

utilizada pela Europe Spatial Planning Observation Network (ESPON) para definição 

das Functional Urban Area (FUAs): áreas funcionais urbanas. Utiliza-se esta 
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metodologia critérios de densidade populacional dos núcleos urbanos e os fluxos de 

viagens ao trabalho ou estudo para identificar as hinterlands3 cujo mercado de trabalho 

seja altamente integrado com os núcleos ou as centralidades. 

A área funcional urbana de Passo Fundo, objeto de estudo deste artigo, 

visualizada no Mapa 01, inclui a centralidade de Passo Fundo, e a sua hinterlândia 

composta por: Carazinho, Coxilha, Ernestina, Marau, Mato Castelhano, Pontão, Santo 

Antônio do Planalto e Vila Maria: 

 

Mapa 1: Localização da Área Funcional Urbana de Passo Fundo 
 
 

Elaborador: Lucas Ponte, 2020. 

 

 

3Hinterlands/Hinterlândia foi um termo originalmente usado para designar a área de influência 
de uma cidade portuária que, por concentrar significativa atividade econômica, pode 
engendrar uma rede urbana, constituída por centros urbanos menores. Segundo Santos (2008, 

p. 122), posteriormente, o conceito passou a ser utilizado também no caso de cidades não 
portuárias que são "cabeças-de-rede" ou às áreas que circundam um centro de comércio ou 

serviços e da qual provêm ou atraem fluxos de pessoas em busca dessas atividades. 
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Os dados secundários que apoiaram o avanço da pesquisa centralizariam nas 

fontes: dos microdados dos fluxos de gestão empresarial, presente no estudo de 

Gestão do Território (IBGE, 2014) em relação as sedes das empresas, as filiais, e 

quando relevante a distância da interação entre as empresas e seus raios de influência; 

e pesquisas avulsas em sites de busca que aproximam dados quantificáveis e análises 

locais. Por fim, há um cruzamento com todos os estudos anteriores, a reflexão teórica, 

e uma bibliografia presente que caracteriza e delineia alguns aspectos de centralidade 

dos municípios deste estudo. 

A análise das matrizes filiais na Área Funcional Urbana de Passo Fundo 

complementam outras análises sobre as centralidades da FUA, realizados 

anteriormente em outras frentes de pesquisa, no qual este artigo também é 

subproduto. O foco desta análise é transpor dados disponíveis acerca da gestão 

empresarial privada das empresas (em torno de matrizes filiais) que a princípio tomam 

como prioridades realidades metropolitanas, para cenários de baixa densidade 

demográfica. A partir disso, entender a configuração das matrizes-filiais, mapear as 

hierarquias em torno das capacidades de atração e de comando; e por fim, concluir 

sobre a dispersão espacial da ordem das centralidades. 

A relação entre as centralidades aqui perpassam por questões teóricas aliadas 

ao conceito de redes. Visto que, com o aprimoramento de novas técnicas, a aceleração 

da velocidade de circulação de dados e do saber, das novas possibilidades de acesso 

a informação e ao seu controle, Dias (2005) reafirma que novas complexificações 

surgem frente a lógica anterior que se vinculava apenas as vantagens locacionais. 

Atualmente, com a redução das barreiras espaciais, há uma intrínseca necessidade de 

inclusão do debate relacionado as multiescalas, entre local global com a divisão 

internacional do trabalho (DIT). 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 QUESTÃO REGIONAL: FUAS E PEQUENAS CIDADES 

 

 A condição de denominação de uma Área Funcional Urbana, segundo ESPON 

(2004) envolve dois centros urbanos integrados, com uma condição mínima de mais 

do que 10% da população economicamente ativa (PEA) realizando comuta para 

trabalho ou estudo em outro núcleo. Os dados (PEA de cada município, e os números 

sobre viagens semanais entre os municípios) são provenientes dos microdados do 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010. Após a 

verificação e a constatação dos dados locais, surgem as primeiras problemáticas e 

adaptações de uma metodologia europeia para o contexto local do Rio Grande do Sul: 

diferenças na concepção espacial e na delimitação da área funcional urbana. 

 Na primeira aproximação, onde consideram apenas os municípios com 

vinculação de 10% da PEA, como a utilizada pela ESPON, o recorte se daria apenas 

pela centralidade de Passo Fundo, e as relações com este em si, dos municípios de: 

Coxilha, Ernestina, Mato Castelhano e Pontão. Entretanto, nestas regiões de baixa 

densidade demográfica e de intensa vinculação entre relações escalares globais-locais, 

novas lógicas necessitam ser consideradas. Acrescenta-se aos dados de 

deslocamentos pendulares, conclusões acerca do grau de interligação funcional.  

 A diferença principal neste último critério inclui justamente estes altos índices 

de mobilidade pendular em termos quantitativos totais: dados superiores a 200 

viagens semanais, incluindo as ligações funcionais entre Passo Fundo- Marau, Passo 

Fundo-Carazinho, e as ligações proporcionalmente relevantes com as subcentralidades 

Marau-Vila Maria, Vila Maria-Passo Fundo, Carazinho-Santo Antônio do Planalto-Passo 

Fundo. 

 Em perspectiva não-metropolitanas, a escala regional é um dos principais 

caminhos e fins tanto para análises técnicas, quanto para conclusões de perspectiva 

produtiva. Aliadas a gestões compartilhadas é preciso vencer a incansável competição 

entre estas realidades centrais metropolitanas, como afirmou Endlich (2015). Nos 

últimos anos figuras de disputa e equívocos perante denominações e políticas 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 

ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 

 

 

direcionadas que nomeiam regiões metropolitanas, se tornaram as formas 

privilegiadas para o desenvolvimento de medidas espaciais que lutassem para 

equidade espacial, mas que no entanto, apenas contribuíram para segregações ou 

deixaram a margem o restante das outras regiões de baixa densidade demográfica, 

como afirmou Tabasco (2018). 

 Na própria região Norte do Rio Grande do Sul, como já apontava Corrêa (2006) 

há uma elevada densidade de pequenos centros, que numerosas que são, geram, em 

regra expressiva densidade de centros, que derivam de um lado, de uma necessária 

economia de mercado, geradora de trocas fundamentadas e de outro em trocas 

produtivas, de uma mínima divisão territorial do trabalho. Estas modificações nos 

conteúdos das relações produtivas e sociais no campo intensificam antigos processos 

de êxodos e de migrações nestas cidades e reafirmam o papel dos estudos em redes, 

como afirma MOREIRA J (2013, p.27): 

 

Os efeitos externos das cidades pequenas são fundamentais para o seu 
entendimento no contexto regional. Desse modo, a rede urbana 

assume papel central na interpretação dessas realidades urbanas e 
subsidia a compreensão da dinâmica interna do tecido urbano, suas 
configurações e transformações [...] Nesta direção, as cidades 

pequenas, muitas vezes, representam um caráter temporário para 
muitos, se considerarmos a ocorrência da chamada migração em 

etapas. 

 

 Este estudo evidencia que é necessário aprimorar e promover novas formas de 

interpretar o espaço regional, acerca das políticas estaduais na Secretaria de 

Planejamento do Rio Grande do Sul, na Federação Catarinense de Municípios, como 

apontado por Abrucio, Fillipim e Dieguez (2013) ou em políticas que interrelacionem 

regiões de baixa densidade, movimentos de cooperação intermunicipal e análises 

policêntricas, como por Spinelli, Mesquita (2020).  

 É preciso avançar por um lado, a partir de iniciativas consolidadas e reais, como 

as presentes no relatório da ESPON (2003) que abordam sobre a questão sinérgica 

urbano-rural entre distintos tamanhos de centralidades; e por outro em revisão a 

antigos ideários de interpretação que sem as devidas contextualizações apenas 

reforçam, estruturas administrativas excessivamente hierárquicas ou influenciadas 
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diretamente por sistemas externos, que não se configuram, por vezes, 

complementarmente positivos em relação a pequenas cidades.  

 

2.2 ANÁLISES DE MATRIZES FILIAIS: POLOS DE COMANDO 

 

Em conta da crescente importância dos fluxos multiescalares, como por 

exemplo a interação entre firmas e redes de empresas, a centralidade como afirma 

IBGE (2013) passa a não ser mais definida apenas de maneira clássica. Há que se 

incluir para além do acúmulo de funções urbanas (oferta de bens e serviços para a 

população), a capacidade de que cada cidade possui em desenvolver infraestruturas 

técnicas e social necessária para abrigar estas novas redes e outras funções de 

distintos níveis. Estes fenômenos pertencentes a fase superior da espacialidade 

capitalista globalizadora apontam para o espraiamento dos capitais entre distintas 

centralidades, complexificando as redes e suas relações entre si. 

Por meio de corporações que diversificam suas atividades; segmentam suas 

unidades componentes; multiplicam localizações de unidades produtivas; diversificam 

papel de agentes de gestão do território manifesta-se uma restruturação espacial 

(CORRÊA, 2006). Criam-se complexas redes geográficas, como afirma o autor, na qual 

cada cidade, por minúsculo que seja, participa, ainda que não exclusivamente de um 

ou mais circuitos espaciais de produção. 

Na Área Funcional Urbana de Passo Fundo, as pequenas cidades, apresentam 

como previsto, poucas empresas sede e filiais consequentemente: Coxilha, Ernestina, 

Mato Castelhano e Pontão apresentam duas empresas sede, que controlam 

respectivamente duas filiais cada, como verifica-se no Mapa 2. Santo Antônio do 

Planalto não apresenta empresa sede com filial externa. 

Esta análise reforça o papel das maiores centralidades da FUA, que 

representam os maiores índices de empresas sede e de filiais que controlam. Cabe 

destacar, que Marau e Carazinho nesta análise, que envolve as dimensões imateriais 

de poder e de gestão, também se destaca com o número maior de empresas sede que 

possuem filiais externas. Estas duas centralidades se equilibram, apenas quanto a 

quantidade das filiais que suas empresas matrizes controlam: Marau com 59 empresas 
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matrizes, e 112 filiais; Carazinho com 51 empresas sede e 111 filiais controladas por 

estas sedes (IBGE, 2013). Vila Maria, pequena cidade, que possui populações 

semelhantes aos de outros municípios da FUA, apresenta uma maior centralidade do 

que estes: são nove empresas matrizes, e 11 filiais controladas por esta em municípios 

externos, como indica o Mapa 2. 

 

Mapa 2 – FUA de Passo Fundo: Número de Matrizes, Filiais (2013) 

Dados: Gestão do Território (IBGE, 2013). Elaborador: Lucas Ponte, 2020.  

 

Claramente, se percebe que mesmo diante do cenário tipificado e generalizado 

entre a caracterização de cidades pequenas, distintas e diversificadas são as 

hierarquias entre estas. Enquanto, se percebe que de um lado, os municípios de 

Coxilha, Mato Castelhano, Pontão e Santo Antônio do Planalto com baixa vinculação a 

lógica produtiva das redes, em torno da análise de matrizes filiais; Vila Maria, que 

possui quantidades semelhantes de habitantes se destaca com maior presença nesta 

análise específica. Carazinho e Marau, cidades que possuem entre 45 e 70 mil 

habitantes, espacializadas na continuidade de eixo de desenvolvimento com Passo 

Fundo, representa maior inserção nesta lógica material e imaterial de gestão das redes, 

mesmo que em uma realidade de centralidades contíguas. 
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Passo Fundo, cidade média, como a maior centralidade e o topo hierárquico 

da FUA, também apresenta índices bem superiores, tanto de matrizes, quanto de filiais. 

Cada empresa que tem sede em Passo Fundo, se for considerado em uma média, 

corresponderia a 5 filiais em outros 235 municípios diferentes. Obviamente, muitas 

empresas com sede em Passo Fundo se qualificam com uma ou duas filiais apenas em 

outros municípios, visto a presença de empresas com sede em Passo Fundo, que 

detém um imenso número de filiais externas, como: 

§ Mais de 20 filiais externas ao município: o Grupo Comercial Zaffari; 

§ Mais de 100 filiais externas como as do Grupo Grazziotin;  

§ Mais de 500 filiais, Comércio de Medicamentos Brair (Farmácias São João). 

Passo Fundo também se apresenta como o município que tem mais 

intensidade de fluxos de gestão empresarial com Carazinho, num total de 66 empresas 

entre filiais-sedes, e também com Marau, num total de 71 empresas multilocalizadas, 

comprovando a integridade funcional desse eixo de desenvolvimento. A relação com o 

município de Porto Alegre também se torna evidente ao mencionar índices de matriz 

filiais, é o centro de gestão com mais empresas relacionadas com Passo Fundo, num 

total de 178 ligações entre empresas controladoras e filiais controladas e o terceiro 

que mais se relaciona com Marau, e com Carazinho, com 20 e 30 ligações, 

respectivamente.  

Marau também apresenta relações funcionais, entre matriz-filiais importantes 

com Vila Maria (interno a FUA), Serafina Côrrea, Tapejara e Nicolau Vergueiro 

(externos a FUA); Carazinho apresenta também importantes relações funcionais com 

Não-me-Toque, Frederico Westphalen, Sarandi, Palmeira das Missões, Chapada, 

Panambi, Ibirubá e Caxias do Sul, estes que são centros classificados hierarquicamente 

superiores a Centros Locais pela Região de Influência das Cidades (IBGE, 2007).  

Estes dados do IBGE trazem outras conclusões interessantes, ao analisar o 

número de municípios percebe-se um equilíbrio em relação ao raio de alcance na 

hierarquia de poder entre Marau e Carazinho, com 59-60 municípios externos, como 

demonstra a Tabela 1. Entretanto, ao perceber a distância média destas interações, 

Carazinho apresenta um raio maior em termos de distância (km) nas relações entre 

suas matrizes filiais: 426 km, superior inclusive, ao raio de atuação das empresas 
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multilocalizadas em relação a Passo Fundo, e Marau com 411 km e 349 km. 

 

Tabela 1 – Dados sobre o Raio de Gestão Empresarial, 2013 

Dados: Gestão do Território (IBGE, 2013). Elaborador: Lucas Ponte, 2020. 

 

Estes dados de raio de distância acerca do alcance que as empresas possuem 

entre as matrizes e filiais reforçam o potencial de Carazinho, quanto a sua atuação no 

subsetor da Agropecuária e Logística. Estes vínculos são perceptíveis ao perceber altas 

intensidades de ligações entre filiais matrizes com municípios, que também 

apresentam alguma função regional da cadeia produtiva da agricultura modernizada: 

como Frederico Westphalen para a região do Médio Alto Uruguai; Sarandi e Palmeira 

das Missões, centralidades na região de Rio da Várzea; Panambi, como centralidade 

no subsetor industrial metalmecânico na região do Noroeste Colonial; e Ibirubá no 

COREDE Alto Jacuí.  

Todas estas ligações do parágrafo anterior, em termos de intensidades, destes 

municípios são superiores com Carazinho, do que com Passo Fundo, que se 

denominaria como polo regional ou cidade média. Esta ideia reforça o papel de cidades 

pequenas, como nós de redes vinculados aos sistemas produtivas, principalmente 

nestas regiões de baixa densidade demográfica. Esta centralização em Carazinho, 

conforme afirma Sobarzo (2015, p.28) ao estudar as centralidades desta região pontua 

o recente papel em crescimento destacando as seguintes empresas relacionados ao 

setor agro: 

§ Com Matriz em Não-Me-Toque: 

a- uma filial da Stara, de produção de diversos maquinários agrícolas e 
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com exportação para mais de 35 países; 

b- uma filial das Sementes Roos, que de capital local, fundada em 1963, 

possui mais de 13 filiais pelo Brasil (3 internos a FUA de Passo Fundo);  

c- 2 unidades da COTRIJAL (Cooperativa Agropecuária e Industrial) com 

silos para armazenagem e a outra inclui um terminal rodoviário (um dos 

maiores da empresa), loja e depósitos. Esta cooperativa representa uma 

importante presença na Área Funcional Urbana de Passo Fundo, com 

duas unidades em Mato Castelhano, uma Ernestina, uma Santo Antônio 

do Planalto, uma em Coxilha e mais outras 50 espalhadas pelo Estado.  

§ Com matriz em Porto Alegre: 

d- uma filial da empresa Bianchini na extração de óleo e produção de 

farelos, beneficiamento de grãos, logística e armazenagem, destinando-

se a uma das duas fábricas ou ao terminal marítimo; e 

e- uma filial da Agrofel Grãos e Insumos, que comercializa defensivos e 

fertilizantes em Carazinho, bem como uma em Passo Fundo, e uma em 

Marau. 

§ Com Matriz em Passo Fundo: 

f- uma filial da empresa Semeato, a unidade possui uma linha de 

montagem para alguns modelos e fabricação de itens plástico completa, 

é de capital local, iniciada nos anos 1960, que hoje exporta para diversos 

países e se tornou uma das maiores da região; 

§ Com a própria Matriz em Carazinho: 

f- a indústria Carmetal com a produção de implementos agrícolas na área 

de distribuição de sementes e fertilizantes, com tecnologia 100% 

nacional, além de produtos rodoviários como reboques, caçambas, eixos 

e furgões; 

g- a Sodertecno, que produz máquinas e implementos agrícolas, como 

reservatórios de água, tanques de armazenamento, tanques para 

combustível e equipamentos rodoviários; 

h- a Rotoplastyc, tecnologia em Rotomoldagem, desde 1999, fornece 

peças direcionadas principalmente para indústrias nacionais e 
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multinacionais de máquinas e implementos agrícolas, através de sua 

linha própria de equipamentos focada no armazenamento e transporte 

de líquidos; 

i- BBS Industrial surgiu em 2005, na fabricação de peças plásticas, pelo 

processo de vacuum forming e a fabricação de cilindros hidráulicos. 

 

As altas relações de intensidade entre matriz filiais que Passo Fundo se 

desenvolve, envolve municípios com centralidades superiores e em que a economia se 

vincula com maior predominância nos setores de comércio ou de serviços como: Santa 

Maria, Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul, Vacaria, Pelotas, São Leopoldo, Santa Rosa, 

Uruguaiana e Rio Grande. 

Coxilha, Ernestina, Pontão e Vila Maria apresentam altos índices em relação a 

distância quanto ao raio de interação de gestão empresarial, entre 250 e 500 km, como 

aponta a Tabela 1, entretanto, não significa dizer, uma alta interação com vários 

municípios, visto a baixa quantidade de municípios que aparecem nessas ligações: são 

de cinco a doze municípios. Esta média de interação no raio de deslocamento acontece 

justamente por este número baixo de interação de municípios, e pela distância da 

interação ocorrer com Porto Alegre, nos casos de Pontão e Ernestina, e Brasília, nos 

casos de todos os outros, elevando a média da distância das ligações. Estas interações 

com estes municípios ocorrem com uma ou duas empresas envolvidas, que só 

reforçam essas vinculações multiescalares de cidades pequenas, mesmo que em 

grandes distâncias. 

 

2.3 ANÁLISES DE MATRIZES FILIAIS: POLOS DE ATRAÇÃO 

 

Os microdados do estudo de Gestão do Território do IBGE (2013), em relação 

a Gestão Empresarial privada também pontuam uma segunda premissa que vai além 

da aferição da capacidade de comando, como apresentado anteriormente. Esta 

segunda premissa, traz um caráter fundamental para entender as centralidades, o 

poder de atração, que significa o potencial que um município possui em reter filiais de 

empresas que não possuem sua sede no mesmo município. Os estudos revelam que o 
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desenvolvimento das centralidades também está envolvido diretamente com o número 

de filiais que se instalam nos municípios, algumas até de empresas multinacionais, 

com sedes internacionais (IBGE, 2013). 

Em uma breve pesquisa em páginas de buscas online com a expressão 

‘inaugura-se unidade em Passo Fundo’; ‘inaugura-se unidade em Carazinho’; 

‘inaugura-se unidade em Marau’ é possível visualizar diversas filiais que se instalam no 

município de sua busca, sem necessariamente o rigor científico aparecem distintas 

empresas entre nacionais-internacionais-regionais como: 

§ uma filial da Pizza Hut, maior rede de pizzarias do mundo em Passo Fundo; 

§ uma filial da rede internacional de Hotéis Accor, unidade Ibis em Passo Fundo 

§ uma filial da rede Havan de lojas de departamento, que vincula-se a realidades 

espaciais em fluxos intermunicipais; 

§ uma filial da E-energy, Nipponflex, de venda de vestuário tecnológico; 

§ sexta filial da Widal Pacheco, laboratório de análises clínicas, com mais de dez 

unidades na região Sul: cinco em Passo Fundo, e uma unidade em Pontão; 

§ uma franquia da Smartfit, a maior rede de academia da América Latina em 

Passo Fundo; 

§ quinta filial reinaugurada da Rede de Farmácias São João em Marau; 

§ uma segunda filial da Bellenzier Pneus na região, a primeira em Carazinho em 

1997 e a segunda em Marau; 

§ uma segunda filial da Rodosul Baus Frigoríficos em Marau; 

§ inauguração da sua maior loja, a Rede Fashion 10, segunda filial em Marau, 

e com mais de 40 filiais pelo Brasil; 

§ duas filiais do Magazine Luiza, uma em Carazinho e outra em Marau; 

§ uma nova filial da Redemac Casa de Marco em Carazinho; 

§ novas instalações da Loja Lavoro concessionário John Deere em Carazinho; 

§ inaugura-se nova filial da Rede de Supermercados Economia com a redes 

Sysmo, terceira em Carazinho; 

§ inaugura-se filial do Supermercado Dia em Marau, e presente hoje em mais 

de cinco países, com mais 6 mil unidades pelo Brasil, entre próprias e franquias. 
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Neste sentido, de atração de filiais comerciais cujas sedes estão externas, ou 

até internacionais, cabe destacar a atuação do fixo no território: Passo Fundo 

Shopping, inaugurado em 2018, papel condicionante e cada vez mais presente a 

realidades de cidades média pelo Brasil. Conforme Ferreira (2018) essas relações entre 

filiais-sedes fazem parte das novas dinâmicas do setor terciário, em novas escalas de 

atuação, que exibem ofertas de novos produtos imobiliários e alterações de lógicas 

econômicas, com desconcentração espacial de atividades e apresentam: 

 

estruturas cada vez mais complexas marcadas, então, pelo centro da 

cidade, subcentros, eixos de desdobramento da área central, outros 
diversos eixos comerciais e de serviços, shopping center e, 
considerando a atração importante de consumidores, da cidade ou da 

região, hipermercados (FERREIRA, 2018, p.104). 
  

O caráter centralizador que um shopping center, hipermercados conseguem 

ter de atração de grandes marcas nacionais e internacionais que são diferenciais nestas 

realidades e tornam por impactar totalmente o direcionamento dos fluxos de consumos 

consumptivos das cidades pequenas na hinterlândia destas cidades médias. Quando 

aos dados utilizados dos estudos de Gestão do Território do IBGE que revelam uma 

nítida diferença entre os dados apresentados de Passo Fundo, com as centralidades 

de Carazinho e Marau. 

 Surgem importantes conclusões quanto a justamente este eixo de poder de 

atração, ainda não tão vinculado a fenômenos em cidades pequenas, os números de 

Carazinho e Marau são quatro vezes menor que o número de filiais em Passo Fundo: 

Carazinho, com 141; e Marau com 114. Como visto no Mapa 3 delimitando bem a 

estruturação hierárquica das centralidades na área funcional urbana de Passo Fundo. 
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Mapa 3 – FUA de Passo Fundo: Número de Filiais, Empresas-sede externas, 2013 

Dados: Gestão do Território (IBGE, 2013). Elaborador: Lucas Ponte, 2020.  

 

Este caráter de atração de filiais, que possuem sedes externas ao município 

de Passo Fundo é relevante também em relação ao seu papel no sistema local de 

produção da agricultura mecanizada, como dito anteriormente. Com um papel que 

desempenha, enquanto nó de gestão dessa cadeia, interligada aos circuitos globais, 

Passo Fundo torna-se uma centralidade com alto grau de atração dessas filiais do 

mercado agro. Ferreto (2012, p.58) menciona por exemplo, o município, enquanto nó 

de uma plataforma logística que envolve o escoamento da produção agrícola por meio 

do transporte ferroviário, e recebimento de combustíveis, cimentos e fertilizantes no 

contrafluxo essenciais para a dinâmica produtiva regional como um todo, inclusive para 

as pequenas cidades. 

No âmbito da industrialização do campo e no bojo da expansão do capital 

produtivo, como afirma Corrêa (2006, p.265) há uma pulverização por meio de filiais 

localizadas nos pequenos núcleos e de gestão nos núcleos intermediários próximos em 

razão da combinação das lógicas das redes, com os fatores locacionais positivos, a 

existência de uma boa infraestrutura e mão de obra qualificada. Estes processos de 

transformação de novas atividades verificados na região são frutos de uma 
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especialização produtiva ao núcleo preexistente, onde simultaneamente ocorre a 

diferenciação no âmbito da economia global, com a multiplicação de matrizes e sedes 

nos municípios da FUA que controlam outras filiais e de integração a esta economia 

global com a atração das filiais de empresas multinacionais. 

Por fim, cabe o destaque da importância dos estudos regionais para o 

planejamento, ordenamento e governança. Os estudos da REGIC 2007 (2008) e REGIC 

2018 (2020), as principais cidades apontadas pela FUA de Passo Fundo (Passo Fundo, 

Carazinho e Marau) já figuravam como importantes tanto na hierarquia da rede urbana 

quanto na sua relevância econômica em sua região de influência. Suas novas 

classificações: Passo Fundo se mantém como Capital Regional B e principal cidade 

média da região. Eleva-se hierarquicamente as cidades pequenas que reforçam papeis 

de intermediação neste cenário regional: Carazinho é classificado agora como Centro 

subregional A, e Marau, antes Centro de Zona A (IBGE, 2007) passa a ser Centro 

subregional B, como afirma o recente estudo da Região de Influência das Cidades, 

publicado ainda em 2020 (IBGE, 2020).  

Permite concluir, que a partir desta especialização produtiva, da intensificação 

de fluxos pendulares, da atração de matrizes filiais, confirmados pelos dados presentes 

há uma ampliação na influência da hierarquia da Área Funcional Urbana de Passo 

Fundo sob o Estado do Rio Grande do Sul e em complementação/transposição aos 

fluxos globais. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diretamente relacionando as realidades cada vez mais multiescalares e em 

redes, reafirma o papel da divisão territorial do trabalho em torno de subsetores da 

economia e revela quanto a morfologia das centralidades a predominância de Passo 

Fundo, enquanto cidade média, como sede de empresas importantes para a questão 

regional de sua hinterlândia e como atração de filiais externas. O papel de cidade 

média se reformula quanto ao direcionamento dos fluxos que demandam tais 

comércios e serviços na relação com as outras pequenas cidades da FUA. 

 Na perspectiva internacional, quando verifica-se as relações do agronegócio e 
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a região, com serviços especializados de venda de insumos agrícolas, máquinas, 

implementos, formação de mão de obra, geração de conhecimento e apoio de logística, 

as pequenas cidades em intermediação, como Marau e Carazinho, despontam como 

figuras-chave para esta lógica de transposição global local. 

 Em busca desta conscientização sobre a importância do trabalho sinérgico da 

rede, da intensificação de relações funcionais entre polos, e da aproximação a 

paradigmas que interliguem com as ideias de gestão em cooperação das políticas 

públicas que defende-se as considerações finais deste artigo. Novas possibilidades e 

estruturações de cidades pequenas são nítidas com as novas lógicas em redes e suas 

inserções as economias globais. Logo, novas bases metodológicas, teóricas e de 

trabalho com dados secundários necessitam ser criadas para identificação e 

desenvolvimento de modelos espaciais que compreendam melhor estas realidades 

regionais, em especial das cidades pequenas.  
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A CENTRALIDADE DA FEIRA LIVRE NA ARTICULAÇÃO CIDADE-

CAMPO: UMA ANALISE A PARTIR DA PEQUENA CIDADE DE 

SUMÉ-PB  

 

COSTA, Gustavo dos Santos1 

DINIZ, Lincoln da Silva2 

 

RESUMO 

As pequenas cidades do interior nordestino, em sua maior parte, têm sua dinâmica 

econômica atrelada as feiras livres, nas quais foram fundamentais para a formação e 

dinamização destas pequenas economias. Neste sentido, tendo em vista compreender 

as transformações socioespaciais acarretadas pelo processo de reestruturação 

econômica nessas localidades, enfatizando a relação cidade-campo na organização 

econômica local, partimos de uma análise a respeito da centralidade da feira livre de 

Sumé na dinamização dos circuitos espaciais de produção locais. Os procedimentos 

metodológicos desta pesquisa se estruturaram na obtenção de dados in loco, tanto na 

cidade quanto no campo, dos quais foram fundamentais na construção dos gráficos e 

mapas. Ao final da pesquisa, constatamos que a gradativa redução dos fluxos no 

recinto da feira livre local, afeta diretamente a economia camponesa e, por sua vez, 

toda a economia municipal.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ocupação e formação do território brasileiro, iniciada na segunda metade do 

século XVI, perpassou nos últimos cinco séculos por diversas influências políticas, 

econômicas e culturais, de múltiplos agentes estrangeiros, configurando um arranjo 

espacial heterogêneo e multifacetado, composto por uma população culturalmente e 

socioeconomicamente diversificada. Como aponta Moreira Junior (2014), em 

decorrência desta formação, foram geradas concentrações ao longo de toda a faixa 

litorânea, onde também era concentrada a maior parte da economia nacional, na qual 

participou diretamente dos processos ditos globais, por outro lado, o interior do 

território foi subutilizado, tendo inúmeros atrasos no desenvolvimento econômico, 

social e político.  

Neste sentido, o vasto interior, em parte desconhecido, despertou interesse 

secundário, tendo uma ocupação menos densa e tardia. Assim, é no interior onde a 

permanência das atividades primárias são predominantes acompanhadas por uma 

baixa demografia. Portanto, com o processo de divisão do território em unidades 

político administrativas, a maioria dos municípios do interior brasileiro serão 

caracterizados por três fatores: 1) o considerável tamanho territorial; 2) a baixa 

demografia e, 3) uma economia dependente das atividades agrícolas. Este conjunto 

de fatores formam espacialidades peculiares, não sendo possível a utilização de bases 

teóricas formuladas para compreensão das metrópoles ou cidades de grande porte 

que, embora sejam de grande importância, mostram-se insuficientes para esta análise 

temática (MOREIRA JUNIOR, 2014).   

Apesar dos atrasos técnicos e da reduzida velocidade dos fluxos, estas 

localidades não são estáticas, a proximidade espacial e cultural com as realidades 

urbana e rural implicam em uma complexa relação cotidiana entre os dois meios. 

Portanto, mesmo considerando a distinção entre os conjuntos de formas espaciais, 

cidade e campo só existem em confluência e em interdependência, formando uma 

totalidade através das interações entre diversos pontos da cidade com diversos pontos 

do campo (GODOY, 2017). 

Estas cidades formam um importante objeto de estudo, sendo destacada sua 
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relevância na compreensão e análise do território brasileiro, desse modo, o objetivo 

desta pesquisa é analisar a dinâmica econômica da pequena cidade através dos fluxos 

cidade-campo, tal proposta almeja romper com a dicotomia entre cidade-campo e 

urbano-rural, visto que se trata de um arranjo espacial híbrido marcado pela 

convergência dos contrários. Para tanto, parte-se de uma análise do processo de 

produção, incluindo as interações entre os agentes e os lugares envolvidos. 

Esta totalidade, aqui é evidenciada mediante a perspectiva dos fluxos 

econômicos, visto que através deste é desencadeado todos os demais processos 

sociais e políticos. Sob esta preocupação, o presente estudo se debruça sobre duas 

importantes contribuições teóricas referentes a este tema, as “interações espaciais” de 

Roberto Lobato Corrêa e os “circuitos espaciais de produção” de Milton Santos, o 

primeiro caracterizado pela influência da geografia anglo-saxônica, e o segundo pela 

adesão ao pensamento crítico teórico-marxista, em especial, a sua ramificação 

francesa. No entanto, tais contribuições apresentam consideráveis limitações, ao passo 

que o desenvolvimento das análises realizadas aqui apontou a necessidade de 

repensar tais conceitos, levando a uma associação entre os mesmos, evidenciando a 

interdependia e a variabilidade das interações nos circuitos espaciais de produção. 

Reportando-se ao objeto de estudo desta pesquisa, o município de Sumé-PB, 

é importante ressaltar que se trata de uma pequena cidade localizada no interior 

paraibano, atualmente, se destaca como um pequeno polo de comércio e também 

educacional, portando algumas instituições de ensino Superior. Estes elementos lhe 

proporcionaram maior centralidade que, de acordo com o IBGE (2017), lhe configura 

com a sede da Região Geográfica Imediata de Sumé-PB (como pode ser visto no mapa 

1).  

Cabe destacar outro elemento que, historicamente, exerceu influência na 

formação econômica e na integração do território municipal através de sua 

centralidade, a Feira Livre de Sumé-PB. Ainda nos dias atuais, esta feira se constitui 

como uma importante instituição temporária de abastecimento da população local e 

de escoamento da produção, no qual possibilita relações interpessoais entre 

produtores, comerciante e clientes, além da presença de intermediários.  

Diante destas considerações, destacando as particularidades da localidade, a 
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relação entre a cidade e o campo pode ser visualizada com base nos inúmeros 

encontros e contratos estabelecidos no processo de produção, desde a produção 

propriamente dita ao consumo, identificando o que pode ser considerado padrão e as 

múltiplas variabilidades. Construindo um perfil econômico do município, foi possível 

analisar o uso dos canais de circulação do município, a problemática da distribuição e 

a decadência das formas comerciais tradicionais, bem como a disparidade entre os 

novos consumos e a produção local. Assim, só se torna possível a compreensão de 

uma destas etapas através de uma visualização da totalidade, ao passo que quando 

um dos setores se transforma, todos devem ser modificados para que não haja 

recessão, contudo, algumas implicações, principalmente, na distribuição, estão 

gerando uma reformulação integral do processo. 

 

Mapa 1: Localização da Região Geográfica Imediata de Sumé-PB. 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: Próprio autor. 

 

Ao final da pesquisa, constatamos que a integração do município através do 

processo de produção encontra-se em transformação, pois, em virtude do aumento do 

consumo nas novas formas de comércio, como os supermercados, em detrimento do 

consumo na Feira local, observa-se uma desintegração da produção ao passo que a 
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mesma se reduz. O que não significa uma redução dos fluxos no território, e sim de 

um processo paradoxal em que a mobilidade crescente é usada para o consumo no 

comercio local, o mesmo que apenas em algumas ocasiões se insere no processo de 

produção local, mas, em geral, exclui os pequenos produtores. 

 

2 INTERAÇÕES ESPACIAIS E CIRCUITOS ESPACIAIS DE PRODUÇÃO 

 

Este tópico é uma tentativa de explanar, brevemente, a noção “conceitual de 

interações espaciais” e dos “circuitos espaciais de produção”, tais conceitos são 

oriundos de bases teóricas distintas, mas que ao longo desta discussão busca-se 

apresentar as capacidades analíticas de sua correlação, entendendo que ambos se 

complementam para compreender a dinâmica espacial das atuais relações sociais de 

produção em que há a coexistência de sistemas pretéritos e contemporâneos, ao 

mesmo que envolvem descontinuamente diversos espaços. Assim, sendo uma análise 

histórica e dialética. 

A respeito das interações espaciais, a própria terminologia explicita seu 

conteúdo, trata-se inicialmente das interações sociais mediadas pelo espaço ou entre 

espaços distintos que, por razão de algum tipo de deslocamento, se conectam. Tais 

interações são realizadas cotidianamente em decorrência dos deslocamentos 

realizados pelos indivíduos, ou seja, por fatos sociais concretos, como a ida a padaria 

ou a determinado bairro da cidade (CORRÊA, 1997). Já os circuitos espaciais de 

produção se referem a uma sistematização conceitual aplicada a um fenômeno 

específico o processo capitalista de produção, incluindo não apenas a etapa de 

produção, mas todas as etapas do processo produtivo, ou seja, produção, circulação, 

comércio e consumo (MORAES, 2017).  

 Os agentes produtivos inseridos nos circuitos de produção assumem 

localizações distintas de acordo com função e seu consumo produtivo, mas que para 

a execução do processo de extração da mais-valia e, consequentemente, o 

reinvestimento na otimização e maximização da produção é necessário que estes 

agentes atuem em cooperação. Este movimento cooperativo, resulta em fluxos 

constantes em diversas direções, circulando os capitais e movimentando a economia. 
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Entretanto, pouco se discute sobre o papel destes circuitos na integração territorial e 

a formação do arranjo espacial, portanto, partimos de uma discussão separada destes 

conceitos para, posteriormente, apresentarmos uma proposta de associação. 

 

2.1 A RELAÇÃO CAMPO-CIDADE COMO MOVIMENTO 

 

 Ao tratar da economia das pequenas cidades, consideramos prioritária a análise 

da dinâmica interna destes municípios, a relação imediata entre as comunidades rurais 

e a sede municipal. No atual contexto social, em parte marcado pelo aumento da 

mobilidade espacial, esta relação sofre uma intensificação de seus fluxos, em especial, 

devido o substancial aumento do uso de motocicletas nestas pequenas cidades. 

Portanto, compreender a formação do arranjo espacial destes municípios é 

imprescindível compreender o movimento entre cidade e campo como uma relação de 

interdependência.  

Neste sentido, diante de uma análise sistemática constamos a possibilidade 

metodológica de traçar análises, associando a noção de interações espaciais de 

Roberto Lobato Correa sobre os circuitos espaciais de produção de Milton Santos. Esta 

proposta mostra-se relevante tendo em vista que, o conceito de circuitos espaciais de 

produção apresenta uma noção do processo de produção como um conjunto de 

relações fechadas entre etapas de produção sob uma ordem cíclica. Por outro lado, as 

interações espaciais complementam tal interpretação posto que, sua definição, destaca 

a dialética entre os fluxos e dependência entre os respectivos núcleos emissores, 

evidenciando o município como uma totalidade.  

Esta associação entre os dois “conceitos”, busca desvalorizar qualquer 

concepção hierárquica entre rural e urbano, o que implica por evidenciar a ideia de 

cooperação como alternativa de análise da dinâmica econômica e da (re)formação do 

arranjo espacial. Nesta análise, a relação entre os múltiplos agentes sócio-espaciais é 

vista sob constante mutação, em suma, assumem condição dialética, ou seja, os 

agentes e a própria totalidade encontra-se sob constante transformação. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO DE SUMÉ 

  

O início desta pesquisa se preocupou em traçar um perfil socioeconômico da 

renda municipal de Sumé, cujo objetivo é compreender quais setores são, 

historicamente, predominantes, assim, tendo considerável influência na formação 

econômica e territorial do município. Tais informações nos nortearam no 

desenvolvimento da pesquisa, possibilitando uma reformulação metodológica com o 

objetivo de adequar-se à realidade estudada. Todavia, a busca por estes dados em 

bancos de dados virtuais como IBGE e IPEA apresentou limitações, pois os dados mais 

recentes correspondem à 2016, no entanto, em decorrência da organização das 

informações, optamos por utilizar como dados mais atuais as informações referentes 

a 2015, visto que nos últimos quatro anos o quadro panorâmico do município não 

perpassou por significativas transformações quantitativas.  

Como pode ser visualizado no gráfico 1, o setor que apresenta maior 

crescimento e preponderância entre os anos de 2000 e 2015 é setor de Serviços que, 

por sua vez, abarca outras instâncias como os serviços prestados ao município e o 

comércio local, no entanto, percebe-se que no último conjunto de colunas, referente 

a 2015, houve uma redução deste setor e do setor da Indústria, ao passo que a 

produção agropecuária aumentou e a arrecadamento de impostos também. Neste 

sentido, é possível perceber a existência de uma relação direta entre a produção 

agropecuária e a arrecadação de impostos, visto que, proporcionalmente, a produção 

agropecuária gera diversos movimentos sobre outros agentes econômicos e 

“contrata”, temporariamente, uma massa mais expressiva de trabalhadores. Cabe 

destacar que a agricultura e pecuária de Sumé se caracteriza pelo baixo uso de 

tecnologias atuais, o uso de grandes faixas de terra, baixa produtividade e a 

necessidade de um considerável consumo de mão-de-obra, ao mesmo tempo que 

dispõe de um baixo investimento e capitalização. Desse modo, se configuram como 

atividades de subsistência. O caso particular do município de Sumé, diferencia-se pela 

forte presença da produção de tomate que, por sua vez, se constitui como uma 

remanescente dos perímetros de irrigação  instalados pelo Departamento Nacional de 

Obras Contra a Seca (DENOCS) durante a década de 1970. 
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Gráfico 1: A distribuição da economia Municipal de Sumé por setores. 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: Próprio autor. 

  

Segundo Mendonça (2010), devido problemas no gerenciamento da água 

utilizada para irrigação, ao final da década de 1980 os perímetros foram sendo 

desativados gradativamente e a produção foi consideravelmente reduzida.  

 

Gráfico 2: Evolução da produção agricóla em Sumé-PB entre 2000 e 2015. 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: Próprio autor. 

 

A produção agrícola também conta com a presença ativa das culturas 

temporárias como a produção de feijão e milho que, ao contrário da produção de 

tomate, dispõe de pouquíssimos recursos técnicos, sendo predominante o uso de 
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técnicas arcaicas de baixa rentabilidade e de grande impacto aos recursos naturais, 

como a prática das queimadas. Contudo, esta produção, fortalecidas pela associação 

com outras atividades, são responsáveis pela dinamização da economia local. Pois, 

estas atividades não existem isoladas, mas coexistem com diversas outras, assim 

formando relações entre os círculos de cooperação. 

Em decorrência da própria divisão do trabalho nas propriedades rurais, é 

comum encontrar a associação entre agricultura e pecuária, como será discutido mais 

a diante, estas atividades formam círculos de cooperação distintos, mas que se 

relacionam, solidarizando as redes e partes dos canais de escoamento. Neste contexto, 

a agricultura da referida localidade, com exceção dos plantios de tomate, se restringe 

aos períodos chuvosos, frequentemente, concentrado entre os meses de Fevereiro à 

Maio, exercendo forte impacto na economia, porém, com duração limitada devido ao 

período de menor densidade pluviométrica que correspondem, na localidade, aos 

meses de Junho à Janeiro, impossibilitando o desenvolvimento das atividades sem o 

uso da irrigação. 

Todavia, a pecuária possibilita maior flexibilidade a respeito do uso de água, em 

especial, a caprinocultura que, nas últimas décadas apresenta avanços em sua 

rentabilidade econômica através do melhoramento genético e da adaptação das 

espécies ao microclima acima do Planalto da Borborema (SILVA, 2017).  

Tal como pode ser visto no gráfico 3, no município de Sumé existe a criação de 

algumas outras culturas como bovinocultura, suinocultura, ovinocultura e avicultura. 

Este último se destaca pelo seu expressivo crescimento entre 2000 e 2015, esta 

atividade corresponde à criação de diversos tipos de galinhas, como a galinha de 

capoeira, galinha matriz e o “frango de granja”, como também inclui a criação de 

codorna entre outras aves, este tipo de carne é consideravelmente recente no mercado 

local, caracterizando-se pelo baixo custo e pela facilidade de crédito do setor privado 

em consórcio com empresas de distribuição. (BELLUSO & HESPANHOL, 2010) 

Neste contexto, identificamos que as atividades com maior desenvoltura, como 

a produção de tomate e a avicultura, estão inseridas em circuitos de produção de 

ondas longas, ligados a empresas regionais de distribuição. Sendo o tomate escoado 

para a EMPASA Campina Grande e os galináceos distribuídos de acordo com algumas 
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empresas para o abastecimento de alguns supermercados e frigoríficos. Inicialmente, 

constatamos que uma porção muito pequena destas produções fica no município, pois 

a maior parte dela é escoada. Acrescenta-se ainda que, decorrente do investimento 

técnico aplicado a estas atividades, seu consumo de mão-de-obra é reduzido, assim 

gerando poucos vínculos empregatícios. 

 

Gráfico 3: A evolução da produção pecuária de Sumé entre os anos 2000 e 2015. 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: Próprio autor. 

 
Imagem 1: Vendedor de carnes; Imagem 2: A comercialização de cereais, frutas e verduras; 

Imagem 3: A feira de orgânicos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

  

Neste contexto, a pesquisa realizada em campo apresentou uma relação mais 

sólida entre a pequena produção, dos produtores familiares, diversificada e hibrida, e 

o pequeno comércio, em especial, a feira-livre (Como pode ser visto nas imagens 1, 2 

e 3), sendo, em alguns casos, comercializado pelos próprios produtores. Esta relação 

fica mais evidente ao se tratar do comercio de animais, em que os produtores se 
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encarregam de ir à feira estabelecer relações comerciais com outros produtores e 

intermediários, assim, aumentando sua rentabilidade devido a relação direta com o 

mercado de trocas. 

 

4 DA PRODUÇÃO AO CONSUMO, FLUXOS E INTERAÇÕES ESPACIAIS NA 

MODELAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 Esta pesquisa selecionou 20 (vinte) comunidades para coletas de informações, 

estes dados dizem respeito ao que é produzido nas propriedades e as alternativas 

encontradas para o escoamento desta produção, incluindo também o número de vezes 

que se deslocam para a sede municipal e os gastos referentes ao consumo produtivo, 

como pode ser visto nas imagens 4, 5 e 6. Desta forma, buscou-se estabelecer uma 

compreensão ampla das possíveis relações entre os produtores e as formas de 

comércio urbanas, assim, abordando as diversas etapas do processo produtivo, como 

a produção, distribuição, comércio e consumo. 

 

Imagem 4: Armazém para estocagem de ração e ferramentas. Imagem 5: Criação de 

bovinos. Imagem 6: Plantação de milho. 

 

Fonte: Próprio autor. 

  

Dentre as etapas do processo de produção, buscou-se também focar na relação 

entre a circulação e as formas de comércios, visto que nas últimas décadas se 

intensificou no interior da Paraíba o processo de modernização dos pequenos centros 

comerciais e das formas de comércio, do qual, observa-se um gradativo 

desaparecimento das formas comerciais tradicionais: fixas e temporárias, como as 

bodegas e feiras livres, dando lugar aos supermercados e hipermercados, assim como 

as redes de lojas. (SILVA, 2015; COSTA & DINIZ, 2018) 
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 Conforme descreve Costa e Diniz (2017), historicamente, a Feira Livre de Sumé 

é caracterizada pela sua importância municipal no abastecimento da população local e 

no escoamento da produção local, assim, formando um arranjo espacial entorno da 

feira, como carros de frete, caminhões pau-de-arara, comerciantes de outras 

localidades ao encontro de pequenos e médios produtores locais e de localidades 

circunvizinhas. Tal relação propiciou a formação de uma rede dendritica direcionada 

para a sede municipal, local em que as necessidades de consumo são realizadas.  

 Como pode ser visto no mapa 2, esta rede dendritica interliga todo o território 

do município, possibilitando maior mobilidade. Esta base técnica, ainda que precária, 

é constituída por estradas vicinais, com pisos compostos por solo prensado. Que, além 

de aumentar os gastos com combustível devido as constantes variações de velocidade, 

nos períodos de chuva chegam a inviabilizar o deslocamento em decorrência do risco 

de atolamentos.    

Dentre os 20 pontos de coleta dos dados, 7 registraram dificuldades no 

deslocamento devido à baixa qualidade das estradas, em especial, nos períodos de 

chuva, ocasionando danos aos automóveis e motocicletas, além do risco de acidente 

que, por sua vez, representam parte considerável dos homicídios na localidade. Por 

outro lado, parte destas estradas é interligada às rodovias estaduais ou federais que 

perpassam pelo território, contribuindo para a integração espacial do território 

municipal através dos fluxos diários realizados pelos ônibus escolares, pelos 

distribuidores de leite e pelo comércio de animais, acrescenta-se ainda o uso dessa 

base pelos moradores diante do frequente contato com sede do município em busca 

de mercadorias ou serviços, ou seja, de bens salariais. 

Assim, a partir dos usos gerados para fins econômicos-produtivos no qual o 

território passa a articular, forma-se a base material, como o exemplo das estradas, 

resultante destas interações entre as comunidades rurais e o centro urbano, em um 

processo solidário de complementariedade. Também foi identificado nos pontos de 

coleta que, a maior motivação para o deslocamento para a cidade é o consumo 

produtivo e o consumo individual, propriamente dito. Assim, a cidade passa a ser 

compreendida como o locus do consumo.  
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Mapa 2: A configuração espacial dos pontos de coleta. 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: Próprio autor. 

 

Fora constatado em 16 dos 20 pontos de coleta que o meio mais utilizado para 

a realização dos deslocamentos entre a residência e o núcleo urbano é a motocicleta. 

Também foi identificado que, em todas as residências, existem uma ou mais 

motocicletas, sendo considerado um elemento fundamental para a garantia da 

circulação da produção. Pois possibilita maior autonomia nos deslocamentos, 

aumentando a seletividade dos deslocamentos. 

Cabe salientar que este número é consideravelmente maior, visto que a maioria 

destes transportes são irregulares, especialmente, as motocicletas, desse modo, não 

sendo possível encontrar um número exato. Contudo, a democratização do uso de 

motocicletas, possibilitaram avanços na circulação das mercadorias produzidas, como 

leite, caprinos, ovinos e suínos, reduzindo o consumo produtivo com fretes e 

aumentando a margem de lucratividade, entretanto, o transporte destas mercadorias 

ocorre de modo irregular, colocando em risco a segurança dos produtores e 

intermediários. 
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Gráfico 4: Evolução da frota e da renda Per Capita do município de Sumé entre 2005 e 2016. 

 

Fonte: IPEA. Elaboração: Próprio autor. 

  

5 O PAPEL DAS INTERAÇÕES ESPACIAIS NOS CIRCULOS ESPACIAIS DE 

PRODUÇÃO 

 

Inerentemente às atividades de produção, o uso do espaço é realizado de modo 

desigual, as atividades são distribuídas de um modo, aparentemente, aleatório, no 

entanto, seguem uma lógica de localização. Em sua maioria, essa lógica diz respeito à 

possibilidade de consumo desta produção por outros agentes em seu entorno, assim 

como a existência da comercialização de mercadorias necessárias para que esta 

atividade se desenvolva.  

 Na segunda etapa do processo produtivo, compreendido pela circulação das 

mercadorias, identificamos dois tipos de agentes envolvidos na distribuição: o 

intermediário e o próprio produtor. O intermediário sob a figura do indivíduo que 

compra a mercadoria para negociar com outros mercados, trabalhando com capital 

direto, pode possuir diversos perfis, mas, na maioria dos casos, se trata de pequenos 

comerciantes que atuam diretamente na feira livre ou revendem para os feirantes, 

como aponta Santos (2004), caracterizados pela posse de um pequeno caminhão ou 

carro utilitário, no caso dos produtores entrevistados, corresponde a 70% dos meios 
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de circulação. Por outro lado, ainda há a presença do produtor como vendedor de sua 

própria produção, entretanto, só correspondem a 30% da circulação. 

 Assim como apresenta o mapa 3, os fluxos entre a cidade e o campo variam 

bruscamente entre uma comunidade e outras, pois em alguns dos pontos de coleta 

identificamos que há indivíduos que trabalham na cidade e durante os sete dias da 

semana se deslocam para a mesma. Assim como houve pontos em que identificamos 

que só há deslocamento para sede municipal uma vez por semana, formando assim 

um arranjo espacial diversificado. Por sua vez, foi constatado que existe uma relação 

direta entre a mobilidade espacial e a presença dos intermediários, nas comunidades 

mais distantes da sede municipal existe uma dependência dos produtores para com os 

intermediários, é predominante a existência dos intermediários como a única via de 

circulação. 

 

Mapa 3: Fluxograma da relação Campo-Cidade em Sumé-PB. 

 

Fonte: COSTA, Gustavo. Elaboração: Próprio autor. 

 

Neste sentido, constatou-se que mesmo com a “democratização” dos meios de 

transportes nas últimas duas décadas, como automóveis populares e, principalmente, 

motocicletas; a distância entre a unidade produtiva e a sede municipal, chegando a 34 
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km de distância em algumas localidades, impossibilita o deslocamento das mercadorias 

em condições precárias. Assim, a melhor alternativa que lhes resta é repassar a 

produção, mesmo que isto signifique a redução da margem de lucro e, 

consequentemente, um reinvestimento reduzido. Por outro lado, nas comunidades 

mais próximas do município, como apresentado no mapa 3, estão circuladas de 

amarelo, há uma presença menor dos intermediários. 

 No quadro 1, é apresentado um esquema sintético dos três principais eixos de 

escoamento da produção: A Feira livre, o comércio local e o mercado interterritorial. 

Sendo esmiuçado o processo de circulação dos dois primeiros eixos, pois estes são 

objetos desta pesquisa, dizem respeito a dinâmica interna território e apresenta a 

interação entre os agentes do processo produtivo. Por sua vez, estes dois eixos são 

divididos sob duas perspectivas, uma relacionada ao escoamento da produção agrícola 

e outra sobre o escoamento da produção pecuária, visto que ambas ocorrem de 

maneiras distintas. 

 

Quadro 1: Configuração dos circuitos espaciais de produção em Sumé. 

 

Fonte: COSTA, Gustavo. Elaboração: Próprio autor. 
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No quadro 1 destaca-se o processo de reinvestimento, a respeito deste 

processo, notou-se que, o processo de reprodução das relações sociais de produção 

no circuito espacial de produção se dá através do (re)aplicação de parte dos recursos 

obtidas no processo de produção. Neste sentido, fora identificado dois tipos de 

reinvestimento na interação espacial dos circuitos de produção estudados: o 

reinvestimento e o reinvestimento reduzido; o primeiro diz respeito ao reinvestimento 

oriundo de relações na qual o produtor alcança uma lucratividade mediana, 

conseguindo manter o consumo de seus bens salarias e ainda reinvestir uma 

quantidade igual ou superior à do último reinvestimento. No entanto, o reinvestimento 

reduzido ou imediato, diz respeito às relações para com os intermediários, nas quais 

evidencia-se uma baixa rentabilidade e um reinvestimento menor ao anterior, 

estagnando ou reduzindo suas atividades produtivas. 

 Acrescenta-se ainda a relação entre a produção local e o mercado 

interterritorial, esta relação está restrita, basicamente, a produção de tomate e a 

avicultura que, por sua vez, estão inseridas em outros circuitos de produção com 

maiores ondas de alcance territorial. São atividades desenvolvidas, especificamente, 

para este mercado, assim, no caso do tomate, indo diretamente para a EMPASA e, no 

caso da avicultura, sendo destinada ao abastecimento de cidades circunvizinhas. Por 

outro lado, este mercado interterritorial é de grande importância no abastecimento da 

feira livre e do comércio local com todas as mercadorias não produzidas na localidade 

ou que a produção local não consegue saciar integralmente a demanda.  

 Portanto, considerando que a produção local é limitada à produção de alguns 

poucos produtos do gênero alimentício como foi identificado nos gráficos 2 e 3, o 

mercado interterritorial atua complementado o abastecimento da localidade. 

Entretanto, com a expansão das redes de marcas frigoríficas, lacticínios e 

hortifrutigranjeiras, e sua comercialização pelas novas formas de comércio, há uma 

negação à produção local, dessa forma, a produção local só chega a algumas dessas 

formas comerciais através de intermediários, restando aos produtores canaliza-las 

apenas para a feira livre local.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, percebeu-se a necessidade de 

uma análise dialética e histórica sobre a interação da cidade com o campo e, vice-

versa. Nesta discussão alcançamos uma proposta: a associação de duas concepções 

centrais sobre o tema, as interações espaciais e os circuitos espaciais de cooperação, 

destacando a solidariedade entre os fluxos e sua importância para o desenvolvimento 

local, sendo esta uma cooperação aberta que, por um lado possui uma certa 

padronização, mas de outro, é influenciada por agentes ou fenômenos que 

ocasionalmente se inserem, criando variações na dinâmica do processo de produção, 

fenômenos que uma perspectiva ortodoxa não permite enxergar. 

Norteado pela noção de reciprocidade entre as interações realizadas pelos 

diferentes agentes inseridos na produção, a análise do perfil econômico do município 

de Sumé apresenta os efeitos ocasionados pela predominante presença de alguns 

setores, como agropecuária e serviços. Este primeiro setor, como apresentam os 

gráficos 2 e 3, é caracterizado, principalmente, pela produção de Tomate e pela 

Avicultura e Caprinocultura, sendo as atividades com maior investimento tecnológico, 

desde adubos químicos e uso de tratores no plantio de Tomate até a modernização 

das granjas e o aprimoramento genético dos caprinos. No caso da produção de tomate 

e a criação de aves, observa-se a formação de um arranjo espacial racionalizado para 

o desenvolvimento das atividades, no entanto, esta produção é escoada para outros 

mercados e pouco influencia a economia local. 

 Por outro lado, as atividades produtivas com menor investimento tecnológico e 

racionalização de sua produção são atividades presentes por todo o território, sendo 

circuladas por intermediários ou pelos próprios produtores, a depender da distância e 

do capital investido em sua atividade. Todavia, essa produção é, majoritariamente, 

escoada para a feira livre. Diante dos dados coletados em campo, devido a notória 

redução comercial ocorrida na feira livre, constatou-se uma redução na produção em 

todas as localidades visitadas, ao passo que a demanda diminuiu e a oferta 

permaneceu, desvalorizando as mercadorias produzidas e, consequentemente, o 

reinvestimento. 
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 Para não concluir esta pesquisa, destacamos a necessidade de aprofundamento 

desta temática, pois trata-se de um tema importante as pequenas cidades brasileiras 

e suas respectivas populações. O processo de modernização comercial está 

acarretando sérias consequências aos pequenos produtores, resultando em uma 

reestruturação produtiva excludente, que emprega diretamente um menor quantitativo 

de mão-de-obra, reduz os canais de escoamento da produção e forma um arranjo 

espacial limitado ao consumo. 
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Eixo 8 - A cidade e o urbano no ensino 

Objetiva-se fomentar o debate sobre o estudo da cidade na educação escolar, tanto no 

âmbito geográfico, quanto de forma interdisciplinar. O ensino da cidade e do urbano 

inserido no currículo escolar é fundamental para a formação cidadã, para a vida na 

cidade, para uma postura crítica, participativa e propositiva diante dos desafios urbanos 

tanto nas grandes, quanto nas pequenas cidades. A partir do contexto da cidade em 

que se vive, o Ensino de Geografia pode contribuir na teoria, na metodologia e na prática 

nos estudos das cidades, com reflexões importantes sobre a dinâmica urbana e a vida 

na cidade, o direito à cidade e a relação campo-cidade. Além disso, as ações realizadas 

pela comunidade escolar, influenciam na realidade local, possibilitando avanços sociais, 

políticos, ambientais, culturais e econômicos. 

 

Coordenadoras:  
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ONDE ESTÃO AS PEQUENAS CIDADES NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA? 

 

SALMERON, Lucas da Silva1 

ENDLICH, Angela Maria2 

 

 

RESUMO 

Atualmente expandem-se os estudos acerca das pequenas cidades, demonstrando que 

estas, assim como as demais cidades da rede urbana, também possuem papéis, 

funções específicas. Como tal, é também necessário pensar as pequenas cidades no 

contexto do ensino da Geografia escolar, já que cada cidade possui suas próprias 

características, estabelece relações com outras localidades e como tal, não estão 

isoladas dos processos e fenômenos da rede urbana como um todo. Neste sentido, o 

objetivo deste artigo é debater a necessidade da inserção das pequenas cidades nas 

aulas de Geografia, destacando a relevância do estudo da escala local e o potencial 

formativo desta temática para um dos objetivos basilares da escola: a formação para 

a cidadania. Sendo assim, serão apresentadas algumas possibilidades metodológicas 

para o trabalho com a escala local, visando demonstrar algumas das estratégias 

didáticas que podem ser utilizadas para o trabalho pedagógico das pequenas cidades 

enquanto conteúdo escolar. 

 

Palavras chave: Pequenas cidades. Geografia escolar. Ensino de Geografia.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, nota-se que houve um crescimento no número de trabalhos 

e investigações que abordam as pequenas cidades quanto objetos de pesquisa. 

Contudo, este é um fenômeno recente, e nem sempre estas localidades se constituíram 

uma preocupação dos pesquisadores. 

Como é ressaltado por Fresca (2010), só muito recentemente os pesquisadores 

das diferentes áreas do saber redescobriram as cidades pequenas e passaram a se 

dedicar ao estudo de sua importância, significados e de suas representações sociais, 

econômicas e culturais no contexto da urbanização brasileira.  

Sendo assim, expandiram-se os estudos sobre as pequenas cidades, no entanto, 

pouco ainda se fala sobre como estas podem ser abordadas nas salas de aula, em 

especial no ensino de Geografia que lida com temáticas como a urbanização, as 

relações campo e cidade, a rede urbana e assim por diante. 

As pequenas cidades também possuem papéis, funções e estão inseridas na 

rede urbana, e como tal, também precisam ser pensadas e analisadas neste conjunto. 

Além disso, estes espaços também são lugares de vivências, de experiências e de laços 

afetivos que seus moradores ali criam e recriam. Logo, isso também deve ser abordado 

no processo de ensino e aprendizagem, pois se queremos que os alunos conheçam o 

mundo, eles precisam reconhecer a realidade urbana brasileira como um todo, e não 

apenas as grandes metrópoles nacionais ou globais. 

Neste sentido, o presente artigo visa debater a relevância de levar as 

diferentes concepções e temáticas sobre as pequenas cidades para o meio escolar, 

sobretudo no que se refere ao ensino de Geografia. Objetiva-se, ainda, apresentar 

algumas das possibilidades metodológicas que o professor pode utilizar para o trabalho 

com as pequenas cidades. 

Em um primeiro momento será realizada uma discussão teórica sobre as 

pequenas cidades, destacando como estas vem ou não sendo inseridas no ensino de 

Geografia. Posteriormente, será ressaltado a pertinência do estudo da escala local no 

ensino, e, por fim, algumas das possibilidades didáticas e metodológicas para inserir 

este estudo do espaço local, e mais especificamente das pequenas cidades, no ensino 
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da Geografia escolar. 

 

2 AS PEQUENAS CIDADES E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Como destacado na parte introdutória do presente artigo, apenas muito 

recentemente que a atenção pelo estudo das pequenas localidades cresceu no meio 

acadêmico. Os autores Bell e Jayne (2009) constatam que as pesquisas sobre a 

questão urbana têm sido irregulares e dominada por estudos a respeito das grandes 

cidades. Os autores destacam que as pequenas cidades, neste contexto, foram 

ignoradas pelos próprios teóricos urbanos que, ao tentarem conceituar amplas 

agendas urbanas e ao enfatizarem temáticas como a estrutura e natureza da hierarquia 

urbana, as cidades globais, as cidades-regiões globais, etc., tenderam a “obscurecer” 

os estudos das cidades pequenas. 

Contudo, o urbano não é constituído apenas das grandes cidades ou das 

metrópoles globais, mas é caracterizada pela heterogeneidade, e estudar as pequenas 

cidades permite então ter uma visão mais completa sobre a rede urbana. Em 

complemento a este pensamento, Endlich (2006) afirma: 

 

Não contemplar as pequenas cidades é esquecer uma parte da 

realidade urbana. Não se deixa apenas de estudar uma parte concreta 
da espacialidade brasileira, como também esta falta de estudo 

compromete uma compreensão mais ampla da rede urbana, até 
mesmo das questões tratadas no domínio dos centros urbanos 
maiores, bem como das possibilidades de intervenção (ENDLICH, 

2006, p. 31). 

 

É preciso também, nesta direção, que as pequenas cidades sejam objeto de 

discussão nas salas de aula, principalmente nos pequenos municípios em que se sabe 

que grande parte dos alunos habitam, já que maior parte da realidade urbana brasileira 

é composta pelas cidades pequenas, e que, em muitos casos, não são estudadas ou 

mesmo não possuem materiais didáticos/pedagógicos que ajudem os mesmos na 

compreensão do seu espaço local. 

Parte-se do pressuposto de que a cidade pode ser educativa, desempenhando 

um papel fundamental na formação de uma consciência espacial e cidadã dos 
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estudantes da Educação Básica. Pensar as cidades sob tal perspectiva reafirma então 

a possibilidade de se trabalhar concretamente a cidade enquanto conteúdo geográfico, 

de forma a contribuir para a compreensão da espacialidade contemporânea. Além 

disso, estudar as cidades é também abordar o estudo dos conceitos basilares da ciência 

geográfica, como os de paisagem, lugar e território, reforçando uma aprendizagem 

significativa dos educandos (CAVALCANTI, 2013). 

 Portanto, é fato que existe uma preocupação com o urbano, tanto nas pesquisas 

acadêmicas como nos próprios currículos e planejamentos escolares. No entanto, tal 

preocupação, como aponta Fernandes (2018), precisa ser com o urbano em sua 

totalidade, inserindo também as pequenas cidades no debate, especialmente a partir 

dos papéis urbanos desempenhados e sua inserção na rede de cidades, e neste 

raciocínio, também é fundamental a inserção destas no debate no meio escolar. 

 Moreira Junior (2016) ressalta que não são apenas as metrópoles e as grandes 

cidades que explicam o quadro da urbanização brasileira. O autor prossegue 

destacando que a cidades médias, pequenas, ribeirinhas, antigas, entre outras 

realidades urbanas, fazem parte do quadro urbano nacional, e sua diversidade urbana 

é múltipla e complexa. Todas elas trazem experiências diversificadas para os alunos. 

Sendo assim, por que não as utilizar também para aprender e ensinar Geografia nas 

escolas?  

É preciso destacar que o estudo destas grandes cidades também é significativo 

no ensino da Geografia escolar, e como tal, não deve ser descartado pelos professores. 

Todavia, tão importante como abordar as grandes cidades enquanto conteúdo nas 

aulas, é também considerar as pequenas localidades no processo de ensino-

aprendizagem, pois estas carregam suas especificidades, suas características, 

participam econômico, social e politicamente da rede urbana, além de ser um lugar de 

vivência, relações e afetividade para grande parte da população brasileira. 

Há de se destacar ainda a forma como a ideia de pequena cidade é transmitida. 

Silva (2011) mostra que a ideia de “cidade pequena” ganha, constantemente, uma 

conotação vaga, cujo sentido geográfico é perdido, distorcido ou mesmo 

negligenciado. Nas palavras do autor: “Por isso, em muitos casos, diz-se que tais locais 

são pacatos e seguros, são polos de recepção de idosos e com altíssimo nível de 
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qualidade de vida, sem ao menos estabelecer uma investigação acurada para provar 

ou não tais afirmações” (p. 33).  

Porém, como destaca o autor acima citado, é preciso chamar atenção ao fato 

de que existe uma realidade rica do ponto de vista empírico e social a ser investigada 

e que o debate geográfico pode contribuir para a compreensão destas localidades, 

além, certamente, de desmistificar algumas destas vagas noções sobre estas pequenas 

localidades. Sendo assim, também é mister que estes debates se façam presentes na 

formação escolar dos estudantes, e aí a educação geográfica pode desempenhar um 

papel fundamental. 

A Geografia, enquanto disciplina presente nos currículos escolares, possui uma 

grande contribuição para o desenvolvimento de um raciocínio geográfico nos 

educandos, ou seja, é capaz de permitir os sujeitos lerem e interpretarem o mundo e 

a realidade, de forma a construir uma consciência espacial e cidadã sobre e no espaço. 

Sendo assim, a Educação Geográfica seria um processo capaz de contribuir para 

a codificação e decodificação do mundo pelo aluno, ou seja, para que este construa 

uma interpretação da espacialidade e das coisas enquanto consciência da possibilidade 

de intervenção no espaço. Logo, pertencer a um espaço e nele ser cidadão implica que 

o indivíduo saiba pensar o espaço no qual ele vive suas experiências (NOGUEIRA; 

CARNEIRO, 2013). É neste caminho, portanto, que se pode pensar no potencial do 

estudo da realidade das pequenas cidades enquanto uma forma de pensa-las 

geograficamente, ou seja, exercer o raciocínio geográfico e espacial. 

Gonçalves (2005), ao procurar demonstrar a importância de compreender a 

realidade das pequenas cidades, afirma: 

 

[...] mesmo diante da inúmera quantidade de cidades pequenas, cada 

uma é um caso específico. Apesar das semelhanças existentes – no 
que diz respeito ao modelo de desenvolvimento adotado, até às feições 
paisagísticas, entre outros aspectos – a dinâmica socioeconômica de 

cada cidade é um caso particular, que a difere das demais” 

(GONÇALVES, 2005, p. 37). 

 

Sendo assim, cada pequena cidade brasileira possui suas próprias 

especificidades que precisam ser abordadas e destacadas pelos professores nas salas 
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de aula. Estudar a própria cidade é conhecer, em profundidade, o espaço em que cada 

aluno habita e que se relaciona diariamente. Conhecer a sua realidade e as relações 

que ali acontecem é de suma importância para o educando, tanto para sua formação 

como para a sua construção enquanto um sujeito cidadão. A próximo tópico, assim, 

objetiva apresentar a importância de se estudar o local nas aulas de Geografia, e como 

isso pode contribuir para a formação do aluno enquanto cidadão. 

 

3 AS POTENCIALIDADES DO ESTUDO DA ESCALA LOCAL NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Estudar as cidades é uma forma do aluno poder conhecer de forma crítica, por 

meio de um olhar geográfico, a própria realidade no qual está inserido. Contudo, tal 

estudo precisa ser realizado de forma integrada, sempre fazendo a devida relação 

entre as diferentes escalas geográficas de análise, de forma que não se estude o local 

apenas pelo local em si, mas em suas interações com a rede urbana como um todo. 

No entanto, nem sempre a escala local é levada para dentro das salas de aula, 

no qual muitas vezes não existem materiais didáticos presentes na realidade escolar 

que falem sobre as cidades que os educandos habitam, ou mesmo a dificuldade que 

os professores possuem em trabalhar com as aspectos do local, já que em muitos 

casos, quase nada se falava desta escala em suas formações enquanto docentes. 

Callai (2004) nos alerta que em nossas vidas muitas vezes sabemos coisas que 

acontecem no mundo, admiramos paisagens maravilhosas, nos deslumbramos por 

cidades distantes, mas não sabemos o que existe e o que está acontecendo no lugar 

em que vivemos. Neste raciocínio: 

 

Muito se fala que partir da realidade mais próxima é mais conveniente 
para a aprendizagem, porém muitas vezes força-se uma relação de 

fora, o que torna tudo muito superficial e até cheio de equívocos. O 
aluno é um ser histórico que traz consigo e em si uma história, e um 
conhecimento adquirido na sua própria vivência. O desafio é fazer a 

partir daí a ampliação e o aprofundamento do conhecimento do seu 
espaço, do lugar em que vive, relacionando-o com outros espaços mais 

distantes e até diferentes (CALLAI, 2001, p. 136). 
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 Como colocado pela autora na citação acima, fazer o estudo desta realidade 

é um desafio, pois não se trata de estudar o local com base no senso comum, mas sim 

aproveitar deste olhar empírico que os educandos levam para dentro da escola para 

se chegar a um conhecimento mais elaborado, geográfico diríamos no caso específico 

da Geografia escolar. 

Os autores Lima e Thomaz (2011) apontam que se falta conhecimento dos 

estudantes no que se refere à geografia da escala local, é também uma verdade que 

parte dos professores também o desconhecem, pois com a globalização a Geografia 

do lugar perdeu importância, já que o mundo está “dentro de casa” através dos vários 

meios de comunicação e muitas vezes as grandes manchetes tornam-se mais 

importantes no contexto escolar do que as questões locais. 

Cabe destacar que o estudo de acontecimentos e fenômenos nas demais 

escalas geográficas não são menos importantes, pelo contrário, também fazem parte 

da educação geográfica e devem ser trabalhadas pelos professores. Não obstante, é 

preciso sempre pensar na relação entre estas diferentes escalas geográficas ao se 

abordar qualquer conteúdo nas aulas, de forma a mostrar aos estudantes como 

acontecimentos distantes impactam na sua realidade mais específica, ou mesmo como 

acontecimentos da sua realidade local também se fazem presentes em outros lugares. 

Lima e Thomaz (2011) ainda destacam que um outro fator contribui para essa 

falta de informação sobre a própria realidade: nas séries finais do Ensino Fundamental 

e Médio as temáticas que estão organizados nos livros didáticos abordam conteúdos 

menos específicos (ou de maior generalidade), ou seja, trata sobre as regiões, 

continentes, países e, raramente, os estados.  

Portanto, o mundo da vida precisa adentrar a escola, para que esta também 

que consiga acolher os alunos e possa lhes dar condições de realizarem a sua 

formação, de desenvolver um senso crítico, e ampliar as suas visões de mundo 

(CALLAI, 2004). É importante neste ponto também corroborar a importância que o 

estudo do local possui para a formação do sujeito enquanto cidadão, já que se trata 

mostrar ao aluno que ele também é um indivíduo partícipe da construção do seu 

espaço. 
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Como Callai (2001) afirma, é preciso conhecer o meio em que se vive, exercitar 

a crítica sobre o que acontece nesta localidade e reconhecer as possibilidades 

alternativas para os objetivos que se quer alcançar. Os conteúdos geográficos, tais 

como o estudo do mundo, das configurações territoriais, da organização do espaço e 

da sua apropriação pelos diversos povos, os interesses políticos e as formas de tratar 

a natureza, se põem então como conteúdos que permitem uma educação para a 

cidadania. Esta seria o comprometimento com a construção de uma sociedade melhor, 

conhecendo a realidade e assim compreendendo os mecanismos que a sociedade 

utiliza, reconhecendo no território a sua história e as possibilidades de mudança. Ainda 

na visão da autora: 

 

A relação do indivíduo com o seu meio, a compreensão do espaço 
construído no cotidiano, os microespaços que são os territórios do 

indivíduo, da família, da escola, dos amigos, devem ser incorporados 
aos conteúdos formais que as listas de Geografia contêm. Estes 

aspectos poderão permitir que se faça a ligação da vida real concreta 
com as demais informações e análises (CALLAI, 2001, 141). 

 

Pensando então no caso do estudo do urbano, é preciso debater o ensino da 

cidade de modo que o discente possa compreender, por meio de um raciocínio 

geográfico, o lugar em que vive. Portanto, utilizando-se do referencial teórico e 

metodológicos da Geografia, mediada pelo trabalho docente, é pensar em uma 

educação geográfica e voltada para a formação cidadã. 

Aliás, este encontro entre a vida real, concreta, com o conhecimento científico, 

ou melhor, geográfico, e fundamental para avançar no aprendizado. Além disso, é de 

suma importância pensar nas conexões entre os conteúdos e a dimensão pedagógica. 

Logo, se trata de pensar como associar o real, o vivido, com os saberes escolares, bem 

como de que forma isso pode ser trabalhado enquanto conteúdo nas aulas de 

Geografia, e, consequentemente, de que forma estes conteúdos podem ser abordados. 

Neste sentido, o próximo tópico destaca algumas metodologias e estratégias didáticas 

que podem ser utilizados para este tipo de trabalho. 
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4 AS POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS PARA O TRABALHO COM AS 

PEQUENAS CIDADES 

 

 Fica evidente até o presente momento deste artigo que em muitos casos há 

uma lacuna sobre o estudo da escala local nas aulas de Geografia, e em específico das 

pequenas cidades brasileiras, já que não é possível contemplar todos os 5.570 

municípios nos livros didáticos, ou pouco se fala sobre esta escala nestes materiais, 

além do fato de que muitas vezes não existe nenhum outro material disponível nestas 

localidades que tratem sobre sua realidade local. 

 Portanto, surge daí a necessidade de se repensar as práticas docentes em sala 

de aula, para que se possa assim levar o estudo das pequenas cidades para as aulas 

de Geografia. Mas de que modo fazer isso? 

 É preciso se desafiar a ir além dos conteúdos que estão colocados nos livros 

didáticos e nos planejamentos escolares, e isso exige pesquisas, ideias e diferentes 

práticas que os professores podem vir a adotar. Contudo, não existe uma “receita” 

pronta e acabada que irá nortear a prática docente para este tipo de estudo. Como 

bem colocam Callai e Moraes (2017), uma proposição para fazer esta educação 

geográfica acontecer se apoia em considerar o quê, para quem; para quê e como. 

 Considerar O QUE se refere aos conteúdos que são específicos da Geografia, 

seja a ciência, ou a geografia escolar, pois são eles os balizadores no sentido do que 

cabem ser abordado e aprendido na escola. Já o PARA QUEM remete a quem são os 

alunos, onde e como vivem, ou mesmo qual o contexto das suas vidas, seja no 

conhecimento do lugar em que vivem, considerando toda a complexidade deste, seja 

na dimensão de quem são esses sujeitos enquanto grupo social. 

 Já a dimensão do PARA QUE diz respeito à motivação que se pretende ter ao 

ensinar Geografia na escola. Mas para realizar uma aprendizagem significativa que 

responda a essas demandas é importante considerar e respeitar o conhecimento que 

os alunos trazem a partir de seus conceitos espontâneos, para assim então buscar de 

construção dos conceitos científicos. E por fim, o COMO são então as estratégias em 

que se pode apoiar a busca dos objetivos para alcançar a efetividade do ensino da 

Geografia, com vistas aos outros três elementos aqui brevemente citados. Como 
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reforçam as autoras: “é importante ressaltar que não existem receitas para fazer o 

ensino e que a dimensão didático pedagógica se afirma como elemento significativo 

na escolha dessas alternativas que se caracterizam por metodologias, atividades, etc.” 

(CALLAI; MORAES, 2017, p. 85). 

 A respeito desta última dimensão em específica, o COMO, é possível destacar 

que existem diversas metodologias e diferentes formas de se trabalhar com cada um 

dos conteúdos geográficos, e isso exige então que o professor pense sobre as melhores 

práticas que podem ser adotadas para determinada turma e num determinado 

momento, pois nem toda metodologia pode ter êxito no momento de ser aplicada nas 

salas de aula, e nem todos os alunos reagirão da mesma forma para cada atividade 

proposta. 

 Lima e Thomaz (2011) apontam algumas metodologias que poderiam ser 

utilizadas para este estudo da escala local, e aqui reforçamos que são possíveis práticas 

a serem empregadas ao se estudar as pequenas cidades. Porém, são muitas e variadas 

as atividades que podem ser desenvolvidas, e que devem ser eleitas conforme critério 

do professor, e justamente por isso, o planejamento prévio é de suma importância 

neste processo.  

 A primeira metodologia destacada é a da aula de campo, que se trata de um 

encaminhamento extremamente útil para as aulas de Geografia. Os autores destacam 

que como o estudo do município enfoca espaço próximo do aluno, a saída a campo se 

torna bastante viável. A aula de campo pode ser tanto uma visita aos principais pontos 

da cidade ou do município como um todo, ou mesmo uma aula em torno do quarteirão 

da escola para reconhecer as espécies de árvores existentes nesse espaço, por 

exemplo. 

 Todavia, é importante lembrar que o docente deve ter o cuidado necessário 

para que a aula não seja um simples passeio. A saída dos alunos da sala de aula deve 

ter objetivos claros, e a análise dos conteúdos abordados deve ser explicada agora sob 

o ponto de vista científico, e não mais pelo senso comum. Não interessa também a 

simples enumeração de fatos observados, mas uma análise mais profunda e geográfica 

sobre os mesmos (LIMA; THOMAZ, 2011). 
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 A confecção de maquetes também se mostra como uma possibilidade viável, 

em que, no geral, os alunos participam com maior intensidade deste tipo de atividade, 

como destacam os autores. Através da maquete o aluno tem então uma visão 

tridimensional de aspectos relevantes da Geografia, diferentemente de analisar apenas 

as formas planas do que se deseja representar. Trata-se de uma representação para 

a qual é preciso antes uma atenta observação. Portanto, não só o resultado, mas o 

processo de elaboração possibilitará o estímulo a reflexão acerca da realidade. 

 Os autores destacam ainda as entrevistas enquanto uma possibilidade de 

atividade a ser desenvolvida ao se estudar aspectos da escala local, pois pode ser de 

fácil aplicação e apresentar resultados que permitem uma ampla análise do que se 

pretende estudar.  

Lima e Thomaz (2011, p. 11) utilizam de um exemplo de atividade com as 

entrevistas: “[...] se o conteúdo que está sendo trabalhado no momento é espaço 

cultural, pode-se entrevistar moradores mais antigos da cidade para que descrevam 

as transformações que o espaço do município vem passando”. Acrescentamos que 

assim como o exemplo de entrevistas com moradores mais antigos da cidade, diversas 

outras possibilidades poderiam ser realizadas, desde que tal atividade aconteça com a 

devida orientação de um professor, pois uma entrevista não é um simples rol de 

perguntas a ser colocadas para quem se deseja entrevistar, mas deve ir além e ter 

objetivos claros e concisos. 

As pesquisas em dados e estatísticas sobre o espaço em que os educandos 

habitam também é uma atividade de grande contribuição. Por meio destas, uma série 

de informações sobre estas localidades podem ser reveladas, mas cabe ressaltar que 

os dados por si só não nos revelam nada, e por isso é importante a análise destes 

junto aos alunos. Por exemplo: ao realizar junto aos alunos a pesquisa de dados 

demográficos sobre o município em que habitam, o professor deve mostrar aos 

mesmos o que esta série de números e estatísticas significam na prática daquela 

realidade, quais os significados e as implicações destes, como, por exemplo, os dados 

desta população denunciam a necessidade da implementação de políticas públicas 

para uma determinada faixa da população deste município, e assim por diante. 
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Lima e Thomaz (2011) colocam ainda a importância do trabalho com mapas e 

cartas, que se constituem como ferramentas indispensáveis nas aulas de geografia. A 

partir dessas ferramentas que o aluno aprende a se localizar espacialmente, tanto na 

sua rua, no seu bairro, na sua cidade, estado ou mesmo em outras escalas.  

 

Uma atividade simples, mas de grande valia, é colocar o mapa no chão 

do pátio da escola (orientado corretamente o mapa) e, a partir dele 
mostrar aos alunos as direções na cidade ou no município. Podemos 
explorar a direção de alguns pontos de referência da cidade (igreja, 

hospital...), os limites dos municípios, até a direção da residência de 
cada aluno (LIMA; THOMAZ, 2011, p. 12). 

 

 Acrescentamos aqui a importância que os atlas municipais podem ter neste 

processo de ensinar pelos mapas, cuja grande contribuição está justamente nesta 

possibilidade de compreender dos educandos compreenderem o seu próprio espaço 

local, a partir de uma série de mapas e informações sobre o local em que habita, e 

que não faz parte dos livros didáticos ou demais materiais comumente adotados no 

dia a dia das aulas. 

 Como apontam Bueno e Buque (2015), os atlas escolares municipais se 

constituem enquanto materiais didáticos interessantes no ensino de Geografia na 

medida em que localizam, representam e contribuem na leitura e na análise espacial 

de lugares distintos. Além disso, constitui-se em uma das formas para viabilizar a 

apresentação e o uso de mapas no ensino, principalmente a partir de uma perspectiva 

da leitura do espaço local. Ainda na visão destes autores: 

 

O atlas escolar municipal difere de outros livros didáticos quando leva 

ao aluno conhecimentos que ele aprendeu precariamente na família ou 
mesmo na escola, os chamados conhecimentos prévios. Dessa 

maneira, ao folhear as páginas do atlas, o aluno vai se reconhecendo 
no contexto do seu cotidiano. É a praça onde ele costuma jogar bola 
com os colegas no final da tarde; o rio que passa pelo centro da cidade 

e está bastante poluído; o município vizinho, onde ele vai aos finais de 
semana visitar seus avós, enfim, isso aguça a sua vontade de conhecer 

o restante do lugar onde mora, o que acontece de forma agradável e 
curiosa (BUENO; BUQUE, 2005, p. 101-102). 
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Neste sentido, a proposta de utilizar dos atlas escolares municipais vem para 

suprir esta necessidade de um material específico que contemple o local de vivência 

dos educandos, de modo a levar os mesmos a uma consciência da espacialidade das 

coisas, dos fenômenos que eles vivenciam, como parte da história social. A perspectiva 

de responder às perguntas “onde” e “por que nesse lugar”, demonstra então a 

especificidade da Geografia contida nesses materiais, que vai além de simplesmente 

localização, mas sim buscar a significação dos lugares (SILVA; COMPIANI, 2005). 

 Porém nem todo município brasileiro possui um atlas municipal que pode ser 

utilizado no processo de ensino/aprendizagem, e este é o caso de grande parte das 

pequenas cidades brasileiras. Assim se desponta a possibilidade da construção de um 

atlas municipal escolar em conjunto com os alunos, enquanto atores partícipes da 

elaboração deste complexo material, mas que é de grande relevância para a 

compreensão do seu espaço. 

 Estas são apenas algumas ideias de metodologias e exercícios que podem vir a 

ser realizadas junto aos alunos nas aulas de Geografia, ou de outras disciplinas 

também, já que o estudo do espaço local não é uma responsabilidade apenas da 

Geografia escolar. Além destas, existem uma série de outras atividades que podem ser 

desenvolvidas, como a utilização de vídeos e imagens que explorem a localidade que 

se deseja trabalhar; a elaboração de documentários pelos próprios discentes; o 

desenho; as imagens aéreas dentre outras variadas formas de se explorar as pequenas 

cidades a partir de diferentes perspectivas. 

 O fundamental, em todo caso, é sempre o professor avaliar como isso pode ser 

realizado, qual a realidade e as condições para desenvolver alguma metodologia em 

específico e sempre tendo em mente com clareza quais são os objetivos por trás das 

práticas que deseja adotar, para que assim as estratégias didáticas adotadas tenham, 

de fato, significado para os alunos e também para o professor, que não seja apenas 

uma atividade cujo fim único e último seja a nota, e não o aprendizado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tratar, geograficamente, sobre o estudo da realidade local, é cada vez mais 

necessário nas salas de aula nos dias de hoje. Não apenas para que o aluno possa 

compreender os aspectos da sua localidade em si, mas para compreender quais as 

relações que se estabelecem entre este seu lugar de vivência com as demais escalas 

geográficas, bem como para se entender como cidadão deste espaço. 

Este estudo do local é válido para toda e qualquer realidade urbana brasileira, 

mas aqui destacamos a importância de tratar sobre as pequenas cidades, que não são 

encontradas nos livros didáticos, e muitas vezes carecem de materiais didáticos 

específicos para abordar as mesmas no meio escolar. 

Porém, pensando então nestas lacunas, é que neste artigo buscou-se 

apresentar algumas possibilidades didáticas e metodológicas para auxiliar os docentes 

a pensarem em estratégias que podem ser utilizadas na hora de ensinar sobre estes 

aspectos da realidade local nas aulas.  

Fica evidente então a necessidade de um olhar geográfico para as pequenas 

cidades em seus diferentes aspectos, agora não mais um olhar do senso comum, mas 

utilizando-se destas vivências dos alunos para um saber mais cientificamente 

elaborado, analisado sob o prisma da ciência geográfica, mas sempre estabelecendo 

as relações entre os saberes científicos e a didática da Geografia. 

Como é enfatizado por Callai e Moraes (2017), a educação geográfica pode ser 

o caminho para a educar para a cidadania por meio da Geografia escolar. Logo, deve 

ser claro que ao se abordar as temáticas aqui colocadas, nunca se deve perder de vista 

que um dos pilares disso tudo é a construção da formação cidadã dos educandos. 

Trata-se, pois, de permitir que os discentes se entendam como sujeitos que, possuindo 

seus direitos e seus deveres, participam ativamente da construção do seu espaço. 

Reforçamos aqui a ideia de que o estudo da cidade, enfatizando principalmente 

a realidade das pequenas cidades, enquanto um lugar de vivências e enquanto 

conteúdo da Geografia escolar, pode se constituir em uma forma de encaminhamento 

de produção de um conhecimento poderoso que, na singularidade de cada aluno, 

oportuniza a compreensão do mundo e possibilita uma formação cidadã através do 
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conhecimento. Busca-se, portanto, a formação de um cidadão que consiga reconhecer 

[...] o mundo em que vive, que se compreenda como indivíduo social capaz de 

construir a sua história, a sua sociedade, o seu espaço, e que consiga ter os 

mecanismos e os instrumentos para tanto” (CALLAI, 2001, p. 134). 
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O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD) E 

AS CIDADES PEQUENAS 
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RESUMO 

As pequenas cidades vêm cada vez mais se tornando objeto de estudos entre variadas 

temáticas. No ensino de geografia não é diferente, visto que as pequenas cidades 

representem boa parte do número de aglomerações urbanas a nível nacional e tem 

demasiada importância. Desse modo, o presente trabalho visa tratar como uma política 

educacional nacional, no caso deste estudo o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) do ano de 2020, aborda as cidades pequenas. Para isto é realizado um 

levantamento bibliográfico sobre a temática concomitantemente com uma análise 

investigativa debruçada sobre o Guia do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Com base em tais análises é possível constatar que praticamente nenhuma obra se 

preocupa com as cidades pequenas, tratando em demasia as grandes aglomerações, 

fugindo das realidades dos alunos que habitam as pequenas aglomerações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tratar de cidades pequenas no ensino de geografia dispõe vários desafios para 

os docentes e pesquisadores que se preocupam com a temática. Quando o assunto 

aborda as políticas educacionais a problemática se torna ainda mais complexa. Visto 

isso, o que se propõe neste estudo é analisar a forma que uma política educacional, 

como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), aborda as cidades pequenas e 

suas realidades. 

Tal inquietação surge da preocupação em tratar as realidades das pequenas 

cidades, visto que, atualmente, os documentos curriculares nacionais como, PCN e 

BNCC3 apesar de tratarem da diversidade a ser respeitada advinda das diferentes 

realidades, muito pouco ou praticamente nada aborda a realidades destas cidades, se 

preocupando em demasia com as grandes aglomerações como as grandes cidades e 

metrópoles. Cabe então indagar, e as pequenas cidades? E os alunos que moram 

nestas pequenas cidades? Conhecem mais as realidades distantes dos grandes centros 

urbanos que a sua própria realidade? 

Assim, o objetivo principal deste trabalho se desdobra em investigar como e 

de que forma o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) aborda as cidades 

pequenas, com o intuito de poder desvelar se existe uma preocupação desta política 

que indica aos elaboradores dos materiais a necessidade da abordagem das cidades 

pequenas nos materiais produzidos e aprovados por esse programa. 

Para isso é feito um levantamento bibliográfico sobre a temática com autores 

que se preocupam com este tipo de análise como Oliveira e Giordani (2017), Gonçalves 

e Melatti (2017) e Couto (2017). Juntamente com a análise do Guia do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) mais recente, do ano de 2020. Com isso, o presente 

estudo busca contribuir principalmente com o ensino de geografia nas cidades 

pequenas e servir de material de estudos para docentes e pesquisadores que se 

preocupam com essa temática que se torna cada vez mais relevante nos tempos 

atuais. 

 
3 Tema abordado na dissertação de mestrado intitulada de “Do local ao Global: a dialética entra as 

políticas curriculares de geografia e as cidades médias e pequenas”, que ainda se encontra em 
andamento. 
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2 O GUIA DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO E AS CIDADES 

PEQUENAS 

 

Segundo os dados do IBGE (2010), se considerarmos apenas as cidades com 

50.000 habitantes ou menos, a participação no total geral da população brasileira fica 

em torno de 33%, o que se desenha como um grande contingente populacional, ou 

seja, é uma população que merece atenção das Políticas educacionais. 

Tratando das cidades pequenas, como salienta Corrêa, 2011, abordando os 

aspectos fundamentais a se considerar em uma cidade pequenas, esta é melhor 

definida menos pelo aspecto demográfico e mais pela sua centralidade exercida a nível 

local. Portanto, fato fundamental a se considerar em uma cidade pequena é a 

centralidade exercida dentro dos domínios de seu território municipal em que vive sua 

população. 

A pequena cidade pode ser melhor definida em termos do grau de 

centralidade do que em termos de tamanho demográfico. Ela se 
caracteriza por ser um centro local, isto é, um centro que exerce 
centralidade em relação ao seu território municipal, sua hinterlândia, 

onde vive uma população dispersa dedicada sobretudo às atividades 
agrárias. Em muitos casos vilas e povoados estão em sua hinterlândia: 

constituem eles núcleos de povoamento dedicados essencialmente às 
atividades agrárias. Mas muitas pequenas cidades têm em suas 
hinterlândias algumas pequenas cidades, menores ainda, que em um 

passado não muito distante, constituíam vilas e povoados 
subordinados a elas (CORRÊA, 2011, pág. 7). 

 

Neste sentido, ao tratar do movimento de concentração e dispersão dos núcleos 

urbanos, Olanda (2008) articula as cidades pequenas e grandes evidenciando que tal 

processo é movido por forças e movimentos antagônicos, desiguais e combinados, 

articulando as cidades pequenas e grandes em um único processo. Dado isso, fica 

evidente a importância das cidades pequenas no cenário urbano e de estudos como o 

de Junior (2016) ao abordar a importância das cidades pequenas nos componentes 

curriculares de geografia tendo como base os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). Assim como Fresca (2001), que traz a importância das cidades pequenas no 

ensino de geografia, visto que estas estão muito mais próximas dos alunos que 

habitam nestas cidades e de suas realidades, ou seja, da escala local. 
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Outras tantas discussões e exemplos poderiam ser colocados mas, o 
que importa no presente é destacar mais uma vez a imensa e profícua 

possibilidade de analisar e trabalharmos conteúdos do ensino 
fundamental e médio a partir, também, das pequenas cidades. Além 

dos mais estes lugares pelas suas escalas acabam por se tornar muito 
favoráveis à compreensão do real, já que são lugares singulares e 
manifestam a universalidade (FRESCA, 2001, pág. 32). 

 

Mediante isto, fica claro a importância de se olhar com maior atenção para as 

cidades pequenas. Mas esta atenção das políticas de educação é realmente suficiente? 

As Políticas educacionais nacionais possuem o desafio de pensar a educação para as 

diferentes realidades do país, infelizmente muitas vezes isso não é feito e as políticas 

educacionais acabam sendo elaboradas tendo como base norteadora o discurso de 

cidade grande principalmente das capitais dos estados, excluindo dessa forma as 

cidades médias e pequenas de sua abordagem. 

Quando trazemos para essa discussão as políticas educacionais que tratam 

sobre currículo e sobre produção de material didático essa questão passa a ser ainda 

mais problemática. 

O livro didático é um dos elementos presentes na escola que influencia 

diretamente no currículo que será aplicado. Gonçalves e Melatti (2017) ressaltam essa 

importância considerando os livros como um dos mais importantes estruturantes do 

currículo escolar. O que conforme Castellar (2006) expõe um currículo sem 

organização e sem sentido. 

 

Em várias escolas públicas ou privadas, acabam-se organizando 
pretenciosos currículos com listas de conteúdos considerados a partir 
da visão de cada membro da equipe, sem que as discussões anteriores 

e acadêmicas façam efetivamente parte da elaboração final desses 
currículos – o resultado é um envolvimento pífio por parte dos alunos 
nas aulas reforçando a visão de que o currículo mais eficiente é o índice 

do livro didático (CASTELLAR, 2006, pág. 4). 

 

Nessa edição de 2020 o PLND exigiu que as obras seguissem a BNCC (a maioria 

dos livros apresentam uma lista com as competências e habilidades da BNCC que estão 

presentes na obra), garantindo a implementação dessa por meio dos livros didáticos e 

legitimando essa atitude que muitos professores possuem de considerar o índice do 

livro didático como o currículo.  De acordo com o Edital de Convocação 01/2018  que 
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determina as normas de Convocação para o processo de inscrição e avaliação de obras 

didáticas e literárias para o Programa Nacional do Livro e do Material Didático “A 

avaliação objetiva sobretudo garantir que os materiais contribuam para o 

desenvolvimento das competências e habilidades envolvidas no processo de 

aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental, conforme definidas na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2020,p.37)” 

No entanto o edital não apresenta mais informações sobre o conteúdo que deve 

estra presente nos livros. Para entender melhor o que é exigido no livro didático um 

dos caminhos é analisar o Guia do Programa Nacional do Livro Didático. Esses 

documentos tomam relevância pois são responsáveis por apresentar as obras ao 

professor e, consequentemente, se tratando de um documento que passou por um 

processo avaliativo no que diz respeito às suas obras, fornece elementos que propiciam 

fazer uma análise das disputas de saber embutidas em tal documento. 

 

Como se entrecruzam as linhas que possibilitam localizar, no Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), um diálogo entre os materiais 

selecionados pela dita política pública e os professores que os utilizarão 
para ensinar/aprender Geografia nos anos finais do Ensino 
Fundamental? Na medida em que traça um roteiro para apresentar as 

obras aos professores, o Guia possui elementos que possibilitam 
problematizar as disputas sintetizadas pelos processos de avaliação 

empreendidos no âmbito do PNLD. É evidente que tais disputas se dão 
pelos saberes, pelos métodos e pelas práticas correlatas possibilitadas 
pelo uso que o professor faz do livro escolhido (OLIVEIRA E GIORDANI, 

2017, pág. 26). 

 

Dado essa relevância, é de nítida necessidade que a análise se debruce também 

sobre esse importante elemento do ensino de geografia, investigando se, de acordo 

com Couto (2017), os livros aprovados no Programa Nacional do Livro Didático 

contidos no Guia estejam alinhados com o propósito real do ensino de geografia em 

uma sociedade de classes, em que o raciocínio geográfico esteja a serviço e práticas 

sociais transformadoras. 
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Campo cientifico com assento escolar, a Geografia que se ensina 
reproduz concepções de mundo e de sociedade; e, em uma sociedade 

de classes, é importante reafirmar a opção pela produção de 
conhecimento geográfico a serviço de práticas sociais transformadoras, 

inspirada naqueles e naquelas que, ao lutarem contra a desigualdade 
e as diferentes formas de opressão, anunciam outra sociedade 
(COUTO, 2017, pág. 193). 

 

O que só pode ser viável se tanto os currículos, os livros e as práticas docentes 

estiverem mais próximos da realidade espacial em que os alunos estão inseridos, ou 

seja, que os façam pensar em suas realidades locais e, dessa forma, poder agir nelas 

e transformá-las. 

Mediante isso, após a análise das propostas curriculares, a partir desse 

momento a análise irá se debruçar sobre o guia do Programa Nacional do Livro Didático 

de 2020, ou seja, o mais atual e que já está adequado a BNCC. A importância de 

estudar os livros didáticos se justifica, pois diferente da BNCC, seus conteúdos são 

especificados e podem interferir diretamente na aula do professor, por todos esses 

motivos, o livro didático deve ser analisado com a devida importância, visto que, na 

maioria das instituições escolares é um dos poucos materiais garantidos por lei.  

Os livros aprovados pelo guia e adotados nas escolas se configuram como uma 

materialização dos conteúdos previstos nos currículos para as instituições escolares e 

talvez seja a expressão maior da política nacional nas cidades pequenas, sendo parte 

também como lembram Oliveira e Giordani (2017), de um processo de disputas de 

saber-poder. Tornando-se etapa primaz da pesquisa, visto que possibilita permear o 

material presente no cotidiano escolar e quais suas ferramentas nesse processo. 

 

Os trabalhos de Tonini (2002, 2004 e 2011) nos instigaram a 
questionar a organização discursiva do livro e, nessa direção, 

possibilitam analisa-lo a partir das disputas de saber-poder que o 
constituem e que “se deixam ver” na política pública encabeçada pelo 
PNLD. Tais disputas se ramificam por todas as práticas educativas e 

incidem, de maneira variável no tempo e no espaço, na configuração 
desses materiais didáticos. (OLIVEIRA E GIORDANI, 2017, pág. 27). 

 

Visto a importância de tal análise, é importante ter conhecimento de que o Guia 

do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do ano de 2020 de geografia é 

composto por 12 coleções, em que cada qual abarca um total de quatro livros 
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didáticos, sendo um para cada ano dos anos finais do ensino fundamental, seguido de 

uma obra com conteúdo audiovisual e uma obra de conteúdo digital. Abaixo segue 

uma tabela contendo a coleção, o ano e a editora. 

 

Tabela 1: Coleções Aprovadas Do Guia do PNLD de Geografia 2020. 

Fonte: Guia do Programa Nacional do Livro Didático - Brasil. Elaborado pelo autor. 

 

Dado isso, a análise que segue procurou investigar desde a seção do guia que 

trata das obras didáticas, passando pelos princípios e critérios até chegar no conteúdo 

sobre cada obra contida no mesmo, que são: visão geral, descrição, análise e sala de 

aula. A partir destes itens que estão disponíveis para os professores da educação 

básica, essa pesquisa busca analisar como as cidades pequenas são abordadas e se 

esta abordagem sugere uma visão multiescalar da relação local-global. 

Já abordando sobre as obras didáticas, o guia evidencia que para fazer parte e 

serem aprovadas pelo PNLD as obras devem relacionar a vivência dos estudantes e 

procurar trabalhar a compreensão de diversos eventos em variadas escalas 

geográficas. 

 

Nestes termos, a totalidade-mundo nas aulas de Geografia nos anos 
finais do Ensino fundamental, é trabalhada a partir da vivência do(a) 

estudante, seja em sua materialidade e/ou imaterialidade, visando que 
os mesmos compreendam o espaço nas distintas escalas geográficas, 

a saber: local, regional, nacional e global, tornando o ensino 
significativo para as suas vidas, e contribuindo para a formação de 
sujeitos críticos e ativos no exercício da cidadania (BRASIL, 2019, pág. 

3). 

 

Coleção Ano Editora 

Apoema Geografia 2018 Editora do Brasil 

Araribá mais - Geografia 2018 Moderna  

Convergências Geografia 2018 Edições SM  

Expedições Geográficas 2018 Moderna 

Geografia Espaço e Interação 2018 FTD  

Geografia Geral e do Brasil 2018 Scipione 

Geografia: Território e Sociedade 2018 Saraiva Educação 

Geração Alpha Geografia 2018 Edições SM  

Por Dentro da Geografia 2018 Saraiva Educação 

Teláris Geografia 2018 Ática 

Tempo de Geografia 2018 Editora do Brasil 

Vontade de Saber Geografia 2018 Quinteto 
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Portanto, nota-se que o próprio Guia do PNLD, ao menos teoricamente, já 

mostra uma preocupação com a relação entre as escalas geográficas para propiciar 

um ensino de geografia significativo. Em contrapartida, ainda não é possível perceber 

alguma preocupação com as realidades de cidades pequenas. Quanto aos princípios e 

critérios, o guia deixa bem claro que um dos principais, se não o critério principal é a 

sintonia e consonância com os objetos de conhecimento e habilidades da Base Nacional 

Curricular Comum. 

 

Neste sentido, as coleções focam, principalmente, nos estudantes 

brasileiros da rede pública de ensino. Todas as coleções estão 
amparadas pelos preceitos da Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC, considerando-se as Competências Gerais relativas às Ciências 

Humanas e as Competências Específicas da Geografia. No entanto, 
apesar desse aspecto, as coleções apresentam características 
particulares. Elas, portanto, expressam peculiaridades próprias e 

singulares que podem ser encontradas a partir da leitura das resenhas 
dispostas neste guia (BRASIL, 2019, pág. 19). 

 

Porém, percebe-se que apesar de exigir uma certa consonância com a BNCC, o 

guia afirma que as obras apresentam características especificas, fato que não garante 

a abordagem de cidades pequenas. Uma contradição que é importante destacar é: 

como tratar do local se é um livro nacional? A hipótese para essa pergunta é que o 

professor pode utilizar exemplos do local para aproximar ao conteúdo do livro, mas 

isso não necessariamente indica a abordagem de cidades pequenas e sim de alguns 

elementos da cidade, que talvez possa levar o aluno a compreender que as diferenças 

entre as cidades de tamanhos diferentes são mínimas. 

 Visto isso, a análise a seguir de cada obra busca constatar se realmente há 

essa abordagem e se as cidades pequenas estão inseridas neste contexto, atentando 

sempre para a questão da relação entre o local e global.  

Assim, a análise seguirá a ordem das coleções descritas no guia e 

consequentemente na tabela exposta anteriormente e se balizará somente no guia, 

não serão feitas consultas nas obras presentes no mesmo. Se configurando, portanto, 

em dois processos, analisando o posicionamento do guia sobre as obras e realizando 

uma análise dos conteúdos dos livros apresentados no Guia. 
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Na coleção Apoema Geografia a exposição de seus conteúdos foi bastante 

superficial, pois há somente os tipos de seções que o livro trata e seus temas mais 

transversais mais gerais.  

Não há a exposição dos conteúdos dos respectivos anos escolares. Apesar disso, 

a análise da obra argumenta que suas unidades temáticas, apesar de não expostas de 

modo claro, apresentam elementos que propiciem uma compreensão dos fenômenos 

geográficos em variadas escalas. Por mais limitada que seja a exposição da referida 

obra, nenhum indício apontou para qualquer sinal de que trata da realidade de cidades 

pequenas. 

Na coleção Araribá mais – Geografia as suas seções e conteúdos já vem mais 

detalhadas. Percebe-se uma maior atenção a relação local-global, mas em 

contrapartida não há nenhum indício que as cidades pequenas são tratadas. Há 

menções apenas sobre os lugares de vivência. 

Entretanto, no detalhamento da obra é possível perceber que algumas unidades 

temáticas expõem tratar da articulação das escalas local, regional, nacional e global. 

O que pode, apesar de ainda limitadamente, oferecer ferramentas para o docente 

trabalhar tal articulação. No mais, percebe-se que a coleção busca ainda que 

parcialmente sair de alguns temas tradicionais das obras didáticas de geografia. 

A coleção intitulada Convergências Geografia também é detalhada em suas 

seções e conteúdos. Porém, não faz uma menção sequer em suas unidades temáticas 

a cidades pequenas nem a articulação local-global. Se tratando de uma obra de caráter 

bem tradicional com aspectos considerados superficiais até pela avaliação. O que 

chama a atenção é a contradição apresentada no item “Sala de Aula” sobre a coleção. 

 

Mediante a orientação docente, tais caminhos podem se adequar ao 

contexto de qualquer escola e constituírem-se em elementos 
significativos para uma aprendizagem geográfica baseada nos espaços 
de vivência do estudante. A coleção contempla a totalidade dos objetos 

de conhecimento e das habilidades da BNCC. Algumas destas, contudo, 
são contempladas de maneira superficial, requerendo uma atenção 

maior do docente em sua abordagem (BRASIL, 2019, pág. 920). 

 

No entanto, ao analisar a obra descrita no próprio guia, como já mencionado, 

a obra é de caráter bastante tradicional. Visto que além de não abordar a temática em 
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discussão, se pauta em conteúdos pouco reflexivos, que não possibilitam uma reflexão 

do espaço, baseando-se em uma organização dos conteúdos de forma pragmática que 

indica a tendência de memorização. 

 

A coleção é composta por oito volumes impressos - quatro Livros do 
Estudante e quatro Manuais do Professor, além dos Manuais do 
Professor Digitais. Os livros do Estudante são compostos por 08 

unidades temáticas. O LE do 6º ano contém 272 páginas e divide-se 
em 23 capítulos. As unidades temáticas intitulam-se: Os lugares e suas 

paisagens, Cartografia: representação do espaço geográfico, O relevo 
e a hidrografia, O clima e as formações vegetais, A dinâmica interna 
da Terra, A dinâmica externa da Terra, Trabalho e espaço geográfico 

e Recursos naturais e o meio ambiente. O LE do 7º ano contém 272 
páginas, com 28 capítulos. As unidades temáticas são: O Brasil e o seu 
território, População brasileira, O espaço rural e o espaço urbano no 

Brasil, Região Norte, Região Nordeste, Região Sudeste, Região Sul e 
Região Centro-Oeste. O LE do 8º ano contém 288 páginas e 

compreende 26 capítulos. As unidades temáticas são: As paisagens e 
o espaço geográfico, Regionalização do espaço mundial, Os mundos 
subdesenvolvido e desenvolvido, América, América Latina, A América 

Anglo-Saxônica, África: aspectos naturais e conflitos africanos e África: 
população e economia. E, por fim, o LE do 9º ano contém 272 páginas 

e divide-se em 26 capítulos. As unidades intitulam-se: A globalização 
no espaço geográfico, os fluxos no espaço globalizado, Impactos 
ambientais e sustentabilidade, Europa: aspectos naturais e população, 

Europa: aspectos econômicos e geopolíticos, Ásia: aspectos naturais e 
população, Ásia: aspectos econômicos e geopolíticos e Oceania 

(BRASIL, 2019, pág. 89). 

 

Assim, percebe-se que a coleção organizou seus conteúdos enfatizando um 

processo mais descritivo. Como é possível constatar, seus conteúdos sempre se 

balizam nas descrições dos meios físicos e naturais das áreas ou fenômenos estudados, 

como os aspectos naturais e populacionais em todos os continentes e não deixa claro 

a articulação entre estes, o que seria o ideal já que não se configuram como fenômenos 

isolados e sim articulados entre si. 

Na coleção Expedições Geográficas as seções e unidades temáticas da coleção 

estão bem detalhadas. Nos conteúdos o que se vê é uma preocupação e valorização 

dos conceitos e categorias de análise geográfica e um leve caráter tradicional. Quanto 

as cidades pequenas, não foi possível notar unidades que mencionem a temática, nem 
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mesmo a relação local-global. Ficando essa tarefa para as sugestões em sala de aula 

que a análise propõe, até mesmo temas referentes à urbanização são escassos. 

Já na análise da obra feita pelo guia, é exposto que a coleção possui estrutura 

para que os alunos compreendam os fenômenos geográficas desde a escala local até 

a global. Porém, apesar da análise do guia, o que se constatou foi que assim como na 

BNCC, os conteúdos da coleção estão balizados mais em temas globais e gerais que 

na articulação local, o que não favorece a construção de um conteúdo geográfico 

significativo. 

A obra Geografia Espaço e Interação as seções e unidades temáticas do livro 

também são bem detalhadas. Apesar disso, a coleção também não apresenta menções 

as cidades pequenas, entretanto possui uma unidade chamada “Cidades: dinâmicas e 

desigualdades” que pode abrir possibilidades para se trabalhar o tema. No mais, apesar 

de não tratar em seus conteúdos a relação local-global, a avaliação diz que a sua 

estrutura favorece a compreensão da relação entre as escalas local e global. 

O que de certo modo, ainda que limitado pode ser possível caso o docente faça 

suas adaptações ao longo dos conteúdos. Entretanto, por si e seus conteúdos 

apresentados, pode se concluir que dificulta que os alunos construam um raciocínio 

geográfico pautado em suas realidades. 

A coleção Geografia Geral e do Brasil apesar de também apresentar-se bem 

detalhada quanto as unidades temáticas, pela análise feita é possível concluir que a 

coleção se caracteriza como superficial e também tradicional, isso por que além de não 

tratar nem das cidades pequenas e nem da relação local-global, pouco se menciona 

até sobre termos como urbanização, se preocupando mais com os objetos de 

conhecimento e habilidades da BNCC e a temas fragmentados como os continentes, 

hidrografia, clima, vegetação e relevo. 

Nem mesmo na análise da obra pelo guia é possível notar alguma menção a 

estes conteúdos. Assim, nota-se um certo pragmatismo e superficialidade de suas 

unidades temáticas. O que nada contribui para trazer a realidade das cidades pequenas 

para os alunos que residem nestas realidades, limitando o ensino de geografia. 

Já na coleção Geografia: Território e Sociedade as seções e unidades são bem 

detalhadas. As cidades pequenas também não são levadas em conta e em nenhum 
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momento de análise foi possível perceber alguma preocupação com estes temas, nem 

mesmo na análise dos avaliadores. Além de tratar pouco o tema de urbanização. 

Ou seja, se o tema de urbanização já é pouco tratado é difícil imaginar que as 

cidades pequenas irão ser abordadas, nem mesmo a sua relação com a articulação 

entre o local e o global que tanto estão presentes. A obra focaliza mais nos conteúdos 

mais fragmentados como, os continentes, vegetação, clima e etc., do que em se 

preocupar em chegar uma geografia mais próxima da realidade dos alunos. 

A coleção Alpha Geografia vem com seções e unidades bem detalhadas. A 

coleção não evidenciou alguma preocupação com o tema de cidades pequenas ou com 

a relação local-global. Apesar disso, a análise da coleção afirma que sua estrutura 

propicia ao aluno uma integração de escalas geográficas. 

Em contrapartida, a mesma análise afirma que parte de sua estrutura possui 

um caráter tradicional, o que é de fato verídico constatando a estrutura da obra e suas 

unidades temáticas. Criando nesse ponto uma contradição, visto que ao ser tradicional, 

não aponta conteúdos que abordem as cidades pequenas e nem mesmo a articulação 

local-global, a construção do conhecimento geográfico será limitada ao tradicionalismo 

nela presente e pouco significativa. 

Em Por Dentro da Geografia a coleção também detalha suas seções e unidades 

temáticas. Apesar de não tratar diretamente as cidades pequenas e a relação local-

global, a estrutura da coleção procura fugir das estruturas tradicionais e como a própria 

análise relata propicia a articulação de contextos no mundo globalizado a partir da 

valorização dos lugares de vivência. 

O que pôde ser percebido pela análise realizada é que a obra realmente não se 

virtua em parâmetros tradicionais, seus objetos e unidades temáticas são de caráter 

articulado e dão espaço a adaptações pelo docente, o que pode contribuir para um 

ensino de geografia pautado na realidade dos alunos. Apesar disso, ainda faltou a 

abordagem das cidades pequenas.  

A coleção Teláris Geografia também sai do tradicionalismo apontando aspectos 

como as diversidades locais e regionais. Com seções e unidades temáticas bem 

detalhados, a coleção também foge um pouco de tradicionalismo dos conteúdos, com 

unidades integradas e pouco pragmáticas. Porém, também sequer menciona o termo 
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urbanização, logo, cidades pequenas muito menos. Porém, a análise da obra afirma 

que a sua estrutura articula seus conteúdos em variadas escalas, propiciando a relação 

do local com o global. 

Fato que pode ser em partes confirmado, uma vez que tanto em seus conteúdos 

que abordam o espaço por uma visão social ou natural, há uma certa articulação de 

escalas, estas, porém ainda se dão de forma limitada, sendo um trabalho do docente 

articula-las de maneira mais significativa. 

Na obra Tempo de Geografia não apresenta muitos detalhes as unidades 

temáticas e sequer das seções, o que dificulta demasiadamente uma análise 

pormenorizada de seus conteúdos. Na análise da coleção é exposto que as relações 

entre fatos e informações sempre buscam a relação escalar entre o local e o global.  

Entretanto, pouco se percebe sobre urbanização e consequentemente sobre 

cidades pequenas, fornecendo assim uma análise limitada da obra, visto que nem 

mesmo o guia oferece um maior detalhamento sobre seus objetos de conhecimentos 

e unidades temáticas, baseando-se em temas abrangentes e transversais. 

A última coleção intitulada de Vontade de Saber Geografia vem com um bom 

detalhamento de suas seções e unidades temáticas. Há um capítulo com maior atenção 

para o urbano, porém, nada indica que trate sobre as cidades pequenas e a articulação 

local-global.  

Apesar de ser analisado como uma coleção não linear, apresenta, pelo menos 

em sua estrutura uma visão mais tradicionalista. Estruturada de modo mais fechado e 

pragmático, o que não propicia uma geografia que seja significativa para os 

educandos, baseando-se em uma abordagem de conteúdos que privilegiam a 

memorização, uma matéria decorativa e que como lembra Castellar (2006) que não 

estabelece um diálogo entre o pensar pedagógico e o pensar geográfico. Mais 

preocupada em entrar nos moldes da BNCC do que realmente propiciar um ensino de 

geografia significativo.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, fica claro que em sua maioria os livros didáticos contidos no 

guia do PNLD de 2020 tem uma descrição de certa maneira repetitiva. Em 

praticamente todas a análises da obra é possível constatar que suas análises são de 

certa forma quase similares, ou seja, a maioria das análises procuram calcar que as 

obras se baseiam num viés pautado pela geografia crítica em que a relação entre 

natureza e sociedade é a base dos estudos estruturados pela obra. Fato a ser 

ressaltado é que algumas obras o próprio guia aponta como tradicionais, porém não 

especifica ou explica detalhadamente o que seria uma obra tradicional. Ademais, foi 

possível constatar que em sua análise de obras o guia aponta que algumas possuem 

descrições menos detalhadas que outras, o que levanta certo questionamento, pois as 

obras deveriam possuir um padrão em suas descrições e essa discrepância de 

informações pode favorecer algumas coleções em detrimento de outras. 

No que concerne a temática de cidades pequenas a mesma não aparece no 

Guia.  O que há são unidades temáticas em que a responsabilidades de adaptar estes 

conteúdos e temas é estritamente dos professores de geografia. Nem mesmo os temas 

como urbanização foram tratados com a devida atenção pelas obras, dificultando e 

tornando ainda mais árdua a tarefa dos docentes de geografia. Assim, em sua maioria, 

as obras possuem mais um caráter descritivo que crítica, ou seja, mais superficial e 

limitado que crítico e aprofundado, como foi possível notar na maioria dos livros 

apresentados pelo guia em que as obras se baseiam mais na descrição dos aspectos 

naturais e sociais das áreas ou fenômenos estudados do que propriamente na relação 

que existe entre estes, deixando de lado a articulação entre estes aspectos o que deixa 

o ensino de geografia menos significativo e pouco reflexivo. 

 

A descrição da realidade pelo método descritivo, normalmente utilizado 
pelos Livros Didáticos, não é a opção que leva o aluno a compreensão 
crítica do mundo e de sua posição nele. Porque descrever não é 

explicar, embora faça parte da construção do conhecimento (COUTO, 
2017, pág.197). 
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Dessa forma, é importante que os livro didáticos de geografia procurem se 

pautar menos na descrição e mais na problematização dos temas estudados o que, 

como afirma ainda Couto (2017,) toma grande importância, visto que na escola 

inserida em uma sociedade de classes é essencial que o raciocínio geográfico esteja a 

serviço das práticas sociais transformadoras. O que só é possível a partir de uma 

geografia mais crítica e problematizadora, que tenha como porto de partida a 

realidades dos educandos para que nela possam agir, subverter e transformar. 

Dessa forma, cabe salientar que o que se defende aqui não é que as cidades 

pequenas sejam conteúdos obrigatórios em todas as habilidades presente no currículo, 

mas que tem que ser trabalhadas e abordadas de forma mais explícita em algum 

momento, contribuindo assim para que o trabalho dos professores de geografia se 

torne menos complexo, o que pode ajudar a melhor as qualidades da aula e para uma 

geografia que seja mais próxima das respectivas realidades dos educandos. 

 

4 REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, I. B. G. E. Instituto Brasileiro de geografia e Estatística. Censo demográfico, 

v. 2010, 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. PNLD 2019: Geografia – guia de livros didáticos. 

Brasília: Ministério da Educação, Secretária de Educação Básica, 2018a, 151 p. 

CASTELLAR, S. M. V. Currículo, educação geográfica e formação docente: desafios e 

perspectivas. Revista Tamoios, 2(2), 2010. 
Corrêa, R. L. As pequenas cidades na confluência do urbano e do rural. GEOUSP: 

Espaço e Tempo, (30), 5-12, 2011. 

COUTO, M. A. C. Para a crítica da Geografia que se ensina através dos Livros Didáticos. 

Tonini, I. M., Goulart, L. B., Santana Filho, M. M. D., Martins, R. E. M. W., & Costella, 

R. Z. (Org). O livro didático de geografia e os desafios da docência para 

aprendizagem. Porto Alegre: Sulina, 2017. 

CPGLI –  Coordenação-Geral dos Programas do Livro (Brasil). Edital de convocação 

01/2018.. Edital De Convocação Para O Processo De Inscrição E Avaliação Deobras 

Didáticas E Literárias Para O Programa Nacional Do Livro E Do Material Didático PNLD 

2020.  Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-

livro/consultas/editais-programas-livro/item/11555-edital-pnld-2020. Acessado: 24 de 

outubro de 2020. 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro/item/11555-edital-pnld-2020
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro/item/11555-edital-pnld-2020


V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

FRESCA, Tânia Maria. Em defesa dos estudos das cidades pequenas no ensino de 

Geografia. Geografia (Londrina), v. 10, n. 1, p. 27-34, 2001. 

GONÇALVES, A. R.; MELATTI, C. Instrumentos para análise e escolha do Livro Didático 

de Geografia pelo professor: aspectos da formação cidadã. Tonini, I. M., Goulart, L. 

B., Santana Filho, M. M. D., Martins, R. E. M. W., & Costella, R. Z. (Org). O livro 

didático de geografia e os desafios da docência para aprendizagem. Porto 

Alegre: Sulina, 2017. 

JUNIOR, ORLANDO MOREIRA. AS CIDADES PEQUENAS COMO COMPONENTE 

CURRICULAR PARA A GEOGRAFIA ESCOLAR. Formação (Online), v. 2, n. 23, 2016. 

OLANDA, Elson Rodrigues. As pequenas cidades e o vislumbrar do urbano pouco 

conhecido pela Geografia. Ateliê Geográfico, v. 2, n. 2, p. 183-191, 2008. 

OLIVEIRA, A. G.; GIORDANI, A. C. C. Guia do Livro Didático: textualidades em tensões. 

Tonini, I. M., Goulart, L. B., Santana Filho, M. M. D., Martins, R. E. M. W., & Costella, 

R. Z. (Org). O livro didático de geografia e os desafios da docência para 

aprendizagem. Porto Alegre: Sulina, 2017. 

 

 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

 

O ESTUDO DAS CIDADES NO ENSINO DE GEOGRAFIA: POR UMA 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DECOLONIAL 

 

COLASANTE, Tatiana1 

DOMINGOS, Fabiane de Oliveira2 

OLIVEIRA, Alini Nunes de3 

RESUMO 

 

O artigo tem como objetivo discutir a utilização da Educação Patrimonial como 

possibilidade de apreensão das dinâmicas socioespaciais das cidades. A partir de 

pesquisa bibliográfica mostra o processo de patrimonialização no país, evidenciando 

que as políticas federais privilegiavam uma leitura colonialista dos bens culturais. 

Esse ideário se refletiu em Londrina, norte do Paraná, que foi colonizada por uma 

companhia de capital inglês. O patrimônio edificado da área central enaltece os feitos 

de uma elite branca dominante e invisibiliza as manifestações populares. Nesse 

aspecto, o professor de Geografia tem grandes desafios ao trabalhar uma Educação 

Patrimonial decolonial que privilegie a cultura local, marginalizada e excluída. Como 

forma de trazer um olhar comunitário para o patrimônio, entende-se que o inventário 

participativo nas escolas pode auxiliar na compreensão sobre as transformações do 

espaço urbano a partir de formas e expressões periféricas, em uma perspectiva 

decolonial que reflete a pluralidade cultural.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O espaço urbano reflete diferentes ações sociais que implica em diferentes 

conformações espaciais ao longo dos anos. Durante a evolução das sociedades, 

percebe-se que a relação homem-espaço é permeada por simbolismos. A cidade é 

uma associação de lugares apropriados e produzidos pelos agentes sociais, cada qual 

com seu interesse, o que resulta em tempos e movimentos diferenciados. Esse 

processo espacial vai produzir (i) materialidades que, em alguns casos, em função da 

conotação ideológica, pode contribuir para o surgimento de patrimônios culturais. 

No Brasil, durante muito tempo, para ser considerado patrimônio, o bem 

cultural deveria refletir feitos históricos nacionais. Com isso, muitos elementos 

representativos das raízes indígenas e africanas, por exemplo, demoraram para ter 

um reconhecimento cultural no país. Isso acabou refletindo em uma apropriação do 

espaço urbano em sua dimensão política, cultural, simbólica e ideológica por parte 

dos agentes hegemônicos. 

No ensino de Geografia, é possível compreender os processos de 

transformações espaciais em uma perspectiva simbólica a partir de unidades 

temáticas que contemplem a identidade sociocultural. Assim, a cidade é um campo 

do saber que possibilita a leitura do patrimônio pela Geografia. As mudanças que 

ocorrem na paisagem urbana, em que alguns elementos são considerados de valor 

histórico e, por isso, ficam na paisagem, muitas vezes, não refletem a identidade da 

população de bairros não-centrais que ficam excluídos até na institucionalização do 

patrimônio das cidades. As áreas centrais como locus do movimento do capital 

financeiro trazem à tona uma intensa circulação de pessoas e mercadorias e, com 

isso, são espaços ideais para a construção de símbolos e monumentos que visibilizam 

a elite. 

Quando se incentivam ações preservacionistas do patrimônio pela população, 

geralmente as práticas educacionais surtem mais efeito. Isso porque a educação 

envolve processos que possibilitam a construção de um diálogo crítico e reflexivo que 

pode auxiliar na criação de instrumentos de valorização da cultura local, em uma 

perspectiva decolonial e não descolonial. Segundo Walsh (2009), quando se suprime 
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o “s” é proposital, no sentido de delimitar que não há como simplesmente desfazer o 

colonialismo mas é um caminho de luta e construções alternativas.  

 Assumir uma postura decolonial na leitura do espaço urbano é demonstrar 

que nem sempre as referências identitárias refletem a história dos grupos sociais. 

Dessa forma, o artigo busca apreender o espaço urbano em uma perspectiva 

simbólica, discutindo também em que momento se iniciam os processos de 

patrimonialização no país e as mudanças ideológicas dos órgãos federais em uma 

tentativa de reparação histórica que insiste em desconsiderar a história e a cultura 

popular.  

 Posteriormente, discutem-se os desafios de se enveredar por uma Educação 

Patrimonial decolonial em Londrina, onde os bens patrimoniais refletem os feitos da 

elite dominante, trazendo ainda novos contornos nessa discussão a partir da criação 

recente de elementos na paisagem urbana que refletem uma identidade 

colonizadora, impondo maiores desafios para um trabalho que privilegie o patrimônio 

das comunidades.  

 

 

2 A PRODUÇÃO SIMBÓLICA DO ESPAÇO 

 

As cidades surgem a partir de diferentes contextos históricos que levam ao 

entendimento que cada cidade é única, dotada de especificidades que não podem 

ser compreendidas apenas sob um aspecto. Em uma perspectiva colonial, ocorre 

uma apropriação coletiva do espaço, onde se realiza uma cerimônia, onde são 

erguidas pela primeira vez as cores nacionais e, logo em seguida, são erguidos 

monumentos para marcar a passagem dos conquistadores e, com isso, a tomada de 

posse do território. Assim, os grupos sociais passam a explorar o espaço como um 

sistema de representações, nomeando lugares e transformando-os em objetos de 

discursos ao impor uma marca sobre eles (CLAVAL, 1999).  

Para Carlos (1994), a cidade materializa os modos de viver, pensar e sentir, 

expressões comportamentais, formas de lazer e cultura. Essas manifestações são 

fruto da ação do homem enquanto ser cultural que transforma o espaço, imprimindo 

significados e simbolismos, que podem ganhar uma materialidade expressa em 
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edificações, monumentos etc.  

Por adquirir uma forma, manifestada no espaço, a cultura possui uma grande 

relevância na organização socioespacial das cidades, de tal maneira que seu estudo é 

imprescindível na sociedade contemporânea. Isso porque o homem, ao modificar o 

espaço, imprime suas marcas na paisagem. Nesse aspecto, o espaço urbano, locus 

também da memória, é composto de diversos objetos geográficos que são 

concebidos intencionalmente tanto na sua função quanto na sua espacialidade. 

Porém, alguns desses objetos acabam se modificando na sua função de acordo com 

as intencionalidades dos agentes sociais.  

Aquilo que permanece na paisagem como materialidade é chamado por 

Santos (1996, p. 113) de rugosidades, que seriam resquícios de formas anteriores, 

que “[...] nos trazem os restos de divisões de trabalho já passadas [...], os restos 

dos tipos de capital utilizados em suas combinações técnicas e sociais com o 

trabalho”. Estas rugosidades materializam objetos que refletem na sua construção, 

toda expressão artística e cultural da época em que se constituíram.  

Assim, percebem-se na paisagem, alguns elementos que se tornam 

permanentes graças às suas resistências e que estão vinculados também à memória, 

individual, coletiva e/ou histórica (ALBUQUERQUE, 2006). O espaço é, portanto, uma 

acumulação de tempos desiguais e carrega em si a memória de uma sociedade. 

Através da memória tanto coletiva quanto individual é que se constrói a identidade 

de um determinado grupo social. Isso porque a memória está vinculada à própria 

história da cidade, onde os indivíduos reconhecem, através de determinados objetos 

geográficos, a sua própria história de vida. Sem estes referenciais, a memória se 

perde e não é possível verificar a materialização das mudanças do espaço urbano 

através dos tempos, com as diferentes técnicas que o produziram desde sua origem. 

Ao entender que o espaço urbano é uma produção social e que está 

vinculado ao modo de produção capitalista, pode-se entender o porquê de 

determinadas formas permanecerem na paisagem, ainda que não tenham uma 

relação direta de identidade com a população. Isso porque à classe dominante 

interessa a permanência de algumas formas como manifestação de poder e 

ideologia, em uma perspectiva colonialista que desconsidera a diversidade 
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sociocultural.  

É a partir daí que alguns conflitos se estabelecem em função de um 

questionamento sobre algumas formas surgirem na paisagem e outras serem 

suprimidas por interesses hegemônicos. Nesse ponto, pode-se lembrar do caso da 

pichação do Monumento às Bandeiras em 2016, em São Paulo. O complexo de 

esculturas com representação de figuras de bandeirantes foi construído na década de 

1950 e é considerado uma atração turística. Esses sujeitos são vistos de forma 

controversa, ora aparecendo como heróis da história brasileira por desbravarem um 

território inóspito e descobrirem riquezas minerais, ora como vilões, por matarem 

indígenas e quilombolas, como pontua Veiga (2020).  

Sob essa ótica, nos reportamos à construção do patrimônio cultural 

brasileiro. Quando se fala em proteção do patrimônio, geralmente esta ação implica 

em proteger a memória social. Para Abreu (1998), a memória social só existe pelo 

fato de determinado grupo social estabelecer ligações sociais, seja de conflito, 

cooperação etc., e que variam no tempo e no espaço. Assim, em uma mesma 

cidade, encontram-se um conjunto de memórias coletivas, individuais e históricas 

que vão compor a memória social.  

A cidade como construção social é dotada de memórias das famílias, dos 

grupos sociais e dos indivíduos. Porém, nem todas estas memórias coletivas ficam 

eternizadas para virarem memória histórica. Muitas delas se perdem juntamente com 

a destruição de referenciais identitários como monumentos e outros objetos 

históricos. Ademais, cabe destacar que o processo de patrimonialização no país, 

durante muito tempo, privilegiou como memória somente aquilo que tinha um valor 

imensurável, ou seja, as construções que refletiam o poderio colonialista.  

É necessário pensar na dimensão simbólica das cidades a partir de uma nova 

forma de construção de pensamento, olhar as epistemologias do Sul, como propõem 

Santos e Meneses (2010), em uma forma que se contraponha ao Norte global, 

diminuindo as linhas abissais entre eles e que colaboram para as insurgências e 

resistências às formas de opressão dos invisibilizados.  
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3 O PROCESSO DE PATRIMONIALIZAÇÃO NO BRASIL  

 

Do ponto de vista institucional, as primeiras ações voltadas à proteção do 

patrimônio no Brasil datam do início do século XX, com o movimento Modernista e a 

Semana da Arte Moderna, de 1922 cujas discussões voltavam-se para uma nova 

linguagem estética que enaltecia as raízes culturais do país (ADAMS, 2002). Em 

busca destas raízes, os modernistas chegaram a Minas Gerais, onde encontraram um 

rico acervo histórico-cultural, com monumentos e núcleos urbanos coloniais 

abandonados. A cidade de Ouro Preto foi a escolhida como ancoradouro dos 

modernistas, onde estava “[...] o berço da história, a tradição necessária à criação de 

nossa ‘memória’, à conformação do perfil civilizado” (SIMÃO, 2001, p. 28).  

Na década de 1930, Mario de Andrade elaborou um anteprojeto que 

forneceu as bases para a Legislação Federal promulgada em 30 de novembro de 

1937, como Decreto-Lei nº. 25, no governo de Getúlio Vargas e que instituiu 

também a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

atualmente Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN). 

No seu texto, Mario de Andrade definiu Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional como “[...] todas as obras de arte pura ou de arte aplicada, popular ou 

erudita, nacional ou estrangeira, pertencentes ao (sic) poderes públicos, e a 

organismos sociais e a particulares nacionais, a particulares estrangeiros, residentes 

no Brasil” (LEMOS, 1981, p. 38).   

Há que se destacar que foi também com Mario de Andrade que se originou o 

tombamento como instrumento legal de proteção ao patrimônio, através de quatro 

livros: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo 

Histórico; Livro do Tombo das Belas Artes e Livro do Tombo das Artes Aplicadas. 

Ainda hoje, os bens materiais são classificados de acordo com estes Livros. Simão 

(2001) chama a atenção pela falta de especificação dos bens que pertenceriam a 

cada grupo, que foram deixados à mercê da própria instituição, o SPHAN.  

Para Delgado (2008) a trajetória do SPHAN passa por quatro períodos. A 

primeira fase de 1937 até 1968 ficou conhecida como a fase da “pedra e cal” e teve 

como principal presidente o mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade e foi marcado 
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pelo foco no patrimônio arquitetônico, sobretudo remanescente do período colonial. 

Em 1946, o SPHAN se torna um instituto (IPHAN). Nesta época, houve o predomínio 

da arquitetura e sítios urbanos coloniais e das obras de arte pura e aplicada como 

alvos do tombamento, privilegiando os setores dominantes da sociedade, 

“esquecendo-se” de uma cultura que também compõe a sociedade brasileira como 

senzalas, quilombos, vilas operárias e cortiços, com o objetivo de passar aos 

cidadãos, uma memória unívoca e de um passado homogêneo, onde não houvesse 

conflitos e contradições sociais (ORIÁ, 2002).  

A segunda fase, que durou entre 1969 e 1979, foi marcada pela inserção de 

conjuntos urbanos nas políticas de preservação, sobretudo, pela ascensão do turismo 

cultural que implicava em visitas a sítios históricos e, com isso, o governo passou a 

investir em ações de restauração a partir da criação do antigo Conselho Nacional de 

Turismo e da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR). A terceira fase (1979-

2002), contou com Aloisio Magalhães na direção do SPHAN e promoveu uma série de 

mudanças no processo de patrimonialização.  

É nesse período, por exemplo, que se tem o tombamento do terreiro da Casa 

Branca, na Bahia e da Serra da Barriga, em Alagoas (DELGADO, 2008). Também 

data desse período o Projeto Interação que tinha como objetivo promover ações em 

prol da diversidade cultural, privilegiando as referências culturais locais. Assim, muito 

além da “pedra e cal” que privilegiava os símbolos coloniais, tem-se uma nova fase 

marcada pela exaltação de saberes e fazeres populares, em uma visão decolonial da 

apropriação do espaço urbano.   

 A quarta fase do IPHAN, que se instaura a partir de 2003, vai refletir uma 

mudança social, em que o instituto vai privilegiar os aspectos imateriais da cultura, 

instituindo o registro do patrimônio imaterial. O primeiro bem a ser registrado é o 

ofício das paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo. Posteriormente, tem-se o 

registro da arte kusiwa, pintura corporal dos índios wajãpi, o samba-de-roda do 

Recôncavo Baiano e o Círio de Nazaré em Belém do Pará (DELGADO, 2008).  

 Nesse aspecto, concorda-se com Tolentino (2018) que ao longo de sua 

trajetória, o IPHAN passou por várias transformações em sua concepção sobre o 

patrimônio cultural. No entanto, há que se destacar que algumas formas autoritárias 
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se perpetuaram ao longo dos anos no país no que se refere às práticas 

preservacionistas sob a tutela do Estado. Por outro lado, essas ações de forte visão 

eurocêntrica passam a conviver com experiências baseadas na horizontalidade e no 

respeito à diversidade cultural e aos saberes e fazeres das comunidades. 

 A ideia de patrimônio cultural é muito ampla. Para Choay (1991), o termo 

"patrimônio", originalmente está ligado às estruturas familiares, econômicas e 

jurídicas da sociedade. O conceito hoje está atrelado a diversos adjetivos, como 

genético, natural, histórico, cultural, entre outros, o que faz dele um conceito 

"nômade", utilizado com frequência para designar um conjunto de bens, materiais ou 

não, direitos, ações, posse e tudo o mais que pertença a uma pessoa, ou seja, 

suscetível de apreciação econômica. O termo também tem uma relação estreita com 

a ideia de herança, algo que é transmitido dos pais aos filhos. Essa ideia de 

transmissão não se relaciona apenas à herança de bens, mas também às práticas 

sociais.  

 É, sobretudo, a partir do discurso da patrimonialização, aliado a 

transformação da cidade em mercadoria por intermédio de processos de 

turistificação dos espaços que hoje muito se questiona a representatividade de 

alguns elementos culturais como representantes de uma memória histórica da 

população.  A cidade de Londrina, no Norte do Paraná, ilustra bem essa situação. Em 

Colasante (2012) foi verificado que os agentes sociais, notadamente prefeitura e 

empresários ligados ao setor turístico, passaram a imprimir na paisagem urbana 

elementos de referência da identidade inglesa na cidade como forma de criar uma 

identidade para a cidade.  

 

4 ÁREA CENTRAL DE LONDRINA: PATRIMÔNIO EDIFICADO, PATRIMÔNIO 

DE TODOS? 

 

 Londrina possui uma população estimada em 575 mil habitantes (IBGE, 

2020). A história de formação do município remete às ações do Presidente do Brasil 

na época, Arthur Bernardes que, na década de 1920, fez um convite ao governo 

inglês, sensibilizando-os pela boa perspectiva de investir no Brasil. A Missão Inglesa 
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realizou diversos estudos sobre a situação financeira, econômica e comercial do país 

e um dos diretores da Sudan Cotton Plantations Syndicate viajou até o norte do 

Paraná com interesse de investir na cotonicultura. Com o interesse crescente dos 

ingleses em investir nas terras norte-paranaenses, começaram a ser criadas 

sociedades, como a Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP). Em 21 de agosto 

de 1929, uma comitiva da CTNP finca o marco inicial do que viria a ser o município 

de Londrina (ASARI; TUMA, 1978). 

 A escolha desse ponto ocorreu em função de ser uma área propícia à 

construção de terrenos e abastecimento de água sendo, portanto, situada no topo de 

um espigão no sentido leste-noroeste, com altitude média entre 570 a 610 metros 

(PRANDINI, 1954). Convém salientar que o sítio de uma cidade pode vir a perder sua 

importância com o passar do tempo, pois os agentes sociais modificam 

constantemente o espaço urbano, em função de uma série de interesses, tais como 

aponta Corrêa (1989): a acumulação de capital, a necessidade de reprodução das 

relações de produção e dos conflitos das classes sociais.  

 Para viabilizar este projeto de loteamento, a CTNP planejou e implantou uma 

infraestrutura para a região, de forma rápida, porém não com a intenção de produzir 

uma cidade bela ou que atendesse as necessidades sociais, mas um planejamento 

simples e barato, que não levasse muito tempo e dinheiro para sua realização, 

escolhendo-se, assim, a forma de tabuleiro de xadrez, aproximadamente 

quadrangular, com o traçado das ruas rigorosamente simétrico para atender a uma 

população de, no máximo, 20 mil habitantes.  

 A área central de Londrina foi planejada em formato de elipse, onde deveriam 

se situar a Catedral e quatro praças em arco: Willie Davis, Primeiro de Maio, Gabriel 

Martins e Sete de Setembro (CASTELNOU, 2002). A década de 1930 pode ser 

considerada como o período da construção inicial da cidade e também dos primeiros 

elementos que contribuiriam para a formação da área central. Para Melchior e Silva 

(2005), a ação da CTNP foi beneficiada por relações de favorecimento por parte dos 

governos estadual e federal, o que demonstrava e reforçava o avanço, na época, do 

capitalismo inglês pelo Brasil. E, seguindo a lógica capitalista, também passa a 

apresentar segregação socioespacial e exclusão de parcela da população ao acesso 
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aos meios de consumo coletivo e da moradia. Dessa forma, Londrina nasceu sob a 

égide do mecanismo de mercado, no qual imperam as transações imobiliárias, os 

loteamentos, as ruas e a racionalidade do impacto do automóvel.  

 Especificamente a partir da década de 1950, algumas ações contribuíram para 

que Londrina tivesse essa imagem de modernidade que já se fazia presente nos 

grandes centros urbanos, alterando a configuração espacial da cidade. Destacam-se 

aí o projeto urbanístico de Prestes Maia, que em 1951 elaborou o Estudo de 

Urbanismo para a cidade de Londrina, incluindo um plano de avenidas; o precoce 

processo de verticalização da cidade, reflexo do desenvolvimento econômico da 

cidade, que permitiu a construção de edifícios modernistas; as obras de Vilanova 

Artigas, aplicando conceitos modernistas em vários projetos para a cidade 

(COLASANTE, 2009).  

 Como a área central de Londrina sofreu as primeiras intervenções por parte 

da CTNP, o patrimônio cultural existente nessa região reflete, majoritariamente, 

elementos colonialistas, como o poderio da igreja católica na figura da Catedral 

Metropolitana, construída na década de 1930 (e que já passou por várias 

transformações em sua fachada), estrategicamente localizada no ponto mais alto do 

centro; os grandes edifícios da década de 1950, moradia da elite londrinense; o 

Colégio Mãe de Deus, fundado na década de 1930, instituição de ensino particular 

que era frequentado por filhas das famílias mais ricas da cidade e; o Cine Teatro 

Ouro Verde, primeiro cinema da cidade, construído no final da década de 1940, com 

mobiliários luxuosos e que tinha como frequentadores políticos e celebridades da 

época (COLASANTE, 2012). 

 Na área central também existe o Memorial dos Pioneiros, um monumento 

formado por um conjunto de painéis com o objetivo de homenagear os pioneiros. Foi 

inaugurado em 2007, juntamente com a comemoração dos 50 anos de construção da 

Concha Acústica, outro elemento histórico da área central que serve, atualmente, 

para apresentações artísticas. Para a conclusão dessa obra, houve uma mobilização 

por parte da Secretaria da Cultura em catalogar nomes de pioneiros que chegaram à 

cidade posterior à CTNP, no período entre 21 de agosto de 1929 e 31 de dezembro 

de 1939. Com a ajuda da população local, chegou-se a aproximadamente 3 mil 
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nomes de pessoas das mais diversas profissões e origens. 

 Para Lemes (2013), mesmo tendo essa ampla abordagem memorial, sem 

distinção social ou racial, o Memorial reforça o mito do pioneirismo, tão enraizado ao 

imaginário coletivo dos londrinenses. Para Corrêa (2005), os monumentos são meios 

poderosos de comunicar valores pelo fato de terem uma espacialidade fixa, o que 

permite que perdurem muito tempo na paisagem. Como relata Colasante (2009), 

houve uma polêmica diante da sua construção, pois, se considerava pioneiro apenas 

os que chegaram no período da CTNP, desconsiderando, por exemplo, índios e 

caboclos que viviam na região. Mostrando uma preocupação em reparar esses erros 

históricos, também instalaram totens homenageando os pioneiros desconhecidos, 

considerados todos aqueles que ajudaram a construir a cidade antes da chegada da 

CTNP e; os índios expropriados das suas terras e que aparecem em poucos relatos 

históricos dos anos iniciais de fundação da cidade. 

 Assim rompe-se com a visão colonialista, hegemônica, questionando o sentido 

de ser pioneiro, valorizando aqueles que ficam marginalizados, invisibilizados diante 

das iniciativas de preservação cultural em que se consideram somente os feitos da 

elite branca dominante, que marcam a paisagem urbana da maioria das cidades 

brasileiras, com seus monumentos, placas, nomes de espaços públicos e, que com 

isso, reforçam a violência simbólica de determinados grupos sociais, perpetuando o 

sentido do colonialismo, de exploração, subalternidade e expropriação do direito de 

ser e existir no mundo.  

 Portanto, se o espaço urbano tem uma conotação simbólica, é necessário 

exercitar uma visão de mundo que dê voz aos esquecidos, que permita olhar as 

paisagens urbanas além de monumentos e bens patrimoniais instituídos que não 

privilegiam as minorias e que perpetuam o legado de dominação. É necessário fazer 

uma leitura do espaço urbano em uma perspectiva decolonial que permita enxergar 

singularidades, resistências e pluralidade cultural.  
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5 ENSINO DE GEOGRAFIA E PATRIMÔNIO: POR UMA EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL DECOLONIAL 

 

A cidade se apresenta como fonte inesgotável do saber, do conhecimento e 

da exploração de novas perspectivas, formadas a todo o momento, onde a relação 

com os sujeitos é mediada através de significações, imagens referenciais e 

lembranças. Santos (2008) propõe uma nova forma de educação, a pedagogia do 

patrimônio, na qual a abordagem sobre o bem cultural deve envolver hipóteses sobre 

o seu significado para o indivíduo e desenvolver a recriação e reinterpretação dos 

seus significados. Na pratica educativa, em determinados momentos, o professor se 

depara com a necessidade de abordar questões referentes aos valores nacionais, 

regionais e locais, inclusive nos aspectos socioculturais.  

 Sob essa ótica, Nogueira (2020, p. 1) questiona: “como pensar um conteúdo 

unificado para um país tão diverso em suas paisagens e modos de vida como o 

Brasil?”. A autora cita que já na década de 1920, no primeiro curso de formação de 

professores, no Rio de Janeiro, havia uma preocupação em se construir diretrizes 

para um ensino de Geografia. Naquele momento, se propôs um conteúdo 

nacionalista e patriótico, que vigorou nos currículos escolares até o final da década 

de 1970. Na década de 1990, se instituíram os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ensino Fundamental e Médio em uma proposta voltada às diretrizes norteadoras para 

o ensino de Geografia no país.  

 Em 2017, o Conselho Nacional de Educação instituiu a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). O documento tem por objetivo orientar as redes 

de ensino e instituições escolares públicas e particulares na elaboração dos seus 

currículos e propostas pedagógicas a partir de uma referência nacional. Na BNCC, os 

componentes curriculares foram agrupados em áreas do conhecimento no Ensino 

Fundamental: Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua 

inglesa); Matemática (Matemática); Ciências da Natureza (Ciências); Ciências 

Humanas (História e Geografia) e Ensino Religioso (Ensino Religioso). Na BNCC para 

o Ensino Médio, existem quatro áreas do conhecimento que não excluem as 

disciplinas em seus saberes específicos, mas busca fortalecer as relações entre elas: 
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Linguagens e suas tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua 

Portuguesa); Matemáticas e suas tecnologias (Matemática); Ciências da Natureza e 

suas tecnologias (Biologia, Física e Química); Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

(História, Geografia, Sociologia e Filosofia), de acordo com o Ministério da Educação 

(BRASIL, 2017). 

 Para a compreensão do patrimônio cultural em Geografia, destaca-se que a 

BNCC para os anos finais do Ensino Fundamental prevê que os alunos devem ampliar 

o seu conhecimento sobre o uso do espaço. No 6º ano, propõe-se a “[...] retomada 

da identidade sociocultural, do reconhecimento dos lugares de vivência e da 

necessidade do estudo sobre os diferentes e desiguais usos do espaço” (BRASIL, 

2017, p. 381).  

A BNCC sugere que o aluno tenha habilidade em comparar modificações das 

paisagens em seus lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes 

tempos, além de analisar modificações de paisagens por diferentes grupos sociais, 

com destaque para os povos originários (BRASIL, 2017). No entanto, há que se 

considerar onde estão as representações socioculturais desses grupos originários? 

Callai (2016, p. 16) ao tecer uma crítica sobre a BNCC, traz a seguinte reflexão:   

 

[...] o Brasil [...] tem características regionais diferenciadas, tanto de 

natureza, de grupos populacionais, de culturas, de riqueza, de 
desvalorização, de exclusão [...].. Por isso eu acho que não é possível 

alguma coisa única para reger o ensino em todo esse Brasil. Em 
termos de uma base de currículo único, isso me soa muito autoritário. 
Alguém que define um currículo e que agora todos terão que aplicar 

em todos os lugares... E o que sobra para os conteúdos regionais, 
locais?  

 

Diante disso, quando se pensa na questão da diversidade cultural dentro de 

uma dinâmica socioespacial, o desafio surge quando os bens patrimoniais tombados 

em Londrina, por exemplo, encontram-se na área central da cidade onde, inclusive, 

ocorreram algumas intervenções do poder público para enaltecer a identidade 

territorial inglesa, como a construção de cabines telefônicas que lembram as 

tradicionais cabines inglesas, em uma referência à colonização pela companhia de 

capital inglês. No entanto, essa supervalorização da colonização inglesa acaba 

reforçando o silêncio de outros grupos que ajudaram na construção da cidade, como 
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paulistas, nordestinos, mineiros e os indígenas que já viviam na região.  

Em alguns relatos sobre a história da cidade, inclusive, menciona-se que os 

ingleses não se misturavam com o restante da população, construindo espaços de 

lazer frequentados apenas pelos funcionários da CTNP. De acordo com o Museu 

Histórico de Londrina (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2010, p. 40): 

“Muitos veneram o fato de Londrina ter sido fundada por ingleses, como colonizados 

culturais que são, mas esquecem-se que estes compraram e venderam as terras, 

depois partiram”. 

Nesse aspecto, como o professor pode demonstrar para o aluno a 

importância desses elementos sem, no entanto, cair na armadilha de reproduzir um 

discurso elitista, ou ainda fazer uma leitura do espaço urbano na área central onde 

as construções urbanas refletem uma história da colonização que exclui e marginaliza 

a diversidade cultural dos demais grupos sociais?  

Em Londrina, existem bairros, como o Cinco Conjuntos, na zona norte da 

cidade que comportam mais de 40 mil habitantes. A dinâmica espacial trouxe novas 

conformações para a área central e, com isso, bairros periféricos, como este acabam 

exercendo hoje uma função de subcentro, caracterizado pela presença de grandes 

redes de lojas, instituições financeiras, instituições de ensino, serviços de saúde, 

instalação de shoppings centers, entre outros. Dessa forma, o cotidiano desses 

bairros distantes da área central, aliado à distância espacial, contribui para que a 

população nem sempre tenha um contato ou uma identificação com os bens 

patrimoniais da área central da cidade e que são divulgados nos sites da Prefeitura e 

redes sociais.   

Faz-se necessário pensar em processos educativos que levem em 

consideração o patrimônio cultural na sua amplitude e, com isso, superar alguns 

entraves que surgem a partir dessa visão eurocêntrica para dar voz às minorias e 

ampliar o sentido da memória para além dos bens culturais que não refletem a 

identidade territorial da comunidade. A Educação Patrimonial é baseada na 

experiência direta dos bens culturais materiais e imateriais, na qual a interpretação 

destes bens possibilita a sua valorização e a percepção do cidadão comum como 

personagem da história. Para o IPHAN (BRASIL, 2014, p.19), deve existir “uma 
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construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do diálogo 

permanente entre os agentes culturais e sociais”.  

Entendendo que o espaço urbano é um campo de lutas e representações 

político-ideológicas cujas rugosidades perpetuam um legado geralmente, atrelado ao 

colonialismo, concorda-se com Tolentino (2018) que devemos pensar em uma 

Educação Patrimonial que procure contestar e romper com o processo de dominação 

e das memórias institucionalizadas que não levam em consideração as minorias. 

Assim, é necessário defender as diferenças e a interculturalidade. Com isso, rompe-

se com o modelo tradicional de Educação Patrimonial, evitando que as práticas 

educativas reproduzam a colonialidade do saber e do ser.  

 Os desafios que o professor de Geografia enfrenta para a realização da leitura 

do espaço perpassam justamente pela dificuldade de buscar esse patrimônio 

marginalizado nas cidades. Dessa forma, para compreender as modificações 

socioespaciais da cidade, o trabalho in loco pode permite que o aluno (re) conheça o 

lugar onde vive e passe a desenvolver novas atitudes com relação aos lugares que 

lhes são mostrados.  

 Com o objetivo de aliar a Educação Patrimonial com o ensino de Geografia, é 

importante que o aluno estabeleça relações com os bens histórico-culturais que 

fazem parte de sua cidade em uma perspectiva decolonial, entendendo que a 

memória oficial patrimonializada reproduz as desigualdades sociais e que, por isso, 

devem ser consideradas também outras formas de expressões que existem em 

bairros periféricos, áreas rurais e comunidades tradicionais, privilegiando saberes e 

fazeres em prol da interculturalidade. 

 Para isso, sugerimos a utilização do inventário pedagógico do patrimônio local 

proposto pelo IPHAN que abarca um conjunto de fichas com objetivo de organizar e 

reunir informações sobre o Patrimônio Cultural local, a partir do olhar dos estudantes 

e da comunidade. Nesse processo, a comunidade se torna protagonista para 

inventariar, descrever, classificar e definir o que considera como patrimônio, em uma 

construção dialógica do conhecimento acerca de seu patrimônio cultural (BRASIL, 

2016). Com isso, rompe-se também o processo de hierarquização cultural, em que 

somente os elementos dos agentes hegemônicos é que são considerados relevantes.   
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 Para trabalhar os conteúdos previstos na BNCC, o professor de Geografia 

pode trabalhar a partir de uma perspectiva inversa, ou seja, ao invés de privilegiar a 

área central como se comumente faz, sugere-se que haja um diálogo participativo 

com os moradores do bairro em que a instituição de ensino está localizada, 

levantando aspectos sobre as memórias de cada bairro a partir de moradores antigos 

e, com isso, consegue-se compreender que também aquele espaço periférico é 

dinâmico e sofre transformações de agentes locais.  

 Nesse aspecto, os alunos poderão desenvolver um trabalho de pesquisa com 

as informações coletadas, levantando aspectos históricos e culturais relevantes para 

o entendimento que a memória urbana não se processa somente na área central de 

Londrina, mas existem elementos da formação da cidade que refletem um 

movimento de contraposição à chamada história oficial. Assim, em consonância com 

o IPHAN, essas atividades de campo resultarão em fichas de inventário, com 

elementos culturais catalogados pelos alunos: lugares, objetos, celebrações, formas 

de expressão e saberes.  

 Com isso, contribui-se para uma Educação Patrimonial decolonial e uma 

valorização da cultura local. Nos bairros periféricos, não se veem, por exemplo, a 

exaltação à colonização inglesa. Existe uma nítida demarcação simbólica na área 

central, onde estão os maiores fluxos de pessoas e informação. Por isso, quando se 

fala em patrimônio cultural de Londrina, é preciso compreender que existe uma 

dinâmica pulsante de vida que perpassam os domínios centrais. Dessa forma, não faz 

muito sentido privilegiar somente o estudo da área central quando se refere à 

pluralidade cultural.     

 Assim como Londrina já foi chamada de Colônia Internacional nos anos 

iniciais de fundação justamente por receber imigrantes e migrantes de vários lugares 

do país e do mundo, a Educação Patrimonial por intermédio do ensino de Geografia 

deve contemplar a diversidade cultural, os diferentes agentes sociais do cotidiano, as 

práticas ancestrais, as memórias do bairro. Esse é um movimento de resistência e 

(re) existência diante de paisagens urbanas que perpetuam o colonialismo e 

mascaram/invisibilizam traços culturais nesse palimpsesto da memória. Esse é o nó 

górdio que os professores devem buscar desatar.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidade, através de seus objetos, é uma acumulação de tempos, cujas 

formas antigas, dotadas de simbolismos, possuem uma espacialidade, passível de ser 

estudada pela Geografia. A produção do espaço urbano gera formas, que possuem 

conteúdo e representações e que foram se constituindo em diversos períodos e 

algumas delas acabam se tornando representativas para um grupo social e, com 

isso, acabam se tornando patrimônio cultural.  

As antigas formas que permanecem no espaço urbano evocam muitas vezes 

discursos ideológicos, especialmente por possuírem uma espacialidade fixa, que 

possibilita uma relação permanente com essas formas. A valorização destas antigas 

formas, frente às dinâmicas socioespaciais contemporâneas não é uma preocupação 

recente. Mesmo assim, os debates acerca da manutenção destas formas, são 

característicos da sociedade atual, período em que se passou a cultivar as referências 

históricas, através de legislações específicas.  

Na trajetória do IPHAN, observa-se que muito do que se classificava como 

patrimônio era reflexo de uma história de colonização que subjuga minorias. Essas 

ações acabaram desconsiderando a diversidade cultural brasileira e se perpetuaram 

por várias cidades brasileiras, como Londrina. A cidade norte-paranaense tem seu 

patrimônio cultural edificado a partir das conquistas e poderio de colonizadores 

ingleses e de uma elite branca dominante que excluiu vários grupos sociais que 

contribuíram para a formação da cidade, como índios, caboclos, nordestinos, 

mineiros e paulistas.  

Com isso, pensar em uma estratégia de Educação Patrimonial que traga uma 

visão decolonial para os alunos, é uma tarefa difícil. Com a instituição da BNCC, o 

professor de Geografia tem a possibilidade de trabalhar a identidade sociocultural e 

essa deve ser repensada a partir das dinâmicas socioespaciais e dos elementos 

identitários significativos para os diferentes grupos sociais. Propõe-se assim, um 

trabalho de campo para que os alunos possam inventariar bens patrimoniais do 

bairro e, com isso compreender que o espaço urbano reflete uma interculturalidade. 

No caso de Londrina, se evoca um olhar para o bairro justamente porque a 
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área central é o locus privilegiado da dimensão cultural institucionalizada, alvo de 

ações preservacionistas. Nesse sentido, inicia-se um processo de desconstrução de 

discursos elitistas, possibilitando novos olhares para o patrimônio, compreendendo 

que a diversidade faz parte da sociedade e que além de estar prevista legalmente, 

deve se materializar em ações dialógicas com a comunidade, fazendo um trabalho de 

educação de base para que os referenciais simbólicos sejam um reflexo das formas 

de resistência. 
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PERCEPÇÕES DA PAISAGEM E DO LUGAR PARA UM OLHAR 

SOBRE A CIDADE E O URBANO NO ENSINO DE GEOGRAFIA 
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RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo destacar como a Geografia pode contribuir para o 

ensino sobre/da cidade e, por conseguinte para uma formação cidadã. A partir de 

uma abordagem teórico-conceitual os apontamentos realizados ratificam que, para a 

construção do raciocínio espaço-temporal, o ponto de partida é o ensino de 

Geografia a partir da práxis cotidiana por meio dos estudos da paisagem e do lugar 

da cidade. A identificação e o entendimento das práticas sociais materializadas no 

espaço viabiliza uma tomada de consciência crítica e, por conseguinte a inserção 

cidadã lugar-mundo, de modo a enfrentar os desafios urbanos tanto nas grandes, 

quanto nas pequenas cidades. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Geografia, enquanto uma ciência social ou nos termos de Moreira (2007) 

uma ciência da formação espacial, instrumentaliza os indivíduos para o pensar 

espacialmente, para realizarem a leitura do mundo e estabelecer relações espaço-

temporais entre fenômenos e processos, em diferentes escalas geográficas a partir 

do raciocínio geográfico. Por conseguinte, o raciocínio geográfico consiste em uma 

maneira de perceber as relações espaciais da realidade, identificando os processos 

humanos-naturais que atuam sobre/a partir de determinado fenômeno 

(CAVALCANTI, 1998), de modo que é condição intrínseca ao pensamento espacial e, 

consequentemente ao pensamento geográfico2.   

Nesse sentido, na busca da compreensão da espacialidade é pertinente o tripé 

metodológico do ensino de Geografia, ou seja, responder “onde (localizar), como 

(descrever) e por quê? (analisar)” o fenômeno espacial ocorre (CAVALCANTI, 1998). 

Na geografia, o espaço é seu objeto de estudo, assim como outras categorias 

de análise como o território, lugar e a paisagem, são basilares para a aprendizagem 

e construção de conhecimento. Sendo que ao considerar que o espaço é ao mesmo 

tempo, um produto e um condicionador das relações sociais, a Geografia na 

articulação de uma linguagem própria que procura analisar, interpretar, explicar, 

intervir e modificar o espaço tem uma intencionalidade dada a ação docente, em sua 

prática política manifesta em sala de aula (FERRETTI, 2019).  

Além disso, em qualquer forma de produção do conhecimento, seja na 

Geografia ou na História (disciplinas que abordam questões comuns), não existem 

espaços para neutralidade, sendo também essencial o compromisso com a verdade. 

Deste modo, ainda que o contexto que em o estudioso/professor esteja inserido 

possa influenciar na interpretação do fato geográfico (conforme designação dos 

geógrafos clássicos), o método científico evita a ocorrência de falsas interpretações e 

 
2 Straforini (2018) apresenta a distinção entre pensamento espacial e pensamento geográfico, e 
destaca que apesar de serem diferentes é necessária simbiose entre eles, por meio da “articulação 
entre os conceitos fundantes e do tripé metodológico da Geografia, bem como dos processos de 

interação antropogênicos e físicos que dão materialidade ao fenômeno espacial, na sua condição 
indivisível de sujeito e sujeitado” (STRAFORINI, 2018, p.184). 
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a definição de conceitos e variáveis adequados ao objeto são o ponto de partida para 

o estudo (ABREU, 1998).  

Assim sendo, destaca-se que o ensino de Geografia com base na práxis 

cotidiana se fundamenta no reconhecimento do lugar, que começa com a leitura da 

paisagem, que, em síntese trata-se da leitura do espaço construído pelas relações 

homem-meio e homem-homem numa dada formação econômico-social (MOREIRA, 

2007). Nesse contexto, sobressai a abordagem humanística, que tem como base a 

percepção, a conduta e o sentimento em relação aos espaços vivenciados pelos 

estudantes. 

Cabe enfatizar ainda, como recomendou Santos (1994), a relevância de se 

articular os conceitos de espaço e tempo, considerando as formas, não como um 

dado passivo, mas como um dado ativo, que se materializa como objeto e na relação 

a obedecer de normas e/ou formas jurídicas e sociais, características de um período, 

ou em outras palavras, de um pedaço de tempo submetido à mesma lei histórica, 

com a manutenção das estruturas. Estas se definem como conjuntos de relações e 

de proporções prevalentes ao longo de um certo pedaço de tempo. (SANTOS, 1994, 

p.71). 

A educação de modo geral e o ensino da Geografia em particular são 

responsáveis por habilitar o sujeito a interpretar e avaliar sua experiência existencial, 

no seu contexto sociocultural e político-econômico e por formar cidadãos para a 

vivência em um mundo mais justo, digno e igualitário (DEON e CALLAI, 2018).  

Nesse sentido, Deon e Callai (2018, p.373), ressaltam que a escola é espaço e 

tempo de formação cidadã, pois “a escola contém e está contida no movimento das 

relações que estabelece com os diversos agentes que a compõe” (DEON E CALLAI, 

2018, p.286) e ainda “a escola é espaço singular para a compreensão e 

experienciação dos direitos e deveres comuns da sociedade”, os autores concordam 

com Santos (2014, p. 20), que “a cidadania, sem dúvida, se aprende”.    

Desse modo, aprender a cidadania está intrínseco ao ato de alfabetizar/letrar3, 

entendido como o processo de aprender ler e escrever no contexto das práticas 

 
3 Conforme prevê a BNCC (2018) a alfabetização diz respeito ao processo de codificar e decodificar a 

escrita e os números; enquanto o letramento vai além abarcam a compreensão, interpretação e uso 
da língua nas práticas sociais.  
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sociais. Além disso, destaca-se que a cidadania pode ser aprendida a partir das 

cidades, espaços que concentram a maioria da população brasileira e congregam em 

suas formas e funções diferentes lógicas inerentes a produção do espaço, 

apresentando simultaneamente como uma síntese do local/global com múltiplas 

formas de apropriação, contradição, identidades e cartografias.   

Diante do exposto esse artigo, que consiste em uma abordagem teórico-

conceitual, tem como objetivo destacar como a Geografia pode contribuir para o 

ensino da cidade e, por conseguinte para uma formação cidadã. A partir dos 

apontamentos realizados com base em uma pesquisa bibliográfica ratifica-se que, 

para a construção do raciocínio espaço-temporal, o ponto de partida é o ensino de 

Geografia por meio dos estudos da paisagem e do lugar da cidade. 

 

2 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE PAISAGEM E LUGAR 

 

Os conceitos estruturantes da Geografia: espaço, tempo e escala, bem como 

os procedimentos metodológicos: onde, como e por quê? são requeridos para a 

abordagem dos conteúdos da Geografia ou como Corrêa (2000) chama dos conceitos 

empíricos da Geografia (STRAFORINI, 2018). Logo, segundo Straforini (2018) para 

abarcar a totalidade-mundo, ao estudar conteúdos, como: a cidade, o campo, a 

relação campo-cidade, as migrações, os riscos e impactos ambientais, valorização de 

paisagens e de lugares, etc. é necessário considerar também os conceitos 

estruturantes e metodológicos da Geografia, o que implica em grande desafio para a 

maioria dos professores dessa disciplina. 

Além disso, destaca-se com base em Oliveira et al. (1989) que muitos dos 

conteúdos da Geografia podem ser estudados a partir do ponto de vista da 

percepção. Ao ponderar especificamente sobre a cidade e os temas da geografia 

urbana, destaca-se a possibilidade “aprender a cidade, aprender na cidade e 

aprender com a cidade”. Sendo que dentre os temas que podem ser abordados 

estão: o uso e ocupação do solo urbano, as questões da habitação e de 

infraestruturas urbanas, o processo de refuncionalização do espaço, etc. 

considerando a complexidade particular de cada espaço.  
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Enquanto uma totalidade, que reflete transformações temporais e também 

abarca dimensões objetivas e subjetivas, a paisagem pode ser tomada como uma 

primeira aproximação do lugar. Logo, os conceitos de paisagem e lugar apresentam-

se estritamente relacionados, permitem o reconhecimento do local em que se vive e 

desvendar os acontecimentos sociais (CALLAI, 2005).  

Por meio da paisagem que se vivencia o lugar, sendo que na Geografia 

escolar, conforme recomenda Moreira (2007) a analise de um fenômeno inicia com 

sua descrição na paisagem, de modo que em um movimento do visível para o 

invisível e de volta para o visível, a paisagem é o ponto de partida e de chegada. 

Deste modo, a partir do visível na paisagem lê-se as relações e conexões estruturais 

e, assim compreende cada um dos objetos que a compõem. 

Apesar de não ser um conceito exclusivo da geografia, a paisagem assumiu 

diferentes significados e valores no âmbito das correntes do pensamento geográfico, 

passando da observação e descrição dos fatos e fenômenos na Geografia Tradicional, 

por um período de ostracismo, por ser insatisfatória no âmbito nova Geografia, 

pautada nos métodos teórico-quantitativos sendo retomada após os anos de 1970 

com a emergência da Geografia Crítica, da percepção e física.  (CAVALCANTI, 1998). 

Segundo Oliveira et al. (1989, p. 2) a paisagem é a um só tempo, um meio, 

um ambiente, um sistema de relações e um espaço vivido. Ainda de acordo com os 

autores a paisagem é o cenário de um mundo vivido, onde as pessoas nascem, 

crescem, se locomovem e se orientam, tocam, cheiram, ouvem, sentem, gostam e 

desgostam; enfim, passam ali toda a sua vida. Como consequência, as paisagens se 

tornam, fundamentalmente um problema humano.  

 Para Santos (1994) a paisagem é a configuração territorial que é possível 

abarcar com a visão. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, 

movimentos, odores e sons.  A paisagem constitui-se em um conjunto heterogêneo 

de elementos naturais e artificiais, sendo, portanto, formada por objetos materiais e 

não-materiais. A materialidade seriam os objetos visíveis e a imaterialidade são as 

relações sociais que se dão como reflexo e condicionante desses objetos.  Portanto, 

segundo Oliveira et al. (1989, p. 2) a paisagem não é apenas o resultado de 

elementos geográficos agrupados nem a soma de suas inúmeras partes, exatamente 
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porque a maneira como as várias partes estão integradas no todo é muito mais 

importante do que as próprias partes. 

Conforme Santos (1994, p.33), a paisagem é como um palimpsesto, isto é, o 

resultado de uma acumulação, na qual algumas construções permanecem intactas 

ou modificadas, enquanto outras desaparecem para ceder lugar a novas edificações. 

Assim, cada tipo de paisagem é a reprodução de níveis diferentes de forças 

produtivas, materiais e imateriais. Ainda de acordo com Santos (1994), enquanto o 

espaço é o movimento a paisagem é materialização de um dado instante, uma coisa 

material, cuja realidade é histórica e advinda de sua associação com o espaço social. 

Portanto, ao ser memória viva de um passado já morto, a paisagem consiste em 

precioso instrumento de trabalho. 

Já o conceito de lugar pressupõe a experiência do vivido e sentimentos como 

o de familiaridade, afetividade e identidade. O lugar deve ser estudado como “o 

espaço da história e da vivência das pessoas que ali habitam, trabalham, se 

alimentam, vivem/sobrevivem, mas que também sofre ações de caráter político e 

econômico” (DEON E CALLAI, 2018, p. 282).  

Nas diferentes correntes do pensamento geográfico o lugar assumiu diferentes 

significados como: o espaço conhecido e dotado de valor, positivo ou negativo na 

Geografia Humanística; o subespaço no qual se realizam algumas das possibilidades 

do mundo, ou seja, das relações local-global, que se materializam a partir da 

existência em identidades, particularidades, relações de poder, resistências em 

decorrência da difusão de o processo de globalização na Geografia crítica/histórico 

dialética;  o fragmento e ao mesmo tempo totalidade, de uma realidade em 

constante movimento, portanto inacabada (CAVALCANTI, 1998). A autora chama 

atenção também para os deslugares (paisagens stardartizadas, como o Mc Donalds), 

que às vezes podem até transformar em lugar.  

É importante destacar que cada lugar combina, de maneira particular, 

variáveis que podem ser comuns a vários lugares, mas que se manifestam com as 

devidas especificidades em determinado local devido aos valores, costumes e à 

própria cultura dos indivíduos que nele vivem. Porém, é importante considerar que 
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as relações sociais presentes em um lugar, por mais parciais e pequenas que 

pareçam, são parte integrante das relações globais.  

Assim sendo há grande valorização da dimensão do local, como elemento do 

global, de modo que a partir utilização da dimensão do cotidiano, espaço vivido, no 

processo de ensino aprendizagem no âmbito da educação geográfica, torna-se 

possível a compreensão do global (CAVALCANTI, 1998).  

Na mesma direção segundo Deon e Callai (2018, p.279) “conhecemos o lugar 

onde vivemos e analisamos o que nele está acontecendo temos condições para 

entender o local e também o global”. Logo, os autores citam Santos (2014, p. 339) 

quem já afirmara que “cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e 

de uma razão local, convivendo dialeticamente”. Ademais, ao considerar a paisagem 

urbana, Oliveira (2017, 172) destaca que “onde começa e termina a ação de uma 

determinada escala não é tão nítido e com limites claros”, as escalas não são fixas, 

se redefinem e reestruturam revelando diferenças e enclaves criados por processos 

político-econômicos (como via especulação imobiliária), por intervenções 

urbanísticas, por transformações no perfil demográfico e tecnológico, mudanças nos 

fluxos urbanos etc.  

Portanto, ao considerar a educação para a cidadania mediante o 

conhecimento geográfico da cidade e do urbano, o ponto de partida é o ensino de 

Geografia escolar, nomeadamente por meio da percepção da paisagem e do lugar, e 

a partir deste “a ligação com as escalas de análise (local e global, global e local), 

considerando diferentes escalas e tempos” (DEON E CALLAI, 2018, p.286).  

 

3 ESTUDO DA CIDADES E URBANO NA GEOGRAFIA ESCOLAR 

 

Ao considerar os estudos sobre a cidade e o urbano, é importante ter claro 

conforme nos alerta Santos (1994, p.69), que “o urbano é frequentemente o 

abstrato, o geral, o externo”.  Enquanto, “a cidade é o particular, o concreto, o 

interno”. Ainda de acordo com esse autor 

 

Entre as possíveis histórias do urbano estaria a história das atividades 
que na cidade se realizam; do emprego, das classes, da divisão do 
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trabalho e do seu inverso, a cooperação; e uma história que não é 
bastante feita: a história da socialização na cidade e a história da 

socialização pela cidade. E, entre as histórias da cidade, haveria a 
história dos transportes, a história da propriedade, da especulação, 

da habitação, do urbanismo, da centralidade. O conjunto das duas 
histórias nos daria a teoria da urbanização, a teoria da cidade, a 
história das ideologias urbanas, a história das mentalidades urbanas, 

a história das teorias. (SANTOS, 1994, p.69-70). 

 

A cidade é uma instituição milenar. A história das cidades e a história da 

civilização começam no fim da pré-história, há cerca de 5.500 na Mesopotâmia, 

século IV a.C. Sendo o aparecimento das cidades condicionado à fixação do Homem, 

à produção de excedentes alimentares; e à divisão social do trabalho, com destaque 

para o papel do caçador historicamente transformado em chefe politico e depois rei – 

chefe politico e religioso (BENEVOLO 2001). Já o processo de urbanização da 

humanidade nos moldes que conhecemos hoje, como fato, tendência, orientação e 

virtualidade (LEFEBVRE, 2000), é mais recentemente, nasce com a industrialização, 

na passagem do século XVIII para o século XIX.  

Até 1850, nenhum país possuía população urbana superior à rural. Mas, com a 

rápida industrialização tem-se a intensificação da urbanização e a emergência dos 

primeiros problemas, que decorrem das relações sócio-econômicas, do acesso 

desigual aos meios e condições de produção e de trabalho, historicamente 

determinadas. Assim sendo, a partir de 2007, 50% da população mundial passou a 

viver em ambientes urbanos estruturados em bairros, ricos e pobres, salubres e 

insalubres, com diferentes formas de intervenção do homem na paisagem e muitos 

modos de viver, de organizar o espaço e a vida de seus habitantes (BRAGA; 

CARVALHO, 2004). 

Enquanto uma construção humana, que contem diversas subjetividades e 

processos históricos, segundo Corrêa (1995) a cidade constitui o espaço urbano, o 

qual é produzido por agentes modeladores: proprietários dos meios de produção, 

proprietários fundiários, promotores imobiliários, Estado e grupos sociais excluídos; 

cujos agentes podem ter diferentes estratégias e práticas em cada tipo e tamanho de 

cidade, que possui processos, funções e formas espaciais específicas.  
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Entretanto é importante destacar que de modo geral o espaço urbano 

caracteriza, de acordo com Corrêa (1995), como, simultaneamente, fragmentado, 

articulado, reflexo social, condicionante social, campo simbólico e campo de lutas. 

Sendo que a fragmentação e articulação são características complementares, em que 

a fragmentação ocorre nos usos do solo, padrões forma-conteúdo e a articulação se 

materializa na relação que cada uma das partes mantem com as demais os fluxos. Já 

o fato de ser reflexo e condicionante da sociedade decorre de que o espaço da 

cidade capitalista é fortemente dividido em áreas residenciais que tendem as 

segregações, refletindo a complexa estrutura social em classes, própria do 

capitalismo. O condicionamento, por sua vez, se advém do papel que as obras 

fixadas pelo homem, as formas espaciais, desempenham nas condições de 

reprodução social, Por fim, como o cenário e objeto das lutas sociais, está 

relacionado à busca do direito a cidade e a cidadania para todos, a partir da 

(re)apropriação coletiva e democrática do espaço. 

Além de elencar as características fundamentais e o papel dos agentes 

modeladores do espaço urbano, Corrêa (1995) destaca que ele pode ser analisado 

de várias maneiras, a saber: como um conjunto de pontos, linhas e áreas; a partir da 

percepção que seus habitantes ou alguns de seus segmentos têm do espaço urbano 

e de suas partes; das conexões da forma com a estrutura social, processos e funções 

urbanas e ainda como paradigma de consenso ou de conflito. 

Portanto, dentre as possibilidades para se compreender epistemologicamente 

e ontologicamente a urbanização (processo-estrutura) e a cidade (forma-função) 

objeto, destaca-se a relevância do resgate histórico desde o surgimento da(s) 

cidade(s). Pois, segundo Oliveira (2017, p.175) “a paisagem urbana é resultado da 

geografia e da história. Desde a escolha do sítio urbano, passando pela definição da 

planta da cidade, até a localização dos elementos físicos seguem um plano que pode 

ser espontâneo ou determinado”. Ainda segundo a autora, ao ser resultante de 

elementos econômicos, sociais e culturais de determinado período e contexto, ao 

longo do processo de evolução urbana as cidades adquirem uma identidade, que é 

perceptível em sua paisagem.  
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Assim sendo, além da história urbana e da história da cidade, conforme alerta 

Abreu (1998) também é importante que se considere a história daquela determinada 

cidade, que é mais que a soma das duas primeiras, é a síntese de como aquelas 

duas histórias se empiricizaram como materialidade e como ação humana, não no 

espaço geográfico em geral, mas naquele lugar. Para tal é necessária a análise 

idiográfica, do lugar, combinada com sua contextualização frente a outros lugares e 

tempos.  

Segundo, Raquel Rolnik na busca de algum sinal que pudesse apontar uma 

característica essencial da cidade de qualquer tempo ou lugar, o que se destaca que 

a imagem de um imã, um campo magnético que reúne e concentra os homens, que 

se encontram e realizam trocas de mercadorias, de experiências e de ideias. 

Ademais, na perspectiva da coexistência plural de grupos sociais, Braga e Carvalho 

(2004) ressaltam que a cidade é casa é o abrigo, a morada do indivíduo; o habitat do 

homem social, político, civilizado, culturalmente enriquecido. Afinal, é nos espaços 

urbanos, principalmente os públicos, como na rua, no parque urbano, no bairro, 

onde a cidadania cívico-cultural e política, assim como os contatos sociais com outros 

indivíduos e grupos sociais se concretizam e possibilitam a liberdade.  

Portanto, a cidade é um suporte do processo social, continente das 

experiências humanas, cuja definição essencial perpassa pela práxis concretizada de 

centralização/atração nas relações sociais e como tal está em constante mutação. A 

cidade também um registro, uma escrita, materialização de sua própria história (a 

escrita também surge junto com a cidade), de modo que, o próprio espaço urbano se 

encarrega de contar parte de sua história por meio de suas paisagens e das 

cartografias sociais (que consiste na apropriação de técnicas e modos de 

representação cartográficos modernos por grupos sociais historicamente excluídos 

dos processos de tomada de decisão). De tal modo é um ambiente promissor para o 

desenvolvimento de projetos sob um olhar interdisciplinar, nomeadamente nos anos 

iniciais da educação básica.  

De acordo com Ferretti (2019) é no diálogo sobre a cidade, que os estudantes 

encontram ou constroem suas referências. Ademais, cabe destacar que conforme 

alerta Callai (2005, p.129) o bairro é a parte da cidade que não pode ser entendida a 
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não ser no seu interior, é um dos lugares que está mais próximo do aluno, no qual 

ele convive com outras pessoas. Esse é um espaço que ele pode percorrer por 

completo e que tem grande significado para sua vida, inclusive do ponto de vista da 

afetividade. Além disso, segundo Ferretti (2019) pode-se perceber a importância do 

conhecimento dos diferentes grupos sociais e sobre o meio onde vivem, nas diversas 

cidades que formam uma única, dadas contradições materializadas no espaço. 

 Assim sendo, a cidade, um espaço que condensa múltiplas vivências 

(FERRETTI, 2019) possibilita a compreensão da espacialidade contemporânea, a 

partir categorias geográficas como espaço, paisagem e território, bem como as 

subcategorias delas derivadas: localização, distribuição, escala, região, lugar, 

configuração (MOREIRA, 2007). 

Ainda sobre a relevância da empiricização e interpretação de um tempo/lugar 

de uma cidade, segundo Abreu (1998) os estudos do passado não bastam, também 

é preciso registrar e valorizar as memorias coletivas vivas no cotidiano atual, afinal o 

passado é decorrente do presente um dia concretizado, sendo que é a partir do 

presente que se pode alterar o acontecer histórico. Nesse sentido, Straforini (2004, 

2018) é enfático quanto à importância da educação crítica e reflexiva da realidade 

por meio do espaço. Em suas palavras: 

 

O papel da Educação e, dentro dessa, o do ensino de Geografia é 
trazer à tona as condições necessárias para a evidenciação das 
contradições da sociedade a partir do espaço, para que no seu 
entendimento e esclarecimento possa surgir um inconformismo com 
o presente e, a partir daí, uma outra possibilidade para a condição da 

existência humana. (STRAFORINI, 2004, p.56 apud STRAFORINI, 
2018, p.178). 

 

Nesse contexto, tanto as orientações normativas quanto as dos pesquisadores 

do ensino de Geografia destacam que os estudos do meio a partir de trabalhos de 

campo, consistem em uma estratégia metodológica, que proporciona o contato com 

a práxis, assim como a formação dos conceitos geográficos. Além de propiciar aos 

alunos relacionar o espaço vivido com outros espaços concretos, elaborar 

questionamentos sobre a interrelação dos fenômenos, assim como reconhecer as 

diferentes territorialidades, etc. (FERRETTI, 2019). 
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A realização do estudo do meio para abordar determinado conteúdo da 

Geografia, como a cidade, requer preparação prévia e a habilidade do professor em 

orientar os alunos na realização dos procedimentos de observação, registro e análise 

da paisagem.  

 Como forma de avalição pode-se identificar apontamentos pelos estudantes 

das contradições materializadas no espaço, como a riqueza X pobreza, 

obsolescências X modernidade, espaços públicos X espaços privados, objetos visíveis 

X objetos invisíveis (no subsolo) da infraestrutura urbana básica, assim como a 

pressa, a indiferença, as mensagens de luta que denotam lógicas insurgentes (como 

os grafites) podem ser evidenciadas. Destaca-se a existência de estudos e relatos de 

experiências que corroboram a importância de partir e ir além do espaço da escola 

para entender e mudar a realidade, a partir da (re)apropriação política e social dos 

espaços. 

Cabe ressaltar que, de forma complementar e/ou além das situações citadas 

(estudo da memória da cidade, estudo do meio) há a possibilidade de se trabalhar 

com os mapas mentais e croquis da cidade, de um setor ou de um bairro. A partir de 

tais mapas os discentes podem expressar como pensam, sentem, interagem com a 

cidade. Além disso, tal encaminhamento, nomeadamente a partir dos croquis 

também é possível abordar as escalas (cartográfica e geográfica), com destaque 

para a Geográfica, que consiste em compreender qualitativamente a “espacialidade 

diferencial” dos fenômenos. 

Na perspectiva de buscar pelo conhecimento poderoso4 e/ou pela totalidade-

mundo, nos estudos da Geografia, nomeadamente em um país marcado pelas 

históricas desigualdades sociais como o Brasil, destaca-se que o ideal é que os 

conteúdos partam da realidade imediata do aluno, mas que avancem para além dos 

conhecimentos ligados à realidade vivida (DEON E CALLAI, 2018).  

Além do mais, ressalta a importância desse conhecimento para avanços no 

direito à cidade. Afinal, concorda-se com Braga e Carvalho (2004) que ao 

 
4Segundo Deon e Callai (2018), com base em Young (2007) o Conhecimento Poderoso consiste no 
conhecimento que independente do contexto e é essencial para se avançar para além da sua 

experiência e do conhecimento procedimental. Já o Conhecimento dos Poderosos refere-se a quem 
tem acesso e detém certos tipos de conhecimento.  
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compreender o fato de que a estruturação interna da cidade é reflexo da organização 

social, tanto na sua produção como na distribuição dos seus bônus. A luta por uma 

cidade melhor, configura antes de tudo, na busca por uma sociedade mais justa.  

Ao considerar os estudos geográficos sobre as cidades, destaca-se que desde 

os anos de 1990 as pequenas cidades tem ganhado certo destaque nos estudos da 

Geografia sobre as redes urbanas regionais, pois segundo Fresca (2010) refletem as 

 
intensas modificações na organização sócioespacial brasileira que 

provocaram transformações em redes urbanas; que permitiram 
realização de novos papéis nestas cidades; que possibilitaram às 
mesmas tornarem-se lócus privilegiado da realização de uma parcela 

da produção propriamente dita; que permitiram a inserção das 
mesmas em interações espaciais de grande alcance; enfim a 

redescoberta destas cidades como uma particularidade da 
urbanização brasileira. (FRESCA, 2010, p.75). 

 

No entanto ao considerar os estudos sobre a cidade e o urbano, direcionadas 

nomeadamente às pequenas cidades no âmbito do ensino de Geografia, verifica-se 

que esses têm pouca visibilidade se comparados aos enfoques direcionados aos 

médios e, sobretudo aos grandes centros urbanos, ainda que a temática seja 

complexa, posto as diferenças entre as pequenas cidades e as relações entre as 

essas cidades e o rural. Como salienta Endlich (2007) é nas pequenas cidades que 

vão se encontrar os limites entre o urbano e o rural.  

Nesse contexto, com foco nas pequenas cidades no ensino de Geografia na 

educação básica, independente da realidade em que os alunos vivem, destaca-se 

como possibilidade para sua abordagem estudo da memória da cidade. Esse método 

possibilita compreender o onde, o como e o por quê da evolução das transformações 

da cidade abarcando os conceitos da Geografia, espaço, tempo e escala, assim como 

a paisagem e o lugar.  

Na perspectiva do futuro, Endlich (2016) chama a atenção para fato de que as 

pequenas cidades concretas apesar de apresentarem uma série de problemas e 

nutrem utopias, como possibilidades para um vir-a-ser pautado pela sociedade 

urbana, com maior racionalidade ambiental e social, que tenha em conta valores no 

âmbito social e humano.  Para tal, a autora enfatiza que é preciso superar a projeção 

apenas de formas, sendo também fundamental abordar a dimensão educadora da 
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cidade e o necessário avanço político, de modo a romper com a reprodução da 

política e da sociabilidade conservadora que costuma caracterizar essas áreas. Logo, 

“mais do que projetar formas e preocupar-se com dimensões será preciso cuidar da 

educação para uma nova sociedade, de modo que ela possa subsidiar práticas 

emancipadoras nos mais diversos espaços”. (ENDLICH, 2016, p.3). Afirma ainda que 

 

[...] mais do que projetar formas arquitetônicas, o futuro deve ser 

iluminado pela possibilidade de novas relações políticas, sociais e 
culturais. A produção de uma espacialidade socialmente mais 

adequada passa pelo envolvimento, bem como pelo avanço político e 
cultural da sociedade como um todo, ainda que tudo isso seja 
conquistado lentamente. (ENDLICH, 2016, p.14). 

 

Ao estudar criticamente os espaços e os processos interativos entre o homem 

e a paisagem, atualmente necessária mais do que nunca, conforme destaca Oliveira 

et al. (1989, p. 1) “a grande meta é a de criar, com conhecimento e 

responsabilidade, novas paisagens ecologicamente sadias, esteticamente 

satisfatoriamente satisfatórias, economicamente recompensadores e favoráveis para 

o alcance de uma contínua qualidade de vida”, as quais decorrem de avanços 

políticos da sociedade e, por conseguinte condutas mais justas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o exercício da cidadania é necessário dominar certos conhecimentos, 

sobretudo deter a habilidade de leitura espaço-temporal a partir do lugar e de suas 

paisagens. A identificação e o entendimento das práticas sociais materializadas no 

espaço viabiliza uma tomada de consciência crítica e, por conseguinte a inserção 

cidadã no lugar em que se vive e também em outras realidades, de modo a enfrentar 

os desafios urbanos tanto nas grandes, quanto nas pequenas cidades. Nesse sentido, 

reforça-se o papel da Geografia na formação de cidadãos, que reconheçam os 

fenômenos geográficos e suas particularidades e interrelações, considerando as 

dinâmicas espaço-temporais do local ao global e vive-versa.  

Em relação ao desenvolvimento do raciocínio espacial pelos estudantes, ao 

considerar que em decorrência da relação cotidiana com o espaço vivido, o 
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recomendável é que o ponto de partida seja o próprio conhecimento empírico do 

discente, suas memórias, vivências e signos, sobre o processo de produção espacial 

da cidade. Afinal, os conhecimentos da Geografia, assim como qualquer 

conhecimento escolar, para serem apropriados significativamente pelos estudantes 

precisam estar fortemente relacionados ao cotidiano, ao vivido, ao presente, ou 

ainda, à realidade deles (STRAFORINI, 2018).  

Diante disso, destaca-se como mote de reflexão sobre a cidade e o urbano os 

conceitos de paisagem e lugar. Eles fundamentam a realização de estudos do meio, 

assim como o resgate das lembranças materializadas nas mentes das pessoas, na 

paisagem e em documentos. Além da utilização dos recursos da cartografia. De 

modo que torna-se possível (re)ler as práticas sociais presentes no espaço, bem 

como a compreensão e a (re)construção do mundo a partir da vivência do território.  
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RESUMO 

O presente texto tem como objetivo, o relato de experiências obtidas na elaboração e 

execução de uma aula de campo, sobre os aspectos da geomorfologia urbana de 

Campo Mourão, Paraná. A aula de campo, foi uma das atividades realizadas no Estágio 

Curricular Supervisionado em Geografia da UNESPAR, com a integração do PIBID, no 

ano de 2019. O público alvo, foram os alunos dos 6º anos do Colégio Estadual Prefeito 

Antonio Teodoro de Oliveira, tendo como finalidade principal articular o conteúdo 

geomorfológico, abordado em sala de aula, com a realidade vivenciada pelos alunos. 

Dentre os resultados obtidos na realização da aula de campo, destacamos a mudança 

na percepção dos alunos em relação a paisagem urbana e a correlação que eles 

conseguiram fazer entre os elementos físicos e humanos da área de estudo, trazendo 

assim, significado ao Ensino de Geografia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Nas aulas de geografia, geralmente, o livro didático é um dos recursos mais 

utilizados pelos professores para transmitir o conhecimento, sendo que em alguns 

casos, considerados como indispensáveis à disciplina. ” (MAIA; SOUZA, 2018, p. 281). 

Nesta direção, Bertoldo (2019, p. 109) destaca que os conteúdos dos livros são 

relacionados com os fatos observados na realidade cotidiana dos estudantes, porém o 

mesmo autor afirma que “[...] este exercício de relação quando circunscrito apenas às 

atividades em sala de aula torna-se bastante abstrato para os alunos. ”  

No entanto, Tomita (1999) afirma que os professores não devem se fixar 

apenas no conhecimento proporcionado pelo livro didático, no qual eles devem sempre 

estar atualizando e aperfeiçoando seu conhecimento e ter o prazer em experimentar 

novos métodos de ensino. 

Nesta perspectiva, as aulas de campo compreendem um dos métodos mais 

importante para as aulas de geografia, pois como é evidenciado em (MAFRA; FLORES, 

2017, p. 9) “[...] as aulas de campo é onde os elementos aparecem de forma concreta 

e por meio da observação direta, os alunos conciliam o conteúdo visto em sala com os 

fenômenos geográficos. ” 

Contundo, nem todos os professores são adeptos da aula de campo, pois em 

muitos casos elas são tidas como um empecilho na carga horário do professor, em 

decorrência de demandar um grande tempo para o seu planejamento, além de outras 

dificuldades tais como “a distância do local e a falta de transporte, a falta de apoio 

pela administração escolar, a falta de parceria com outros professores, o temor de 

possíveis acidentes, entre outras. ” (MAFRA; FLORES, 2017, p.14). 

Diante das dificuldades apresentadas, o presente texto pretende mostrar a 

viabilidade da realização de uma aula de campo, no “entorno” da escola, onde não foi 

preciso transporte escolar para a locomoção dos alunos e nem outros recursos 

humanos e materiais dispendiosos. Este trabalho foi resultado de experiências de uma 

aula de campo realizada com os alunos dos 6º anos do Colégio Estadual Prefeito 

Antonio Teodoro de Oliveira, na cidade de Campo Mourão (PR). A aula de campo, foi 

uma das atividades do Estágio Curricular Supervisionado em Geografia, executada 
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durante o mês de outubro de 2019. Nesse sentido, iniciamos o texto, com a 

caracterização e localização da área de estudo, em seguida, destacamos os pontos de 

parada durante o percurso da aula, os conceitos e conteúdos geográficos abordados 

durante a aula. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. Delimitação da área de estudo 

 

A área de estudo está localizada na cidade de Campo Mourão, abrangendo os 

bairros Veneza, Residencial Campelle e parte do Lar Paraná (Figura 1). Tendo como 

limites os seguintes logradouros: ao noroeste as avenidas John Kennedy e Manoel 

Nogueira, ao sudoeste R. Vinte e Sete de Dezembro, e ao nordeste as ruas Javali e 

Lemos Prado. Essa delimitação compreende a área de “entorno” do Colégio Estadual 

Prefeito Antonio Teodoro de Oliveira. 

 

Figura 1: Imagem de satélite com a localização dos pontos percorridos na aula de campo 

 

Fonte: Google Earth, 2020.  
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A delimitação da área de estudo, foi realizada após uma sondagem pelos 

bairros, objetivando analisar quais seriam os pontos de parada estratégicos, para que 

pudesse ser feito a observação e discussão da paisagem. Foi elaborado um Mapa 

(Figura 2) destacando a topografia da área e as vias públicas, para que os alunos 

entendessem o percurso proposto.  

 

Figura 02: Localização da Área de Estudo 

 

Fonte: Wize Maps, 2018. 

 

Essa atividade de campo foi realizada com uma turma de cada vez, em média, 

25 alunos por “saída de campo”, essa foi a estratégia usada para que pudéssemos 

manter a organização do grupo. Além dos dois estagiários, estavam presentes nesta 

aula de campo, a professora regente e a professora orientadora de estágio. 

Em seguida, foi distribuído para cada aluno, um mapa que foi preenchido com 

a localização das “paradas” e também com o fenômeno visualizado pelos alunos e 

explicado pelos estagiários.  
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Cabe ressaltar, que o mapa destaca a localização do Colégio e as curvas de 

níveis, com o propósito de que os alunos percebam que quanto mais distante do 

colégio em direção aos bairros adjacentes, a topografia é menor, com menor declive. 

 

3 ASPECTOS FÍSICOS EVIDENCIADOS NA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 GEOLOGIA 

 

De acordo com a carta geológica do Paraná (MINEROPAR, 2006) a área está 

assentada sobre a formação Serra Geral, no qual é resultante de um vulcanismo 

fissural continental, que ocorreu há 133 milhões de anos (RENNE et al., 1992). De 

acordo com Winge et al. (2001), o vulcanismo fissural é ocasionado por uma fratura 

tectônica, que permite o extravasamento de magma à superfície. Quando o magma 

entra em contato com a superfície se resfria rapidamente, dando origem ao basalto. 

Na área de estudo não há grandes afloramentos rochosos, no entanto, no Ponto 4, 

com o processo de entalhamento do rio, permitiu que algumas rochas basálticas 

fossem expostas. 

 

Figura 3: Afloramento de basalto 

 
Fonte: Brilhador, 2020. 

 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

3.2 GEOMORFOLOGIA 

 

A Geomorfologia da área, pertence a “unidade morfoestrutural Bacia 

Sedimentar do Paraná, na unidade morfoescultural Terceiro Planalto Paranaense, e 

localmente na subunidade morfoescultural Planalto de Campo Mourão. ” (MEZZOMO, 

2013, p. 26). As formas predominantes no Planalto de Campo Mourão variam de 

ondulado a suave ondulado, com topos aplainados.  

Os vales são do tipo em calha, com formato de “V” aberto (Figura 4).  As 

vertentes são retilíneas e côncavas em sua base. Sendo assim, foi possível abordar 

com os alunos as altitudes de algumas localidades visíveis na área, como da Av. John 

Kennedy (599 m), do rio do Campo (551 m no Ponto 4 e 549 m no Jd. Fernando), da 

BR-369 (614 m), das antenas de telecomunicações (725 m) e da Catedral São José 

(620 m). 

 

Figura 4: Panorama do Vale do rio do Campo, nota-se a forma em “V” aberto e com 
vertentes retilíneas. 

 
 

Fonte: Brilhador, 2020. 

 

3.3 HIDROGRAFIA 

 

A área de estudo pertence a sub-bacia do rio do Campo, pertencente a bacia 

hidrográfica do rio Mourão. “O rio do Campo é classificado como sendo de 4ª ordem, 

sendo formado pela confluência dos rios Água do Boldão e Água das Barras. ” (SILVA; 

GASPARETTO, 2016, p. 588). No Ponto 4 (Figura 5), foi possível visualizar um trecho 

do rio, sob uma ponte localizada na R. Vinte e Sete de Dezembro e a planície de 

inundação próximo ao Jd. Fernando. Esse ponto de parada foi de suma importância, 
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pois o processo de captação realizada neste rio é distribuído por toda a cidade, 

servindo para o abastecimento das residências. Aproveitamos, também, para 

sensibilizar os alunos sobre a poluição do rio, ocasionada pelo descarte direto e/ou 

indireto de resíduos no seu leito. 

 

Figura 5: Ponto 4, Rio do Campo, manancial de abastecimento da cidade de Campo Mourão 

 
Fonte: Brilhador, 2020. 

 

3.4 FITOGRAFIA 

 

De acordo com Silva (2014, p. 43) “[...] a fitografia original se constitui em 

uma área ecotonal entre as florestas estacional semidecidual e ombrófila mista, com 

presença de cerrado e estepes. ”  Na área de estudo, nos Ponto 7 e 8 (Figura 6), foi 

possível observar a vegetação da localidade, sendo composta por sua maior parte por 

um campo coberto de gramíneas, ao lado um fragmento florestal com espécies 

arbóreos da formação estacional semidecidual e ombrófila mista. Neste ponto 

observamos também a vegetação ripária, que se localiza no entorno do curso do rio. 

Além da vegetação da planície de inundação com espécies adaptadas a este 

ecossistema. 
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Figura 6: Vista parcial do Ponto 8, no qual foi possível observar a fitografia da localidade, 
onde no primeiro plano observa-se a presença do campo, no segundo plano um fragmento 

florestal, no terceiro plano a planície de inundação e sua vegetação. 

 
Fonte: Brilhador, 2020. 

 

Figura 7: Ponto 7, vegetação herbácea na planície de inundação e a vegetação ciliar de 

aspecto arbóreo 

 
Fonte: Brilhador, 2020. 
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4 ASPECTOS HUMANOS EVIDENCIADOS NA ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 GEOGRAFIA URBANA 

 

No Ponto 9, observamos a expansão da área urbana, que em 2012 era 

formada apenas pelo bairro do Lar Paraná, no qual a Av. Manoel Nogueira marcava o 

limite da área urbana, sendo que ao sul deste logradouro era formada por uma 

paisagem rural, com presença de chácaras, pastagens, matas e silvicultura. 

 

Figura 8: Ponto 9, a primeira foto mostra a área anterior a liberação do loteamento para a 
construção de casas. A segunda foto mostra o uso do solo destinado a pastagem 

 
 

 
Fonte: Street View, 2011. 
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No entanto, em 2012, foi aprovado o loteamento do Residencial Campelle e 

em 2014, foi aprovado o loteamento do Jardim Veneza. Com a liberação destes 

loteamentos, houve uma transformação da paisagem local, o que era campo deu lugar 

a novas ruas e residências. (CAMPO MOURÃO, 2012). 

 

Figura 9: Ponto 5, Residencial Campelle 

 
 

Fonte: Brilhador, 2020. 

 

No Ponto 2, discutimos com os alunos o padrão de construção das habitações. 

No Lar Paraná e bairros próximos, predominam lotes maiores, com casas de madeira. 

Enquanto que no Veneza e no Campelle, apresentam lotes pequenos, com residências 

em alvenaria do tipo geminada, predominando apenas um pavimento, no entanto é 

possível observar sobrados, pois de acordo com o zoneamento municipal, a área 

pertence a classe ZR3, no qual pode abrigar construções verticais de quatro andares. 

 

Figura 10: Ponto 2, Rua Débora Fuzeto, padrão de construção das casas 

 
Fonte: Brilhador, 2020. 
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4.2 GEOGRAFIA AGRÁRIA 

 

Nos Pontos 2 e 8, observamos partes do espaço rural do município, 

principalmente a área abrangida pela vertente direita do Rio do Campo. Verificou-se a 

presença de plantações agrícolas, especialmente de soja, milho, trigo e silvicultura de 

eucalipto.  

 

Figura 11: Ponto 8, áreas destinada as plantações e silvicultura, ao centro da foto, observa-
se o complexo da Campeira. 

 

Fonte: Brilhador, 2020. 

 

 Figura 12: Alunos observando a interface do perímetro urbano-rural  

 

Fonte: Brilhador, 2019. 
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Observamos também neste ponto a presença da agricultura familiar e 

aproveitamos para discutir com os alunos a relação de complementariedade dos 

espaços urbanos e rurais. Sendo possível, verificar atividades “rurais” em espaço 

urbanos, como pequenas chácaras que produzem hortaliças e também, de 

encontrarmos em espaços rurais, atividades urbanas, como pousadas, resorts, etc. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso teórico metodológico deste trabalhou, apresentou um relato de 

experiências dos estagiários do Curso de Geografia da UNESPAR, na elaboração e 

aplicação de uma aula de campo, que contemplasse a geomorfologia urbana de Campo 

Mourão (PR).  

Foram elaborados roteiro e mapa, com os pontos de paradas, em que se 

discutiu os aspectos físicos e humanos de cada paisagem. Conceitos como, Lugar, 

rural, urbano, vegetação, bacia hidrográfica, foram apresentados e discutidos. 

Fazendo, assim, com que os alunos percebessem a interação dos fenômenos naturais 

e sociais no espaço geográfico. 

 Dentre os resultados obtidos na realização da aula de campo, destacamos a 

mudança na percepção dos alunos em relação a paisagem urbana e a correlação que 

eles conseguiram fazer entre os elementos físicos e humanos da área de estudo, 

trazendo assim, significado ao Ensino de Geografia. 

Outra contribuição significativa deste trabalho, foi mostrar a viabilidade da aula 

de campo na Educação Básica. Evidente, que os professores de Geografia sabem da 

importância desse método para o processo de ensino e aprendizagem de seus alunos.  

Entretanto, muitos professores sentem-se desestimulados em realizar aulas de 

campo, devido aos gastos com transporte escolar, tempo de deslocamento, falta de 

apoio de professores, monitores ou estagiários para acompanhar a turma durante o 

campo, entre outras dificuldades. Uma saída para resolver essas questões 

mencionadas, talvez seja a elaboração de um roteiro de aula de campo nas imediações 

da escola, evitando com isso o gasto com recursos humanos e materiais. 
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RESUMO 

 Ensinar sobre a cidade vivida, é interagir e propiciar debates acerca das práticas 

espaciais no cotidiano, instigando o saber dos alunos mediado ao conhecimento 

científico. Em suma, tal produção tem o objetivo de relatar as experiências obtidas 

através do projeto realizado na cidade de Marabá, desempenhado em parceria entre 

a Universidade federal do sul e sudeste do Pará (Unifesspa) e a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Deuzuita Melo de Albuquerque. As metodologias utilizadas foram 

a) pesquisa teórica; b) uso de questionários quali-quantitativos; c) análise de filme; d) 

planejamento e pesquisa de campo; e) exposição do projeto na VI feira do 

conhecimento. O trabalho possibilitou o conhecimento e a efetiva “cidadania 

territorial”, ideia compartilhada pelo projeto nas instituições onde se desenvolve. A 

utilização de novos recursos vai muito além de apenas execulta-los, mas compreender 

a sua importância para a vida cotidiana de jovens e adolescentes, carregando consigo 

a educação geográfica nas resoluções e afazeres 

 

Palavras chave: Cidadania, Cidade, Ensino de Geografia, Projeto Nós propomos  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação geográfica é de suma importância para a sociedade, sobretudo, 

quando se faz presente desde o ambiente escolar. Ainda há uma continuidade acerca 

das mudanças relacionadas aos métodos tradicionais/empíricos utilizados pelos 

docentes em salas de aulas, o que corrobora para um ensino pautado na memorização, 

descrição de fenômenos, com discursos fadados à assuntos simplórios. A nível de 

discussões, esse incomodo pelo o ainda uso de tais métodos concentra-se em grande 

parte no âmbito acadêmico, tornando-se distante da educação básica.  

 Portanto, é por meio da elaboração e participação em cursos de formação 

continuada, que o professor de Geografia detenha de conhecimentos pedagógicos para 

assim manusea-los como parte do planejamento das aulas, o que consequentemente 

venha a melhorar na mediação didática, potencializando o ensino de Geografia. Assim, 

abordam a utilização de uma Geografia crítica, que de praxis considera a realidade 

do aluno, no processo de ensino-aprendizagem, o que evidencia-se em uma 

significancia entre o meio e o saber geográfico, formando cidadãos críticos.  

Pensar em um ensino que valorize primeiramente da escala local, regional, 

nacional para nível global propicia a compreensão e a leitura da espacialidade de 

cada aluno, não condecorada pelos livros didáticos, através de imagens e contextos 

aquém dos jovens.  

Isto posto, a cidade torna-se um objeto de estudo, um suporte teórico-

metodológico nas aulas da disciplina, uma vez que os alunos compartilham de 

diferentes saberes nesse espaço. Ensinar sobre a cidade vivida, é interagir e 

propiciar debates acerca das práticas espaciais no cotidiano, instigando o saber dos 

alunos mediado ao conhecimento científico.  

É nesse viés que surge o projeto Nós propomos, no intuito de analisar e 

promover a cidadania territorial, mobilizando alunos a identificarem os principais 

problemas vivenciados por eles em seus respectivos bairros apresentando propostas 

de intervenção/soluções. Em suma, tal produção tem o objetivo de relatar as 

experiências obtidas através do projeto realizado na cidade de Marabá, desempenhado 
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em parceria entre a Universidade federal do sul e sudeste do Pará (Unifesspa) e a 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Deuzuita Melo de Albuquerque. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a realização desta pesquisa consideramos vários procedimentos e etapas, 

com base no objetivo proposto. As metodologias utilizadas foram a) pesquisa teórica; 

b) uso de questionários quali-quantitativos; c) análise de filme; d) planejamento e 

pesquisa de campo; e) exposição do projeto na VI feira do conhecimento. Na pesquisa 

teórica foi realizado um levantamento bibliográfico de autores que tratam dos temas: 

Ensino de Geografia, Cidade e Cidadania, além de embasamento em outros projetos 

desenvolvidos anteriormente.  

Seguidamente, afim de conhecer o perfil dos alunos, locais de moradia e 

concepções acerca do conceito de cidadania, se fez necessário a utilização de 

inquéritos. Logo após, foi trabalhado em sala de aula o recurso midiático: o filme “o 

menino que descobriu o vento”. Adiante os alunos identificaram a localização das 

problemáticas urbanas através de imagens de satélites, traçando um possível percurso. 

Por fim, explanou-se na 6ª edição da feira do conhecimento (2019) os resultados e 

discussões obtidos durante as etapas percorridas.  

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 CIDADE E CIDADANIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

A definição de cidade está associada de forma intrínseca a presença humana e 

suas relações em um determinado espaço. A cidade se molda conforme as práticas 

sociais no decorrer do tempo, acompanhando assim, o processo de restruturação e 

modernização de acordo com a sua perspectiva histórica. Carlos (1992, p.57) então 

afirma “a cidade é uma realização humana, uma criação que vai se construindo ao 

longo do processo histórico e que ganha materialização concreta, diferenciada, em 

função de determinações históricas específicas”. 
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As cidades são marcadas por diversas relações urbanas, cada qual com as suas 

singularidades e particularidades, entretanto, detém de espaços contraditórios e 

desiguais, características predominantes da globalização. Portanto, cada sujeito que 

habita nesse espaço possui deveres e necessidades que em tese deveriam ser 

promovidos aos cidadãos. Estes segundo Sousa, Silva e Magalhães (2004, p.52) 

“promovem as diversas imagens que a cidade assume”, ou seja, além de terem suas 

indigências, também são atores responsáveis pelo processo de construção do meio. 

Isso posto, logo associa-se a ligação entre os dois conceitos.  

Na atualidade se tornou recorrente discussões a respeito da temática cidadã, 

termo esse associado pela grande maioria à direitos e deveres que devem ser 

cumpridos para vivermos em uma sociedade harmônica. No senso comum quando 

mencionasse a participação cidadã para seu país, logo infere-se a atuação por meio 

de votações em épocas eleitorais, implicando na normalização do “ser cidadão”. Assim, 

ressaltasse Leão (2018, p.27) quando menciona que “o cidadão-eleitor, que se 

restringe a este status, é cidadão que se condiciona e se sujeita a uma cidadania 

esporádica e, portanto, inexistente.”  

É necessário pensar na cidadania enquanto processo formativo de jovens e 

adolescentes, sendo inserido no âmbito educacional como tema transversal e 

interdisciplinar. Para Leite (2018, p.04) 

 

[...] a educação se vê diante da necessidade de contribuir para a 

formação de um cidadão que não se distancie da ética, que saiba não 

somente compreender a realidade, em todas as suas complexas 

relações de causa e efeito, mas, principalmente, que tenha ciência de 

que dispõe de possibilidades efetivas para assumir um papel ativo na 

formação de uma sociedade mais justa e igualitária, mediante a 

preservação da diversidade cultural e sem abrir mão de referências 

identitárias e territorializadas.  

 

Recai sobre as instituições escolares o papel de formação dos alunos enquanto 

ser pesquisador, os instigando e colaborando para uma percepção e leitura espacial 

dos acontecimentos que envolvem a realidade vivida pelos jovens. O âmbito escolar é 

um dos primeiros espaços que permite o desenvolvimento do saber ao senso crítico, 

destarte, a aprendizagem é um processo constituído de etapas, na qual todo 
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conhecimento prévio pode ser maximizado na presença de um educando. Concepção 

essa trabalhada por Vygotsky (1984, p.97) quando elabora o conceito de “Zona de 

Desenvolvimento Proximal” 

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se acostuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível 

de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes (VYGOTSKY 1984, p.97). 

 

Partindo dessa perspectiva é que deve se pensar a respeito do modo das 

condições de aprendizagem no ensino de Geografia, empenhando-se assim a 

correlação entre o conteúdo escolar e assuntos do cotidiano dos alunos, criando 

reflexões entre os jovens. É por meio desse princípio que Cavalcanti (2013, p.24) 

concatena a percepção da realidade e espacialidade como ponto de análises para o 

exercício efetivo da cidadania, em virtude de o professor trabalhar os saberes 

recorrentes desses alunos.  

Para efetivar-se uma aprendizagem geográfica, é fundamental que as temáticas 

possam fazer sentido, havendo a clareza de objetivos por parte dos professores e que 

o trabalho seja voltado buscando a formação cidadã. Cabe, pensarmos em práticas 

alternativas, diferente das instituídas no ensino tradicional, que ainda se fazem 

presentes nas salas de aulas, limitando o pensamento crítico a ser desenvolvido. Para 

Lodi e Araújo (2007, p. 70) “Mais do que os discursos, são a prática, o exemplo, a 

convivência e a reflexão, em situações reais, que farão com que os alunos e as alunas 

desenvolvam atitudes coerentes em relação aos valores que queremos ensinar.” 

 

3.2 ORIGEM E EXPANSÃO DO PROJETO NÓS PROPOMOS 

 

Assim, em 2011 o professor Sérgio Claudino, no Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território / IGOT da Universidade de Lisboa (Portugal) observou que 

na rede básica de educação havia a ausência de se trabalhar as questões locais em 

sala de aula, tendo a ideia de elaborar um projeto de ensino, extensão e pesquisa 

acadêmica intitulado “nós propomos: metodologia ativa na educação geográfica”. O 
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objetivo do projeto é analisar e promover a cidadania territorial, colocando os jovens 

como protagonistas, mobilizando-os a identificarem os principais problemas 

vivenciados no cotidiano, em seu bairro, vizinhança ou comunidade, apresentando 

propostas de intervenção/resolução das respectivas problemáticas.  

O projeto passa a ser um alicerce que interliga trabalhos de maneira conjunta 

às universidades, com o apoio dos discentes que participam e que procuram incorporar 

nas aulas os discursos cuja temática envolva a cidadania, promovendo assim 

experiências e a formação cidadã participativa. O Art. 43, da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) 9.394/96 estabelece uma das finalidades de atuação da educação 

superior, em relação a “universalização e do aprimoramento da educação básica, 

mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas 

pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 

níveis escolares.” 

Alguns eixos são norteadores para efetivar-se a cidadania por meio do projeto, 

como: promover uma ativa cidadania territorial junto à comunidade escolar; aproximar 

o poder local das comunidades por meio da participação dos jovens e das suas escolas; 

contribuir para o desenvolvimento sustentável das localidades e dos municípios onde 

se desenvolve; valorizar o estudo de caso como trabalho experimental sobre problemas 

locais; promover abordagens metodológicas inovadoras no âmbito do ensino de 

Geografia; incentivar a atividade de investigação em Geografia; mobilizar alunos e 

professores para a utilização de tecnologias de informação em estudos de âmbito 

prático, e fomentar redes de cooperação entre atores locais como universidades, 

escolas, autarquias, associações locais e empresas (CLAUDINO, 2018) 

O sucesso do projeto foi satisfatório, tendo a sua expansão em diversos países, 

como o Brasil, Espanha, Moçambique, Peru, Colômbia e México, havendo a expetativa 

e possibilidades de se inserir em outros países e em suas respectivas instituições. Em 

solo brasileiro o “Nós Propomos” foi adaptado e realizado em parceria com mais de 20 

instituições acadêmicas, na qual se tornou um objeto de pesquisa por diversos 

professores. No mapa a seguir, é possível acompanhar a dimensão que o projeto 

possui a nível internacional no âmbito educacional. 
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É neste cenário que o projeto foi apresentado e readaptado no ano de 2018 

pelo professor Dr. Marcus Vinicius Mariano de Souza, coordenador do Laboratório de 

Estudos Urbanos (LEURB) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa) no município de Marabá, estado do Pará, em parceria com o professor 

Evandro Frois da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deuzuita Melo de 

Albuquerque. No primeiro ano o projeto foi gratificante, sendo prorrogado e chamado 

no ano seguinte pela diretora da escola. Adiante, será apresentado as etapas e 

experiências vivenciadas durante 2019, na realização do projeto nós propomos. 

 

3.3 O PROJETO NÓS PROPOMOS NA EMEF DEUZUITA MELO DE ALBUQUERQUE, EM 

MARABÁ – PARÁ: PROBLEMÁTICAS URBANAS NOS BAIRROS LARANJEIRAS, 

LIBERDADE E BAIRRO DA PAZ 

 

A realização do “nós propomos” iniciou-se no entre os meses de junho a 

novembro de 2019, com encontros de duas a três vezes aos meses que ocorreram o 

projeto. Para a sua execução se fez necessário o planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas com os alunos da EMEF Deuzuita, mais especificamente com alunos da 

turma de 9° ano D, totalizando a participação de 23 adolescentes.  

FIGURA 1 – EXPANSÃO DO PROJETO 

FONTE:  FERREIRA JUNIOR, D.B; 2020. 
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A princípio, no primeiro encontro foi apresentado o projeto e suas devidas 

diretrizes, além da aplicação de um questionário, cujo tinha entre um dos objetivos, 

compreender o conceito de cidadania na percepção dos sujeitos da pesquisa. A 

utilização dos questionários junto a população, torna-se importante a nível de se obter 

informações do seu determinado público, sendo considerada uma pesquisa social. Essa 

é uma das técnicas de coleta de dados cruciais para o desenvolvimento de trabalhos, 

recurso manuseado de maneira interdisciplinar, sendo segundo Coelho, Souza e 

Albuquerque (2020, p.09) “ferramenta central na condução de uma pesquisa”.  

O objetivo nessa primeira etapa foi conhecer o perfil dos alunos na turma em 

que projeto se desenvolveu. Uma das inquietações a princípio, era a respeito da 

concepção “de ser cidadão”, respondida e discutida posteriormente em sala de aula. 

Obteve-se através dos questionários as seguintes respostas: 1ª se faz presente a ideia 

de que a cidadania é exercida sobretudo através do voto, o que inviabiliza a 

participação dos próprios adolescentes enquanto cidadãos; 2ª a ideia de exercer 

direitos e deveres de maneira simplória; 3ª aquele que colabora no meio que habita 

através de soluçoes de problemáticas; e por fim a 4ª ser gentil com as pessoas, 

vivendo de maneira harmônica.  
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FIGURA 2 – GRÁFICO DOS QUESTIONÁRIOS 

FONTE: FERREIRA JUNIOR, D.B; 2020 
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 Em seguida, como parte do projeto se iniciou a etapa de reconhecimento e 

formação dos grupos de acordo com os bairros de vivência dos alunos e suas devidas 

problemáticas urbanas. Como resultado os dados evidenciaram três grupos/bairros: 

bairro da paz, laranjeira e liberdade, estes com problemáticas especificas, como: 

ausência de lazer, poluição e saneamento básico, de maneira respectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após as divisões em grupos, e escolha das temáticas a serem discutidas, entra 

o papel do professor em explorar o conhecimento do aluno, instigando-os a busca pela 

pesquisa. O docente procura metodologias a serem trabalhadas dentro das 

problemáticas e objetivos propostos pelo projeto, despertando saberes geográficos. 

Nesse momento, o aluno incorpora o papel de pesquisador/cientista, passando a 

compreender a realidade dos colegas de bairro de maneira coletiva. Mediante a isso, 

Santos (2017, p.102) destaca a ação do professor  

 

 [...] ao desenvolver o conteúdo geográfico, deve ter um esforço para 
oferecer aos alunos materiais que subsidiem e enriqueçam o processo 

de construção do conhecimento sobre os temas tratados, sempre 
dando oportunidades a eles de participar ativamente das aulas com 

seus conhecimentos cotidianos [...] (SANTOS, 2017, p.102) 

 
 

Posto isto, trabalhou-se a inserção da tecnologia em sala de aula em dois 
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FIGURA 3 – GRÁFICO DOS BAIRROS E PROBLEMÁTICAS 

FONTE: FERREIRA JUNIOR, D.B; 2020 
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momentos: usando em primeiro o filme enquanto um dos recursos audiovisuais, e em 

seguida o recurso visual através das imagens de satélite. O filme é uma ferramenta 

muito explorada na atualidade, pois se insere enquanto um aparato pedagógico, 

responsável por despertar o interesse dos alunos e auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem. Para Chiapetti e Freitas (2020, p.11) “A participação do professor é 

fundamental nesse processo de utilizar novas tecnologias, porque além de ter essa 

função de mediar a construção da aprendizagem, ele tem o “poder” de criar 

possibilidades.” 

Dessa forma, foi analisado pelos alunos o filme “o menino que descobriu o 

vento”, propondo a eles que escrevessem de forma coletiva em seus grupos, a 

interligação do filme com o contexto do projeto “nós propomos”. Na história baseada 

em fatos, há o relato da vida de um esforçado jovem do Malawi (país na África oriental) 

que procura diariamente aprender coisas novas, mesmo com as desigualdades de 

oportunidades na educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Kamkwamba é criativo na busca de resoluções dos problemas, cansando 

de sofrer, ver seus amigos e parentes com dilemas a respeito da escassez de água do 

vilarejo, ele resolve construir uma turbina que funciona com o vento. Os alunos 

FIGURA 4: FILME ANALISADO PELOS ALUNOS 

FONTE: FERREIRA JUNIOR, D.B; 2020 
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dissertaram nas redações o papel de William enquanto cidadão, visto o seu empenho 

em resolver uma questão tão pertinente junto à sua comunidade. Todos os grupos 

compartilharam o ponto de vista discutido entre eles, sendo sempre atividades 

coletivas, em prol do incentivo a socialização entre os colegas de turma.   

A quarta etapa do projeto foi de planejamento acerca do campo a ser realizado 

nos bairros, laranjeiras, liberdade e bairro da paz, lugares de vivência dos alunos. Para 

isso, foi necessário o uso de imagens de satélites de cada comunidade, projetadas em 

um quadro branco na intenção dos adolescentes identificarem a localização dos 

problemas urbanos e assim traçassem o trajeto a ser percorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, foi montado um cronograma para saída a campo, nos dias 11, 12 

e 13 de novembro pela manhã, tendo como ponto de encontro a escola Deuzuita, além 

da exigência dos alunos uniformizados. Cabe ressaltar a elaboração de questionários 

abordando as temáticas: falta de espaços de lazer no bairro da paz, poluição no bairro 

laranjeira e saneamento básico no bairro liberdade. Os inquéritos tiveram o objetivo 

de entrevistar a população, na finalidade de saber o quão relevante e incomoda era o 

FIGURA 5 – TRAJETO E PLANEJAMENTO TRAÇADO PARA CAMPO 

FONTE: FERREIRA JUNIOR, D.B; 2020 
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problema urbano. Desse jeito, os alunos foram a campo sob a supervisão do discente 

de Geografia, aplicando um total de 35 questionários nos bairros já citados.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O percurso a campo foi gravado pelo aplicativo de smartphone “minha rota” 

que permite assim como um GPS indicar as coordenadas, georreferencia e possibilita 

na espacialização dos fenômenos pesquisados. Após os dados gravados foram 

elaboradas carta-imagens dos bairros, auxiliando na apresentação dos resultados 

obtidos pós campo. O trajeto digital foi exportado para o programa Qgis, versão 2.18, 

manuseado pelo discente de Geografia da Unifesspa. No mapa abaixo (figura 7) é 

possível identificar o caminho percorrido durante essa etapa de pesquisa  

FIGURA 6 – ENTREVISTA COM MORADORES 

FONTE: FERREIRA JUNIOR, D.B; 2020 
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Após o dialogo e coleta de dados junto a população, os alunos então 

desenvolveram possíveis soluções para as problemáticas. Os alunos/moradores do 

bairro da Paz, reclamavam a respeito da “ausência dos espaços de lazer para o público” 

dando opções como construção de clubes e quadras para atender a demanda, além 

de apontarem espaços vazios sem função social.  

Os residentes do bairro laranjeiras, apontaram como aspecto prejudicial a 

coleta/descarte incorreto de lixo, propondo a construção de lixeiras pelo bairro. Por 

fim, os alunos que moram no bairro liberdade relataram sobre o saneamento básico, 

ausente na área, carretando em possíveis contaminações ao entrar em contato com a 

vizinhança, assim a relcamação fica por conta da sensibilização de orgãos públicos 

para solucionar tal mazela. 

O projeto teve como culminância a apresentação dos dados e etapas à 

população externa, pais e alunos de outras instituições compareceram na 6ª edição 

da feira. Esse evento ocorre anualmente, atraindo aproximadamente 2 mil pessoas 

pela feira, sempre ocorrendo entre os meses de outubro e novembro, segundo 

informações dadas pela diretora Natércia Monteiro de Sousa. Os assuntos, 

organizações dos materiais para apoio das apresentações são de inteira criatividade e 

responsabilidade dos alunos de cada série. Os alunos que desenvolveram o projeto 

FIGURA 7 – MAPA DO TRAJETO PERCORRIDO NA IDA A CAMPO 

FONTE: FERREIRA JUNIOR, D.B; 2020 
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“nós propomos” tabularam os dados dos questionários, organizando gráficos em 

banners como suporte para as apresentações, além da utilização de maquetes e carta-

imagens desenvolvidas no laboratório de estudos urbanos (LEURB), Unifesspa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAL 

 

O trabalho possibilitou o conhecimento e a efetiva “cidadania territorial”, ideia 

compartilhada pelo projeto nas instituições onde se desenvolve. A utilização de novos 

recursos vai muito além de apenas execulta-los, mas compreender a sua importância 

para a vida cotidiana de jovens e adolescentes, carregando consigo a educação 

geográfica nas resoluções e afazeres. Deve-se fazer presente a concepção de 

“aluno/professor – pesquisador” com o intuito de mudar, ter uma visão crítica e 

entender como a cidade é composta e de que forma os próprios alunos são agentes 

e não sujeitos do espaço de vivência.  

A quebra e renovações de pensamentos a respeito do “ser cidadão” deve-se 

inserir no meio educacional, em formações de professores, saberes docentes e em 

elaborações de currículos, ocasionado em escolas como “gestoras urbana de 

FONTE: FERREIRA JUNIOR, D.B; 2020 

FIGURA 8 – APRESENTAÇÃO NA FEIRA DO CONHECIMENTO 
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cidadãos” quando alia conhecimento cientifico com o saber geográfico das instituições 

acadêmicas. 
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O USO DA MAQUETE COMO RECURSO DIDÁTICO – PEDAGÓGICO AO 

ESTUDO DO RELEVO NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

SILVA, Cassio Henrique da1 

SILVA, Andresa Lourenço da 2 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo o relato de experiências e práticas de ensino 

na elaboração de uma maquete, como recurso didático pedagógico ao estudo do 

relevo, aplicado aos alunos do 6º ano do Colégio Estadual de Campo Mourão (PR), 

em 2019. Essa atividade foi uma das etapas do Estágio Curricular Supervisionado em 

Geografia I, do Curso de Geografia da UNESPAR. A metodologia utilizada foi a 

confecção de uma maquete das principais formas de relevo. A finalidade principal 

desta atividade, foi mostrar aos alunos que o estudo do relevo não se trata 

exclusivamente das formas da superfície terrestre, mas em entender os domínios das 

paisagens e sua articulação com os fenômenos sociais. Dentre os resultados obtidos, 

destacamos que o uso da maquete como recurso didático, além de tornar o conteúdo 

mais atrativo ao aluno, possibilita a visão tridimensional do fenômeno estudado, 

aproximando o conteúdo geográfico do cotidiano do aluno. 

 

Palavras chave: Maquete. Relevo. Ensino.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo o relato de experiências e práticas de 

ensino na elaboração de uma maquete, como recurso didático pedagógico ao estudo 

do relevo, aplicado aos alunos do 6º ano do Colégio Estadual de Campo Mourão 

(PR), no ano de 2019. Essa atividade foi uma das etapas do Estágio Curricular 

Supervisionado em Geografia I, do Curso de Licenciatura em Geografia, da 

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). 

A temática abordada, foi sobre o Relevo Brasileiro e os agentes modeladores. 

Como referencial teórico, utilizamos as classificações de Aziz Ab’saber (1967), Aroldo 

de Azevedo (1940) e Jurandyr Ross (2003), além do livro didático. 

 A metodologia utilizada foi a confecção de uma maquete das principais 

formas de relevo (Planalto, Planície e Depressão). A finalidade principal desta 

atividade, foi mostrar aos alunos que o estudo do relevo não se trata exclusivamente 

das formas da superfície terrestre, mas em entender os domínios das paisagens e 

sua articulação com os fenômenos sociais.  

Nesta direção, o presente texto inicia com a introdução dos conceitos e 

conteúdos geográficos sobre o tema proposto, em seguida, apresentamos as etapas 

da confecção da maquete feita pelos os alunos e os resultados obtidos com essa 

prática de ensino.  

Ressaltamos, que durante a aplicação deste recurso didático, tivemos a 

preocupação de que os alunos entendessem os fenômenos, como conteúdo 

geográfico, a partir da sua realidade, tornando as aulas mais atraentes e 

significativas, levando-os a compreender o relevo do seu espaço cotidiano, o tipo de 

solo onde seus pais semeiam ou as paisagens que vê da janela de sua casa, o que 

permitiu maior identificação dos alunos com os conteúdos, permitindo relações entre 

a teoria e prática. (CALLAI, 2000). 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O estudo do relevo continental e os agentes externos modeladores, foi o tema 

da aula aplicada aos alunos 6º ano, do Colégio Estadual de Campo Mourão (PR). As 

aulas foram expositivas e dialogadas, com uso do projetor multimídia, Atlas 

Geográfico, Mapa Brasil Político, Mapa Físico do Brasil, e do livro didático. Discutimos 

a gênese, a forma e classificação do relevo terrestre, dando enfoque aos agentes 

externos do relevo brasileiro.  

Iniciamos a aula, apresentando do conceito de relevo, na perspectiva de 

autores da Geografia, especialistas nos estudos da Geomorfologia. Nesta direção, 

Oliveira; Amorin e Santos (2006), afirmam que,  

 

[...] o relevo é o estudo das formas da superfície da Terra, é 
imprescindível que o aluno saiba que o relevo é construído por 

agentes endógenos e esculpidos por agentes externos. Assim é 
fundamental relacionar a litologia da área de estudo ao modelado, 
pois sua resistência à atuação dos agentes do intemperismo, pode 

tornar o modelado mais suave ou movimentado. (OLIVEIRA; 
AMORIN; SANTOS, 2006, p. 3).  

 

Em relação à formação do relevo, para Ross (2003, p. 42) relevo terrestre é 

“[...] fruto da atuação de duas forças opostas – a endógena (interna) e a exógena 

(externa) – sendo que as internas são geradas das grandes formas estruturais do 

relevo e as externas são as responsáveis pelas formas esculturais”.  

Neste texto, nos restringiremos em entender as forças externas de formação 

do relevo. Para Ross (2003) os agentes exógenos (externos) são considerados 

modeladores da paisagem terrestre, e se dividem em intemperismo e erosão. As 

formas de relevo podem ser vistas como uma vasta peça de escultura, cujo escultor 

é a atmosfera com seus tipos climáticos, sendo o subsolo sua matéria-prima.  

Para o referido autor, os processos exógenos podem ocorrer de diversas 

formas, primeiro pela ação mecânica do ar, temperatura e, principalmente pela 

ação físico-química da água em estado sólido, líquido e gasoso, mas depende das 

características climáticas reinantes de maior ou menor atuação. Áreas desérticas e 

semi-aridas a variação térmica é mais significativa que a ação química e, áreas 
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tropicais quentes e úmidas, a ação física da água em estado sólido desgasta a 

superfície terrestre, ou seja, tem ligação com o tipo climático predominante. (ROSS, 

2003). 

Em relação à ação físico-química dos processos exógenos, o autor define, 

 

Os processos exógenos dividem-se em físicos e químicos. A alteração 

das rochas passa pela ação física e química, denominada 
intemperismo ou meteorização. A meteorização física das rochas se 
efetua através da fragmentação progressiva das rochas que estão 

mais expostas à superfície e à ação dos agentes atmosféricos. (ROSS, 
2003, p. 42). 

 

Quando se fala em relevo e intemperismo, a erosão tem papel importante na 

formação do relevo, especificamente no Brasil. Segundo Ross (2003) o relevo 

brasileiro possui estruturas geológicas antigas, com exceção da bacia do Pantanal 

mato-grossense, que possui pontos mais recentes, ou seja, no Brasil existem 

estruturas e as formações litológicas antigas, porém as formas do relevo são 

recentes e produzidas por desgastes erosivos. “A erosão e o transporte de material 

pelas águas de escoamento superficial se processam por suspensão, rolamento e 

saltação” (ROSS, 2003, p. 43).  

No tocante aos tipos de relevo, Ross (2003) classifica o relevo do Brasil em 

três tipos de unidades geomorfológicas: os Planaltos, sendo uma superfície 

irregular, com altitude acima de 300 metros e produção de erosão, as Depressões, 

como superfície entre 100 e 500 metros de altitude, com inclinação suave, e as 

Planícies, com área plana, formada pelo acúmulo recente de sedimentos (Figura 1).  
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Figura 1: Classificação do Relevo segundo Unidades Morfoestruturais do Brasil 

 

 

 

Fonte: (ROSS, 2003). 

 

Existem outros geógrafos com outras perspectivas em relação à classificação 

do relevo do Brasil. Aroldo de Azevedo na década de 1940, definiu como Planalto a 

superfície levemente ondulada com mais de 200 metros de altitude, e Planície a 

superfície aplainada com menos de 200 metros de altitude (Figura 2).  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

  
Figura 2: Classificação do relevo do Brasil, de Aroldo de Azevedo na década de 1940 

 

 

Fonte: Adaptado de (SIMIELLI, 2013). 

 

Já a classificação do relevo brasileiro por Aziz Ab’saber (1967) seria um 

aperfeiçoamento da divisão do professor Aroldo de Azevedo, com critérios 

geomorfológicos e noções de sedimentação e erosão. Planaltos, as áreas de erosão 

intensa, Planícies, as áreas em que processos de sedimentação superam a erosão. 

São consideradas 10 unidades, em decorrência da compartimentação do Planalto 

Atlântico em Planalto Nordestino e Serras, Planaltos do Leste e do Sudeste. Áreas 

subdivididas, originando o Planalto do Maranhão-Piauí e o Uruguaio-Sul-rio-

grandense (Figura 3).  
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Figura 3: Classificação do relevo brasileiro de Aziz Ab’saber 

 

 

Fonte: (Adaptado de AB’SABER, 1967). 
 

 

Em seguida, temos uma ilustração que mostra os três tipos básicos de 

relevos: Planalto, Planícies e Depressões. As escapas são os declives que dão fim aos 

planaltos (Figura 4).  
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Figura 4: Os três tipos básicos de relevo 

 

 

Fonte: https://blogdoenem.com.br/formas-relevo-geografia-enem/ 

 

 

3 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Após as aulas teóricas sobre os tipos de relevos brasileiros, iniciamos a 

elaboração da maquete com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual de Campo Mourão. 

De início, foi caracterizado as formas de relevo que se encontra em nosso 

país, de acordo com a classificação de Jurandyr Ross. Foi montada uma maquete 

(Figura 5) que levamos pronta, e serviu para explicação do conteúdo e de exemplo 

para a montagem das maquetes dos alunos.  

Para a montagem das maquetes, levamos todos os materiais já prontos, para 

que os alunos apenas montassem.  

Em relação aos materiais utilizados, fizemos massinha de modelar caseira, 

levamos isopor já cortado, tinta a base de água, plaquinhas indicando o tipo de 

relevo e pincéis. O fato de optarmos em levar os materiais previamente cortados e 

https://blogdoenem.com.br/formas-relevo-geografia-enem/
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divididos foi bem interessante, pois evitamos o tumulto dos alunos na hora de 

revezar materias, evitando assim, a dispersão dos alunos. 

 

Figura 5: Maquete com as formas do Relevo Brasileiro 

 

Fonte: SILVA, C. H. 2019. 

 

Após a explicação, a sala foi dividida em seis grupos de (5 a 6 alunos), que 

foram auxiliados durante a montagem das maquetes. Percebemos que esta 

atividade fez com que todos os alunos gostassem do conteúdo, e tivessem prazer 

em realizar, Destacamos, como ponto positivo desta atividade o fato de que todos 

os alunos fizeram da forma correta e em entenderam a relação das formas do 

relevo com a dinâmica das paisagens. A (Figura 6) mostra os alunos montando a 

maquete e a (Figura 7) as maquetes já prontas.  
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Figura 6: Alunos montando as maquetes 

 

 
 

Fonte: SILVA, C. H. 2019. 

 

 

Figura 7: Maquetes dos alunos finalizadas 

 

 

Fonte: SILVA, C. H. 2019. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente texto teve como finalidade, relatar experiências do período de 

Estágio Curricular Supervisionado em Geografia da UNESPAR (PR), campus de 

Campo Mourão, no ano de 2019. Ressaltamos ao longo deste trabalho a importância 

da utilização da maquete como recurso didático pedagógico para se trabalhar a 

dinâmica externa do Relevo Brasileiro. 

A associação da teoria com prática com o uso de maquete, permitiu aos 

alunos aprimorar o entendimento dos conteúdos, estimulando o interesse e a 

participação dos alunos pelas aulas. Desta forma, entendemos que aprender, é 

vivenciar, não apenas conhecer, mas utilizar, saber construir algo a partir do novo 

conhecimento, criando, analisando, compartilhando em grupos, na sala de aula, na 

escola, as novas formas adquiridas de obter o conhecimento. 

Dentre os resultados obtidos, destacamos que o uso da maquete como 

recurso didático, além de tornar o conteúdo mais atrativo ao aluno, possibilitou a 

visão tridimensional do fenômeno estudado, aproximando o conteúdo geográfico do 

cotidiano do aluno. 
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RESUMO 

No município de Luiziana – PR, há uma área periurbana que enfrenta uma das piores 

fases do processo erosivo do tipo voçoroca. Além do impacto ambiental, essa feição 

erosiva submete ao perigo a população que reside em seu entorno. Com essa pesquisa, 

buscamos estudar o processo de voçorocamento em Luiziana – PR, e propor atividades 

de Educação Ambiental. A metodologia aplicada se baseia em pesquisas bibliográficas 

sobre a temática e de caráter documental, reconhecimento do campo, análise de 

fotografias e vídeos, e elaboração de atividades. A principal causa do processo de 

voçorocamento está na deposição de forma irregular das águas pluviais, e o crescente 

desmatamento do local para mecanização e urbanização. Os estudos evidenciaram 

algumas tentativas, sem muito êxito, de contenção da voçoroca pelo poder público. A 

voçoroca foi em parte aterrada, e está sendo utilizada para deposição de resíduos 

sólidos e rejeitos. Faz-se necessária a implementação de medidas para sua contenção. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O advento da Revolução Industrial trouxe consequências para as cidades e para 

o campo, principalmente devido a mecanização da agricultura que intensificou o êxodo 

rural e a urbanização, propiciando transformações e problemáticas no espaço urbano 

e no espaço rural. Com esta expansão acelerada da mancha urbana, sem um 

planejamento adequado, se intensificou a degradação do solo, fragilizando-o, 

sobretudo pela remoção da cobertura vegetal para utilização de práticas de 

agropastoris e para as instalações urbanas. As adversidades provenientes da 

degradação urbana refletem em prejuízos para o ambiente e para a população. Os 

problemas ambientais urbanos, ocorrem tanto em grandes quanto em pequenas 

cidades. 

Neste trabalho, discute-se o problema da erosão no ambiente urbano que tem 

atingido uma pequena cidade no município de Luiziana - PR (Figura 1), a fim de 

contribuir com o trabalho de Educação Ambiental. 

 

Figura 1 – Localização do município de Luiziana, no Estado do Paraná. 

 

Fonte: Os autores. 
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Luiziana – PR está situado no Terceiro Planalto Paranaense, também conhecido 

como Planalto de Guarapuava. Reinhard Maack (1981), quanto a composição litológica, 

descreve, sobretudo, a predominância das rochas vulcânicas, de derrames de lavas 

basálticas. 

Pautando-se na classificação climática de Köppen, verifica-se que o clima do 

município é do tipo Cfa – Clima Subtropical Úmido Mesotérmico, com verões quentes 

com alta concentração de chuva, sem incidências de secas, e durante o inverno, as 

geadas são pouco frequentes, apresentando as temperaturas médias superiores a 

22°C durante os meses mais quentes e médias inferiores a 18°C nos meses mais frios. 

A erosão do solo prejudica tanto as áreas rurais como urbanas, arruinando 

plantações (formando deslizes no terreno e comprometendo a produtividade), 

promove o assoreamento de rios e lagos, danificando também, a infraestrutura urbana 

(abastecimento hídrico e/ou energético e espaços públicos).  

Na cidade de Luiziana - PR, o problema erosivo, que tem sua origem associada 

a deposição irregular das águas pluviais, já está em sua pior fase, com a existência de 

um processo de voçorocamento que atingiu o lençol freático e anualmente aumenta 

sua área. Além do impacto ambiental, o voçorocamento submete ao perigo a 

população que reside ao seu entorno. 

Guerra (2011, p. 33), associa o problema da erosão urbana a um planejamento 

inadequado, onde “[...] feições erosivas começam a se estabelecer, em especial, nas 

periferias urbanas, onde os cuidados das autoridades ficam, quase sempre, a desejar”. 

O processo de urbanização, com a redução da permeabilidade das águas pluviais no 

solo, reduz a infiltração e o escoamento superficial de forma drástica (GUERRA, 2011, 

p. 35). 

Em relação a essa feição erosiva, Lopes e Guerra (2001), caracterizam-na: 

 

Suas características físicas associam-se a paredes laterais íngremes e 
geralmente possuem fundo chato no qual ocorre fluxo de água no seu 
interior durante eventos chuvosos. Vale salientar que uma voçoroca 

poderá alcançar a uma profundidade tal chegando a atingir o limite do 
lençol freático (LOPES e GUERRA, 2001, p. 02). 
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A voçoroca pode ser compreendida como uma “escavação ou rasgão do solo ou 

de rocha decomposta, ocasionado pela erosão do lençol de escoamento superficial” 

(GUERRA, 2005). 

De acordo com Fleyre (1983, p. 204), a origem e desenvolvimento das 

voçorocas são assimiladas ao fator do solo. Alerta ao fato de que, geralmente, e/sses 

terrenos estejam desprotegidos da cobertura vegetal (arbustiva ou sub-arbustiva), 

vulneráveis a incidência de voçoroca. 

O município de Luiziana – PR localiza-se na Mesorregião Centro Ocidental 

Paranaense, a 24° 17’’ 00’ de latitude sul e 52° 16’’ 00’ de longitude oeste (Figura 1). 

De acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, o município contava com uma população de aproximadamente 7.315 habitantes. 

A voçoroca no município de Luiziana – PR, objeto deste estudo, está localizada 

no perímetro urbano, atingindo também a área rural (Figura 2).  

 

Figura 2 – Abrangência da voçoroca entre o perímetro urbano e rural no município. 

 

Fonte: Os autores. 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Para tentar minimizar a problemática erosiva na cidade de Luiziana, entre outras 

medidas, parte da área degrada foi inadequadamente soterrada e o entorno ocupado 

com moradias. Não obstante a submissão ao perigo do processo erosivo, a população 

que reside ao entorno da voçoroca também está submetida as doenças transmitidas 

por vetores, devido a deposição irregular de rejeitos que ocorre nessa área.  

Diante destes fatos, a Educação Ambiental é de suma importância para a 

população de Luiziana, afim de que compreendam as causas do aparecimento e da 

intensificação da voçoroca em sua região, para que então, se proponha medidas 

preventivas e de minimização da problemática, com intuito de se evitar danos, 

sobretudo, aos residentes da zona próxima à área degradada. 

Portanto, com a presente pesquisa, objetivou se estudar as causas, as 

consequências e a evolução do processo erosivo em Luiziana - PR, bem como as 

iniciativas do Poder Público Municipal para a mitigação do problema. E a partir disso, 

construir um material didático para o trabalho com a Educação Ambiental, e, também 

com o ensino dos conteúdos geográficos e áreas afins, envolvendo temáticas 

contextualizadas com as pequenas cidades, cuja discussão praticamente não é 

contemplada nos livros didáticos oficiais. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho produzido pautou-se em pesquisas bibliográficas e de caráter 

documental, pesquisa de campo para reconhecimento e caracterização da área de 

estudos, análise de fotografias e vídeos, elaboração de material didático direcionado à 

Educação Ambiental. 

 Inicialmente, centrou-se nas pesquisas bibliográficas em referenciais que 

concernem à temática de processos erosivos, voçorocas, impactos socioambientais, 

Educação Ambiental e ações do Poder Público na voçoroca de Luiziana – PR.  

 A partir disso, realizou-se a visita in loco, na área da voçoroca, em Luiziana – 

PR, sendo possível, nesse momento, caracterizar o local, obter informações, 

fotografias e fazer filmagens da área. 
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 Em etapa posterior, foi produzido material didático para as Instituições de 

Ensino do município, como proposta para o trabalho de Educação Ambiental dos 

munícipes. Foi elaborado um caderno pedagógico, com textos e sugestões de 

atividades, e um material para apresentação de slide.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As pesquisas bibliográficas em referenciais teóricos possibilitaram traçar um 

diagnóstico a respeito da voçoroca em Luiziana – PR, com a finalidade de um melhor 

entendimento da problemática para se trabalhar com a Educação Ambiental.  

O trabalho educativo nas escolas a partir do estudo da voçoroca, tem sua 

importância tanto para a população local conhecer melhor o seu município e as 

problemáticas nele existente, a fim de posicionarem criticamente em busca de 

melhorias, quanto no sentido do entendimento do processo erosivo a partir da 

realidade local, mas que possibilita a compreensão de processor que ocorrem em 

outros locais. 

A partir de Sant' Ana, Muller e Kallás (2019, p. 10), constata-se que em tempos 

remotos, a feição erosiva na cidade de Luiziana, objeto deste estudo na cidade, a 

princípio, tratava-se de uma ravina. Seu aparecimento ocorreu de forma natural, isto 

é, devido a declividade do terreno que direcionava o fluxo de água para esta área, no 

período que antecede a emancipação da cidade (1988). 

Se a princípio a ação antrópica não foi a causa para o surgimento da voçoroca, 

posteriormente, foi responsável por potencializar o processo erosivo, através das 

galerias pluviais dispostas inadequadamente, retirada da cobertura vegetal, 

impermeabilização do solo, e a deposição irregular de rejeitos. 

As galerias pluviais quando construídas de forma irregular, acabam agravando 

e intensificando ações erosivas. No caso de Luiziana – PR, as galerias foram 

construídas durante a emancipação do município em 1988. Desde então, não houve 

um planejamento adequado para as galerias, que deságuam na área da voçoroca e 

aceleram os processos erosivos.  
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Os resultados obtidos mostraram que em alguns trechos da tubulação 
há um extravasamento da rede, ou seja, uma ultrapassagem do limite 

da altura da lâmina d’água, fazendo com que esta não trabalhe como 
um conduto livre, mas forçado, devido ao afogamento do conduto e 

aumento das pressões internas. Em vista de todos estes resultados, 
verificou-se que há risco da tubulação não suportar a vazão recebida, 
que pode prejudicar o processo de expansão urbana caso não seja 

considerada que ela já esteja trabalhando no seu limite (LANUTI, 2018, 
p. 32). 

 

Há no trecho entre a Avenida Independência e a Rua Milton de Paula Walter, 

em que, o encontro das águas canalizadas com as oriundas de precipitações, propiciam 

a sobrecarga do sistema hídrico. Conforme ocorre uma precipitação intensa, o curso 

d'água com maior velocidade e força desestabilizará o solo, aumentando a feição 

erosiva (LANUTI, 2018). 

Sant' Ana, Muller e Kallás (2019, p. 10), alertam sobre a falta de infraestrutura 

para a dissipação de energia da água naquele local: “[...] pois, conta com poucos 

dissipadores de energia, os que restam estão quase todos destruídos pelo próprio 

processo erosivo, a falta de diques de contenção e a ausência de vegetação nativa ao 

longo do canal fluvial”. 

 Nas proximidades da área da voçoroca em estudo, encontra-se um terreno 

destinado a habitações, para construções do tipo popular. O Plano Diretor de Luiziana, 

sob o Art. 230 da Seção VII – Da Habitação e Interesse Social, define que “As 

construções do tipo popular são destinadas a residências”. 

O Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo Municipal, na Seção II, que dispõe 

sobre as “Áreas Não-Urbanizáveis”, onde, recomenda-se que não se utilize o solo para 

ocupação urbana, isto é, em Áreas de Preservação e Proteção Ambiental e/ou em Área 

de Recuperação Ambiental que, nesse segundo caso, “apresenta um processo erosivo 

intenso e necessitam de medidas de contenção da degradação e de reconstituição do 

solo e da vegetação. 

Como alternativa para minimizar o processo de voçorocamento e também de 

viabilizar a área comprometida para construção, foi feito um aterramento, utilizando 

pedras, troncos de árvores e jogando mais terra por cima, a fim de cobrir a voçoroca, 

e assim construir as casas.  
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Na Figura 3 podemos visualizar a voçoroca, o processo de soterramento de 

parte da área comprometida com a erosão e a construção de um conjunto residencial 

no entorno. 

 

Figura 3 – Voçoroca em Luiziana - PR e construção de residências no entorno. 

  

Figura 3A - (28/05/2007) Figura 3B - (28/07/2010) 

  

Figura 3C - (14/8/2013) Figura 3D - (26/11/2018) 

Fonte: Google Earth Pro. 

Organização: Os autores. 

 

Tal ação de soterramento e aterro para a construção de casas no entorno, teve 

inadequações, visto que, ao transcorrer do tempo, os materiais utilizados para 

compactar do solo entraram em processo de decomposição causando a subsidência 

dos terrenos, isto é, o afundando devido ao deslocamento vertical, visto que as 

residências foram edificadas em solo frágil e pouco compactado, o que vem trazendo 

preocupação para os moradores. Em alguns imóveis situados nesta área, há avarias 

(rachaduras) em sua estrutura.  A voçoroca tem também progressivamente o 

alargamento e aprofundamento de sua área.  
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Aliada a essa problemática, no terreno há a deposição irregular de resíduos 

sólidos e rejeitos, dentre os quais, constatamos a presença de: pneus, podas de 

árvores, eletrodomésticos, móveis, sacos plásticos, resíduos de construção civil, 

papéis, garras, tecidos e outros materiais (Figura 4). 

 

Figura 4 – Descarte irregular de resíduos sólidos e de rejeitos contribuem para a proliferação 

de vetores e doenças epidêmicas. 

  

Figura 4A: Móveis, sacos plásticos e outros 

rejeitos descartados de maneira irregular.  

Figura 4B: Deposição de resíduos da 

construção civíl e podas de árvores. 

Fonte: Os autores. 

 

A deposição irregular de lixo nesse local, propicia a proliferação de vetores e de 

doenças endêmicas, prejudiciais para a saúde humana, principalmente aos residentes 

próximos a essa área.  

O Poder Público não é o único agente responsável pela deposição irregular e 

praticamente diária dos resíduos na área da voçoroca, a própria população leva seus 

dejetos para depositar no local. 

A vista disso, a Educação Ambiental é fundamental para mudar 

comportamentos inadequados, para uma nova forma de perceber seu ambiente, um 

novo olhar para a trajetória da sociedade e de seu contado com a natureza. Além de 

promover a integração quanto ao uso dos recursos naturais e a conservação dos 

ecossistemas para que as comunidades assumam o papel de gestores do ambiente 

(GONÇALVES et al, 2006, p. 04). 
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Atualmente, a voçoroca de Luiziana – PR, está em seu nível mais agravante. 

Sua área já se estende a vários metros de comprimento e profundidade, sendo possível 

visualizar a água do afloramento do lençol freático. Além disso, há grande 

concentração de lixo em seu interior e nos arredores (Figura 5). 

 

Figura 5 – Aspectos da voçoroca em Luiziana – PR. 

  

Figura 5A: Área de maior extensão e 

profundidade da voçoroca. 

Figura 5B: Área de escoamento das galerias 

pluviais. 

  

Figura 5C: Dissipadores instalados para 

reduzir a velocidade da água na voçoroca. 

Figura 5D: Declividade do solo na área da 

voçoroca. 

Fonte: Os autores. 

Justamente em decorrência disso, destacamos a imprescindibilidade de se 

realizar o estudo da voçoroca nas escolas de Luiziana – PR, que não seja unicamente 

sob uma abordagem teórica, mas que se leve os educandos a prática, com atividades 
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de estudo do meio, possibilitando que analisem e relacionem o que aprenderam em 

sala de aula para com a realidade. 

 É importante que os estudantes conheçam a voçoroca e saibam da relevância 

do tema em questão. Nesse caso, a Educação Ambiental pode ser uma aliada no 

trabalho com a população desse município, abordando os problemas gerados pela 

voçoroca, e assim, conscientizá-los.  

É indubitável que a voçoroca é um dos mais graves e intensos dos processos 

erosivos. Quando instaurada, se torna inviável suprimi-la em decorrência ao custo 

elevado que, muitos municípios não dispõem. Nesse sentido, a ação a ser 

implementada, baseia-se na prevenção e em técnicas de manejo, com a finalidade de 

estabilizá-la para que não traga riscos mais sociedade.  

 Fundamentando-se nos saberes de Cardoso e Pires (2009, p. 06), na Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (2011, p. 02-06), e Teixeira e 

Guimarães (2012, p. 78-87), propõe-se, como estratégias para o controle e/ou 

recuperação de áreas com a presença de voçorocas: 

▪ Revegetação: Plantio de espécies ripárias, afinal, a cobertura vegetal 

auxilia na contenção do processo erosivo, dispersando a água, reduzindo o 

escoamento superficial, colaborando para melhoria do solo com a matéria orgânica. 

▪ Controle do escoamento superficial: Inibe o processo erosivo e evita o 

desenvolvimento de outros processos erosivos lineares (sulcos – ravinas – voçorocas). 

▪ Plantio em nível: Plantio vegetal em fileiras, obedecendo as curvas de 

nível. Vale ressaltar que não deve ser aplicado isoladamente, ou seja, faz-se necessário 

o complemento do terraceamento, canais escoadouros e faixas de vegetação, devido 

a possibilidade de destruição de uma das leiras. 

▪ Plantio com plantas rasteiras: Reduzem o impacto das gotas de chuva e 

evitam o escoamento concentrado. 

▪ Retaludamento e contenção de taludes: Obra que contempla a 

movimentação da terra, diminui a inclinação das encostas da voçoroca e aumenta a 

estabilidade dos taludes, evitando o avanço da erosão. Nesse caso, deve-se analisar 

se há ocorrência de movimentação das encostas e rupturas de canalização. 
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▪ Paliças ou cortina de estacas justapostas: Sucessão de estacas, 

normalmente de bambu, posicionadas próximas uma da outra. Tal procedimento 

colabora na contenção de um terreno instável, cuja função é de dissipar a força da 

enxurrada, retendo também, os sedimentos transportados. Vale ressaltar que a 

estabilidade depende do solo onde foram fixados. Também, alerta-se para o cuidado 

ao escavar um dos lados, analisando se está propenso ao deslizamento do terreno. 

▪ Terraceamento: Técnica de elaboração de sulcos e/ou valas construídas 

em posição transversal à direção do maior declive, assim, controlará a erosão e 

aumentará a penetração de água no solo e reduzirá a velocidade e o volume do 

escoamento. 

▪ Realizar a limpeza da área e evitar o descarte irregular de rejeitos e 

resíduos sólidos. 

▪ Replanejamento da drenagem das galerias pluviais do município. 

▪ Construção de estruturas (dissipadores), para deter a velocidade e força 

das águas. 

Como proposta para se trabalhar a Educação Ambiental e o estudo das 

voçorocas em sala de aula, desenvolveu-se um caderno pedagógico, abordando o 

processo de voçorocamento em Luiziana: causas, consequências, perspectivas, 

possibilidades para minimização do problema.  

O material didático ainda não foi implementado na escola, devido a pandemia 

da Covid-19 causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), no entanto sua primeira 

versão já está disponível para utilização didático-pedagógica. O caderno pedagógico 

reúne informações textuais, imagens e fotografias, com sugestões de atividades 

diversificadas para serem adaptadas pelo professor ao contexto de ensino-

aprendizagem da escola.  Entre as atividades propomos estudo de textos, analise de 

fotografias, atividades com jogos, atividades cartográficas e Estudo do Meio. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É evidente o impacto ambiental e social causado pelo processo de 

voçorocamento. No caso do município de Luiziana – PR, a voçoroca está há mais de 
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47 anos naquela localidade, já causou vítimas e, tendo em vista o estado atual da 

feição erosiva e sem um planejamento efetivo para seu controle, estima-se que a 

tendência é que ela se alastre ainda mais. 

 Pode-se considerar, que as ações para minimizar o problema erosivo e as 

tentativas de contenção, pautaram-se em planejamentos irregulares, no descaso e, 

sendo ineficazes e que colocam a vida dos citadinos em risco. Muitas das atitudes 

tomadas são contraditórias, indo em contraponto ao que é estabelecido no próprio 

Plano Diretor de Luiziana e no Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo. 

Acreditamos que se a comunidade local tiver uma maior consciência da 

problemática em seu município, possa colaborar com ações para minimização do 

mesmo, cobrando ações afirmativas do Poder Público e da própria comunidade 

responsável pelo agravamento do problema.  

Entre os objetivos da elaboração do Caderno Pedagógico, está também em 

suprir a carência de informações e material didático-pedagógico sobre as pequenas 

cidades, sobre o contexto local. Muitas vezes alunos e professores conhecem menos 

do local que vivem, do que de outros locais. Esperamos que o material didático 

produzido possa contribuir de alguma forma  para o conhecimento e sensibilização da 

problemática na educação escolar, com subsídios para que os professores e a 

comunidade escolar possa discutir sobre o impacto ambiental e o risco social, e que as 

estratégias possam ser adotadas para o controle e recuperação da área degradada.  

 Faz-se necessário, urgentemente, maior atenção do Poder Público para a 

contenção da voçoroca presente no município, que traz risco a população. Quanto as 

escolas do município, compete o dever de realizar discussões aprofundadas sobre a 

problemática, contribuindo para que a comunidade tenha conhecimento da voçoroca 

presente no município, e participem das tomadas de decisões junto ao Poder Municipal, 

para recuperação da área degradada e preservação de outras. 
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DA EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA GEOGRÁFICA A GEOGRAFIA 

URBANA: UM BREVE DEBATE ACERCA DE SEUS ESTUDOS 

 

SANTOS, Maria Isabel Araújo dos1 

GUIDONI, Luana2 

 

RESUMO 

A consolidação da Geografia como ciência geográfica foi pautada em relação ao seu 

desenvolvimento frente as transformações no decorrer da história, e na sua 

importância na compreensão de diferentes fenômenos, discutidos a partir de uma 

variedade de conceitos, olhares, e das dimensões espaciais que podemos abranger a 

partir dessa ciência. Passando por grandes evoluções, como a consolidação da 

chamada Geografia Humana, que foge do viés puramente naturalista e busca 

compreender cada vez mais as relações ligadas a sociedade, ao homem, e que devido 

a sua complexidade se especializou em chamadas sub-áreas, como a Geografia 

Urbana. Esse Artigo então tem o objetivo de contribuir para compreensão de como a 

ciência geográfica evoluiu e desse modo desenvolveu suas áreas e sub áreas, com 

foco na geografia urbana. Apartir desse artigo concluimos que as evoluçoes acerca 

dessas áreas foram primordiais para consolidação da Geografia urbana e seus estudos. 

 

Palavras chave: Ciência geográfica, Geografia Humana, Geografia urbana. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Geografia vem se moldando ao longo do tempo em seus diversos temas, 

desde os primórdios a ciência geográfica estuda os fenômenos que ocorrem acerca da 

superfície da terra. Devido a esse amplo campo de estudo, a geografia abrange 

diversos assuntos, desde fenômenos naturais, sociais, e também a relação entre 

sociedade e natureza, (TUAN, 1993; SANTOS, 2004). Dentre esses assuntos são 

discutidos uma variedade de conceitos como espaço, paisagem, território, lugar, 

região, e as dimensões espaciais que podemos abranger e estudar a partir dos 

fenômenos selecionados.  

 A ciência geográfica então pode ser designada como uma ciência espacial que 

estuda os modos como as coisas se relacionam umas com as outras, na superfície da 

terra, ou seja o olhar geográfico busca uma compreensão e estudo do espaço físico, 

como o estudo do solo, rochas, da hidrologia, e também na compreensão e estudos 

sobre a sociedade, o modo como a sociedade se organiza, como se relacionam com o 

meio físico, como as sociedades evoluem ao longo do tempo, em relação à economia, 

industrialização, etc. A partir dessa ideia podemos dizer que: 

 

A geografia é, sem sombra de dúvida, a única ciência que desde a sua 

formação se propôs ao estudo da relação entre os homens e o meio 
natural do Planeta. O meio ambiente atualmente em voga é propalado 

na perspectiva que engloba o meio natural e social. (MENDONÇA, 
2001, p. 22-23) 

 

 As concepções que fazem parte da perspectiva geográfica na atualidade, 

passaram por uma grande evolução ao longo de sua história, devido aos estudos 

realizados nessa ciência, devido as correntes de pensamento que trouxeram novas 

ideias e parâmetros, decorrente também de importantes pensadores que introduziram 

conceitos e suas propostas acerca da geografia, favorecendo a o surgimento de áreas 

especificas como a geografia cultural, geografia da população, geomorfologia, 

geologia, geografia da saúde, geografia urbana, entre outras.  

 O desenvolvimento da ciência geográfica é então um processo de relação 

histórico e social que segundo Mendes (2010, p. 25-26) “refletem a organização do 
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espaço e as relações sociais nele estabelecidas em diferentes épocas. (...) refletem 

também, cada momento do desenvolvimento técnico científico”. Com o passar do 

desenvolvimento geográfico, o papel puramente naturalista de seus primórdios vai 

abrindo espaço cada vez mais aos estudos sociais, a geografia humana vai ganhando 

força, e expandindo seus horizontes de estudo (CARLOS,1993). A geografia urbana 

surge nesse viés da geografia humana como uma importante ferramenta acerca dos 

estudos sobre a organização da sociedade, e das relações estabelecidas no espaço 

urbano pelos homens. 

 A geografia Urbana se apresenta como uma sub-área da geografia, e que vem 

se tornando cada vez mais relevante devido aos seu foco de estudo envolver a 

conjuntura social que vivemos desde boa parte do século XX (RODRIGUES; VELOSO, 

2015). Com grande parte da sociedade vivendo em meio urbano atualmente, como 

exemplo a população brasileira, que apresenta cerca de 84% de população urbana 

(IBGE, 2015), estudos que abrangem problemas urbanos, demográficos, localização e 

distribuição espacial das cidades, são de grande importância. 

 O presente trabalho tem como foco realizar um levantamento acerca da 

evolução da ciência geográfica e seus pensamentos até o surgimento da Geografia 

Humana e posteriormente da Geográfica Urbana, com objetivo de contribuir para 

compreensão de como a geografia evoluiu, e desse modo desenvolveu suas sub áreas, 

e estudos, como os pautados na Geografia Urbana. Buscou-se também realizar de 

forma sucinta um levantamento histórico acerca de evolução dos estudos sobre o 

espaço urbano e seus temas, tal como sua trajetória e modo como essas pesquisas 

são desenvolvidas de maneira geral em uma perspectiva dos espaços urbanos na 

atualidade.  

 A metodologia do trabalho consistiu primeiramente na realização da 

complementação da revisão de literatura no que tange a evolução da ciência 

geográfica e da geografia urbana. Se buscou a partir de pesquisa bibliográficas, obras 

que abordam pontos da epistemologia da geografia e também obras teóricas e 

metodológicas acerca da geografia urbana.  
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2 DA EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA GEOGRÁFICA A GEOGRAFIA HUMANA. 

  

A Geografia surge propriamente com o surgimento do homem, segundo Bezzi, 

et al. (1995) “Pode-se dizer que a Geografia é tão antiga quanto o homem devido a 

sua importância para o mesmo, que na conservação, quer no desenvolvimento da 

espécie.” A Geografia vem sendo usada então desde sempre pelo homem, estava 

implícita em sua relação com a natureza, em seu modo de organização, de relações 

de poder, enfim era parte de seu cotidiano. Segundo Andrade (1987),  

 

“mesmo sem possuírem a escrita, transmitindo os conhecimentos 
através da versão oral e dos desenhos em rochas e em cavernas, 
passadas de geração em geração, tinham uma concepção da vida e 

uma cultura, ambas impregnadas de ideias geográficas”. 

 

Ao pensarmos em nossos povos primitivos podemos associar a Geografia com 

a necessidade de pensar em suas necessidades de mobilidade em busca de alimentos 

e de localização, favoreceram o desenvolvimento de ideias até a criação de mapas 

posteriormente, por exemplo. Com o desenvolvimento das sociedades se começa a 

pensar cada vez mais em ideias geográficas, muitas vezes associada a outras ciências 

como a geografia matemática pelos gregos, muito ligada a cartografia e astronomia. 

(BEZZI,1995) 

Os gregos tiveram um importante papel no desenvolvimento da Geografia, essa 

civilização que surgiu por volta de 2000 a.C, e se expandiu pela região do 

mediterrâneo, as noções de espaço físico e social dos territórios, descrição dos lugares, 

métodos de medir distancias, observação e comparações de clima em diferentes locais, 

foram algumas das contribuições dessa civilização a Geografia que ainda não havia 

surgido como ciência propriamente dita.  

 

Os gregos realizaram estudos sobre sistemas agrícolas, sistemas de 
montanhas, técnicas de uso do solo, os rios com variados regimes, a 
distribuição das chuvas, a sucessão das estações do ano, o 

relacionamento entre campo e cidade, entre outros. O conhecimento 
geográfico era produzido pelo senso comum e filosófico, pois era 

possível a um filósofo realizar estudos de cunho geográfico 
(RODRIGUES, 1996, p. 01). 
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Os romanos também tiveram seu papel, porém mais centrados na descrição, 

com objetivo de compreender o espaço onde estavam, e também a partir das divisões 

políticas entre reinos bárbaros e romanos. Pode-se dizer que as contribuições gregas 

e romanas foram um importante passo para a consolidação da ciência geográfica 

futuramente.  

Já nos séculos XV e XVI, com a expansão comercial da Europa, era necessária 

uma compreensão mais aprimorada da natureza e da sociedade, afim de favorecer a 

realização e expansão do comércio. Com o desenvolvimento desses conhecimentos e 

técnicas, juntamente com a expansão e evolução da sociedade, na busca de obter as 

respostas sobre o ambiente no qual o homem está inserido, os avanços para o 

conhecimento cientifico se fortaleceram. O aparecimento da geografia como ciência   

 

“(..)é resultante do processo caminhado a passos lentos, com base em 
diversos fatores de impulsão, fatos do contexto histórico e estrutural 
no desenvolvimento da sociedade, sendo assim o desenvolvimento da 

ciência geográfica coincidem com o desenvolvimento do pensar 
filosófico científico. (SEGALA,2015). 
 

  

É entre o final do século XIX e início do século XX, na Europa com as ideias de 

Humboldt e Ritter, que a Geografia ganhou mais destaque na comunidade cientifica. 

Alexander Von Humboldt, Naturalista e botânico alemão, trouxe muitas ideias e 

estudos para sistematização da ciência geográfica, que vieram muito atreladas a suas 

áreas de estudos em botânica, provindas de suas viagens ao redor do mundo, onde 

catalogou muitas espécies de plantas, descreveu as diferenças entre as paisagens, 

focando muito na parte física natural da Geografia. 

 

Sua proposta de Geografia aparece na justificativa e explicação de seus 
próprios procedimentos de análise. Portanto, não estava preocupado 
em formular os princípios de uma nova disciplina. Dessa forma, seu 

trabalho não tinha um conteúdo normativo explicito (MORAES, 2005, 
p. 65). 
 

 

Humboldt pode se dizer que foi um dos fundadores da chamada Geografia 

Física, devido ao viés naturalista de seus estudos. Já Karl Ritter trouxe para a ciência 
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geográfica alguns conceitos relacionados com a área da chamada Geografia Humana, 

que surgiria posteriormente, porém ainda muito ligado aos aspectos físicos, 

naturalistas. A ciência geográfica evoluiu inicialmente pautada em ideais positivistas, 

que refletiu muito em seus métodos, como o empirismo, que se baseava naquilo que 

estava ao nosso alcance, na coleta de matérias para análises, e se utilizava de 

comparações para se estabelecer as relações entre diferenças de paisagens, 

sociedades, cultura, além disso existia um viés holístico muito presente em estudos de 

alguns desses pensadores, como por exemplo, Ritter, que se pautava na religião, e em 

Deus, para compreender alguns fenômenos terrestres.   

  Diferente de Humboldt e Ritter que estavam pautados em uma visão integrada 

dos fenômenos que ocorriam na superfície terrestre, com uma ênfase maior na 

natureza, surge as ideias de outros importantes idealizadores dessa ciência Ratzel, e 

La Blache. Ratzel buscou organizar a geografia como ciência, pregava 

 

 “que as condições naturais, sobretudo as climáticas eram fatores 
importantes para definir a ação do homem, influenciando até mesmo 

na capacidade de progresso, essa teoria ficou conhecida como 
Determinismo ambiental. em contrapartida no final do século XIX La 
Blache, representante da escola Francesa apresenta um novo 

paradigma, o Possibilismo. Essa teoria também estabelece relações 
entre o homem e o meio natural, no entanto diferente do 

Determinismo o Possibilismo desconsidera a natureza como fator 
determinante ao comportamento humano.” (SEGALA, 2015). 

 

Já com uma ciência geográfica mais consolidada, e com as ideias de La Blache 

se impulsionam os estudos focados em um caráter mais humano, ou seja em estudos 

do homem,  a Geografia Humana vai surgir do bojo da Ciência geográfica Positivista 

ambientalista, ou seja, focada na Geografia Física, e só se torna fundamental devido 

a sua importância no papel do ambiente nos mecanismos de evolução do homem 

(CLAVAL, 2006).  A evolução da Geografia humana, vai ganhando força então, com 

pensadores como Maximilien Sorre, Carl Sauer, Albert Demangeon, que contribuíram 

fundamentalmente para a afirmação da Geografia Humana.  
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2.1 A GEOGRAFIA HUMANA E SUA EVOLUÇÃO ENQUANTO ÁREA DE ESTUDO DA 

CIÊNCIA GEOGRÁFICA  

 

 A Geografia Humana então por meio de seus pensadores idealizadores, passou 

a contribuir com estudos sobre o homem, que já se fundamentava com uma base 

social muito presente. Entre as correntes geográficas como a Radical, Crítica, 

pragmática, que foram se desenvolvendo e utilizadas por pensadores da ciência 

geográfica, como base para seus estudos, a Geografia Humana está muito ligada a 

essas correntes, e contracorrentes, como Humanística, Fenomenológica, que buscam 

explorar e distinguir o espaço, compreender as relações dos homens em seus grupos 

sociais, conjunto de coisas, meio vivido, valores, etc.(MELLO,2011). 

 Os aspectos sociais e as grandes transformações na organização das 

sociedades, crescimento das cidades, principalmente no século XX, como o surgimento 

da globalização, aumento da urbanização, bem como problemas sociais, tanto ligados 

a aspectos físicos, como a poluição das cidades, ou ligados a aspectos sociais, como 

movimentos das lutas de classes, foram tornando as relações sociais mais complexas, 

e abrindo campos para expansão da Geografia Humana. Segundo BEZZI (1995) A 

Geografia Humana abre novos horizontes ao apontar uma perspectiva de engajamento 

social, de atuação crítica dos geógrafos junto a sociedade, ao espaço geográfico.  

 Seu processo de evolução também se dá por meio de uma construção histórica, 

em um contexto cumulativo, que passa a tentar acompanhar o dinamismo das 

transformações no qual seus estudos e conhecimentos estão inseridos dentro da 

ciência geográfica. A Geografia Humana está sempre em um processo de superação 

dos processos que se colocam em cada época e questionam os modos de compreensão 

da realidade atual (CARLOS,1993). 

 

 A sociedade não é passiva diante da natureza; existe um processo 
dialético entre ambas que reproduz constantemente espaço e 
sociedade diferenciados em função de momentos históricos específicos 

e diferenciados. Por sua vez a Geografia Humana deixa de ser no dizer 
de Le Lannou, o conhecimento tópico das diversas instalações 
humanas sobre o planeta "para ser o estudo da realidade social 

constituída historicamente através da espacialização das relações 
sociais".(CARLOS,1993) 
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A partir dessa realidade e necessidades frente a ciência geográfica  a Geografia 

humana se enraíza na ciência geográfica e se mostra como parte fundamental dela,  e 

com processos ligados a esferas econômicas, políticas, sociais, e espaciais, a Geografia 

Humana, foi se especializando, e favorecendo o surgimento de suas sub-áreas como 

a Geografia Econômica, Geografia Cultural, Geografia da população, Geografia Agrária, 

e Geografia Urbana. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO DA GEOGRAFIA URBANA E SEUS ESTUDOS 

 

  Muitas das contribuições em estudos urbanos para a consolidação da Geografia 

Urbana como parte da ciência geográfica já estão presentes em obras desde o século 

XIX, de estudiosos como Ratzel, que trata dos estudos da cidade em sua obra 

“Antropogeographie”(1891), Schuter (1899), Maunier (1910), Chabot (1931), Sorre 

(1952), P.George (1952), J.Brunhes (1956). E claro anteriormente a isso, o fator do 

surgimento das cidades desde os séculos IV e XI, foi o fator fundamental para o 

desenvolvimento de estudos nessa importante sub-área da ciência geográfica, que é 

unicamente relevante ao considerarmos a atual conjunção social que vivemos, com a 

população distribuída majoritariamente nos espaços urbanos.  

 O surgimento das cidades entre os séculos IV e XI, desse o feudalismo, está 

atrelado ao modo em que as sociedades passaram a se organizar, em núcleos próximos 

as estradas e rios, formando os comércios, por exemplo, que é um dos principais 

responsáveis pela fixação das pessoas em um local nessa época, e desenvolvendo 

então as cidades. As cidades são decorrentes então das necessidades e processos 

relacionados a cada momento histórico onde estavam inseridas, como afirma Carlos 

(2009, p. 57), “a cidade é uma realização humana, uma criação que vai se constituindo 

ao longo do processo histórico e que ganha materialização concreta e diferenciada em 

função de determinações históricas específicas” 

O desenvolvimento dos comércios, posteriormente das indústrias, e das 

relações entre os lugares fez com que as cidades passassem a se expandir cada vez 

mais, e concentrar cada vez mais população, com isso o processo de urbanização se 
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intensifica cada vez mais, e as cidades passam a se mostrar cada vez mais complexas 

e dinâmicas, retratos de uma sociedade capitalista,  

 

“Desde o início, as cidades emergiram da concentração social e 
geográfica do produto excedente. Portanto, a urbanização sempre foi 

um fenômeno de classe, já que o excedente é extraído de algum lugar 
e de alguém, enquanto o controle sobre sua distribuição repousa em 

umas poucas mãos. Esta situação geral persiste sob o capitalismo, 
claro, mas como a urbanização depende da mobilização de excedente, 
emerge uma conexão estreita entre o desenvolvimento do capitalismo 

e a urbanização.”(HARVEY,2012) 

 

 O cenário urbano passa a ser repleto de relações sociais, lutas de classes, 

processos de produção e reprodução do espaço, trocas de mercadorias e de serviços, 

fazendo- se necessário a partir desse desenvolvimento urbano, focar em estudos para 

compreender essas relações e transformações ao longo das cidades. 

Nas décadas de 40, 50 e 60 aumentam as preocupações acerca de estudos 

urbanos, associados a organização das cidades, relações cidade-campo, e debates 

acerca da realidade urbana, com isso, se torna fundamental a criação de uma área 

dentro da geografia humana, voltada especificamente a esses estudos a Geografia 

Urbana, que é indispensável a partir desse desenvolvimento urbano, focar em estudos 

para compreender essas relações e transformações ao longo das cidades. 

A Geografia Urbana se baseia em estudar os espaços da cidade, suas formas de 

organização, transformação, distribuição e relações com outros lugares, podemos dizer 

que,  

 

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

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

contrastes que ocorrem dentro e entre elas. Eles estão interessados no 
estudo do padrão urbano contemporâneo e nas maneiras como as 
distribuições e os arranjos internos das cidades se modificam ao longo 

do tempo (CLARK, 1991, p. 18)   

 

 A Geografia Urbana é analisada por meio de seus aspectos, dimensões físicas e 

humanas, e busca por meio delas relacionar suas transformações, para Carlos (2009, 
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p.57), “a cidade não pode ser analisada como um fenômeno pronto e acabado, pois 

as formas que a cidade assume ganham dinamismo ao longo do processo histórico”. 

Ou seja quando se está estudando os aspectos urbanos se deve considerar as 

dinâmicas que envolvem desde o surgimento das cidades, e os processos históricos 

que a envolve, tanto em termos de conjunturas sociais, políticas, e econômicas, pois 

segundo Beaujeu-Garnier (1980, p.91), “o crescimento das cidades parte de três 

motivos possíveis que é a economia, a política e as estratégias de defesa”. 

A geografia urbana foi se desenvolvendo então buscando compreender tais 

processos e transformações, expandindo seus estudos e pesquisas em temas como 

mobilidade urbana, planejamento urbano e políticas públicas, sustentabilidade e fontes 

de energias renováveis para cidade, processos de verticalização, criação de áreas 

verdes e de lazer,  

 

“Podemos agora discutir um pouco estes "problemas" urbanos. A falta 

de coleta de lixo, de rede de água e esgoto, as ruas estreitas para a 
circulação, a poluição de toda ordem, moradias apertadas, falta de 
espaço para o lazer, enfim, insalubridade, na medida em que se 

manifestam de forma acentuada nas cidades, palco de transformações 
econômicas, sociais e políticas.”(ESPOSITO, 2007) 

 

A Geografia urbana se tornou um importante campo da ciência geográfica na 

atualidade, apresentando diversos estudos relevantes nos mais diversos temas como 

citados anteriormente, buscando acompanhar essa dinâmica de produção e 

transformação do espaço, pois como apresenta Corrêa (1989) o espaço da cidade está 

a todo o momento sendo produzido e organizado. O que torna a Geografia Urbana 

uma área instigante, e complexa, com uma ampla gama de temas a serem trabalhados 

pois “Entender a cidade de hoje, apreender quais processos dão conformação à 

complexidade de sua organização e explicam a extensão da urbanização neste século” 

(SPOSITO,1988). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio desse apanhado suscinto de ideias acerca da evolução da ciência 

geográfica, geografia humana e da geografia urbana, podemos dizer que ambas 
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passaram por importantes fases de desenvolvimento que modelaram seus campos de 

estudos abrangendo categorias de análise de grande relevância para a ciência como 

um todo. 

 A partir do desenvolvimento e consolidação da ciência geográfica, em seus 

devidos momentos históricos, surgiram crises, avanços científicos, fenômenos como a 

globalização, e relações mais complexas entre a sociedade com a natureza, e em 

relações da sociedade em geral. Essas preocupações e busca pelo entendimento das 

sociedades e do homem propriamente dito, impulsionaram estudos que consolidaram 

a chamada geografia humana, importante área de estudo da ciência geográfica, e que 

devido a complexidade de seus estudos pautados na sociedade e relações sociais, 

abrange uma ampla gama de temas, levando ao surgimento de sub-áreas 

especializadas, como a Geografia Urbana. 

 Podemos concluir que a Geografia como ciência apresenta um grande desafio 

aos geógrafos, onde estamos diante de estudos que buscam soluções pra os mais 

diversos problemas de ordem natural e social. E que necessita de áreas especificas 

como a Geografia Urbana, para uma melhor compreensão das dinâmicas e debates 

acerca dessa ampla gama de áreas e com um grande potencial a ser explorado em 

suas diversas temáticas, que ao serem abordadas de maneiras diferentes, trazem 

olhares críticos e com diferentes perspectivas, com o intuito de enriquecer a ciência 

geográfica 
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A MOBILIDADE EDUCACIONAL DO NIKKEI EM CIDADES 

PEQUENAS E MÉDIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO-SP 

 

 

SOUSA, Adriano Amaro1 

 

 

RESUMO 

Os japoneses e seus descendentes passaram a se fixar definitivamente no país, após 

a II Guerra Mundial, pois não conseguiram retornar ao país de origem, coube ao issei 

o desejo de ser sitiantes (individual/coletiva). Com a estabilidade da pequena 

propriedade rural ou do pequeno comércio no espaço urbano o nipônico passou a 

investor na educação dos filhos. Nessa perspectiva, o presente artigo tem objetivo de 

analisar a mobilidade educacional dos nikkeis pelas cidades pequenas e média no 

interior do Estado de São Paulo. Para tanto, utilizaremos a metodologia da história 

oral2 para traçar as trajetórias educacionais dos nikkeis para apreendermos também a 

mobilidade social. De modo geral, A mobilidade dos profissionais liberais nikkeis 

apresentou-se como um projeto familiar pelo incentivo e custeamento dos estudos dos 

filhos por parte de seus genitores, com o objetivo de se ter um filho “doutor”, o que 

daria prestígio e status para o sobrenome da família na sociedade local. 

 

Palavras Chave: Nikkei, Educação, Mobilidade. 

 

 

 
1 Doutor em Geografia pela UNESP-FCT e Professor na Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba 
(FATEC/SP/Itaqua). 
2 Segundo Meihy (2002, p.13), “a história oral é um recurso moderno usado para a elaboração de 
documentos, arquivamento e estudos referentes à vida social de pessoas”. As modalidades da história 
oral são: historia oral de vida, historia oral temática e tradição oral. Nessa perspectiva, utilizaremos o 
procedimento da história de vida que “se define como o relato de um narrador sobre a sua existência 
através do tempo, tentando reconstituir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que 
adquiriu” (QUEIROZ, 1988, p. 20). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A imigração japonesa no Brasil concentrou-se, principalmente, no Estado de São 

Paulo, mais especificamente na região metropolitana de São Paulo, na Mogiana e no 

Oeste Paulista. Além disso, instalou-se também na Amazônia (colônia Acará) e no Pará 

(colônia Tomé Açu) em meados da década de 1930, onde cresceram cultivando cacau, 

arroz, milho, mandioca, pimenta do reino e outros produtos (SAITO, 1961). 

Dentro deste contexto, a mobilidade espacial do imigrante japonese no Oeste 

Paulista se deu inicialmente pela Noroeste que era composta pelos municípios de 

Bauru/SP, Lins/SP, Araçatuba/SP e Cafelândia/SP, que foi a primeira região a agregar 

os colonos japoneses em 1930, para o cultivo do café. A outra região, a Alta 

Sorocabana, estava representada pelas cidades Presidente Prudente/SP, Assis/SP, 

Rancharia/SP e Presidente Epitácio/SP, que cresceu na década de 1940 pela dinâmica 

da cotonicultura. A Alta Paulista tinha um grande contingente de imigrantes nipônicos 

que surgiram a partir do final da década de 1930, devido ao cultivo de algodão 

(SAKURAI, 1995). Os núcleos de colonização japonesa da Alta Paulista e Noroeste 

foram pólos de produção agrícola, as colônias nipônicas que mais se destacaram foram 

a de Bastos/SP formada pela Companhia Bratac e a colônia Aliança I e II localizada 

em Mirandópolis/SP, criada por uma instituição religiosa. Além disso, há colônias 

nascidas de iniciativas espontâneas, como no caso da Alta Sorocabana, a colônia 

Brejão no município de Álvares Machado/SP.  

Depois da II Guerra Mundial os japoneses e seus descendentes passaram a se 

fixar definitivamente no país, pois não conseguiram retornar ao país de origem, coube 

ao issei o desejo de ser sitiantes (individual/coletiva). Após a estabilidade da pequena 

propriedade rural ou do pequeno comércio o nipônico passou a investor na educação 

dos filhos. A ideia era ter um filho doutor para melhorar as condições financeiras e ter 

acesso a sociedade urbana local com o filho professional liberal atraindo status e 

prestígio para a família e a comunidade nipo-brasileira do lugar. Nessa perspectiva, o 

artigo tem o presente objetivo de analisar a mobilidade educacional dos nikkeis pelas 

cidades pequenas e media no interior do Estado de São Paulo. 
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Segundo Cardoso (1963), os sucessivos êxitos econômicos dos nipônicos 

trouxeram novos estímulos e novos objetivos para o grupo: a) não retornar mais ao 

Japão; b) se tornarem proprietários rurais; c) educar os filhos; e, d) ter status/prestigio 

social. Tudo isso, favoreceu a ascensão social dos “nikkeis” por meio da: 

 

[...] valorização do trabalho intelectual, que trouxeram do Japão, e o propósito 
de proporcionar aos jovens uma vida melhor, fizeram com que esses “issei” 

incentivassem os “nisseis” o desejo de conseguir uma profissão urbana e bem 
categorizada socialmente. A vida rural brasileira é difícil e desconfortável. A 

inexistência de comunicações, as grandes distâncias entre os núcleos 
povoados, a preponderância da monocultura, entre outras razões, faz(em) do 
homem do campo um ser isolado que devem enfrentar sozinho as grandes 

dificuldades. Essas condições de vida vieram reforçar o valor atribuído pelos 
japoneses aos trabalhos intelectuais, e o empenho que fizeram em ver os 
filhos diplomados (CARDOSO, p. 56, 1963). 

 

Todavia, a mobilidade no território para Cardoso (1998) aconteceu pela 

valorização dos aspectos intelectuais que acompanha os nipo-brasileiros desde os 

tempos do Japão pelo gosto e cuidado com a educação e cultura. Com isso, a ideia de 

se livrar do colonato e se tornar sitiante já denota a vontade de ascensão social do 

nipo-brasileiro. Mas, conforme Sakurai (1993), o migrante nipônico tinha o desejo de 

educar os filhos para que não fossem caboclos brasileiros (analfabetos e sem 

profissões), essa era prioridade. 

 

2 A MOBILIDADE ESPACIAL E SOCIAL DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS 

NIKKEIS NO INTERIOR PAULISTA. 

 

A mobilidade espacial e social dos profissionais liberais nikkeis tem, na 

educação, a motivação para os múltiplos deslocamentos que perpassam por alguns 

municípios estratégicos, no intuito de oferecer o ensino ao nissei e sansei, já que, em 

muitos casos, o município de origem não possuía o curso ginasial ou o colegial, muito 

menos o curso preparatório para o vestibular que, geralmente, era localizado nos 

grandes centros urbanos (São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Curitiba/PR). Coube aos 

isseis, depois da II Guerra Mundial, estimular as famílias que se reterritorializaram no 

Oeste Paulista, sobretudo, após a compra de um lote de terra rural ou de um pequeno 

comércio na cidade, a recorrer à escola para a escolarização dos filhos. De modo geral, 



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

os isseis procuravam investir na educação vislumbrando a possibilidade dos filhos 

galgarem o título de “doutor”3 conquistando prestígio econômico e social na sociedade 

receptora (SOUSA, 2019). 

Normalmente, os estudantes nikkeis partiam das regiões de origens (Alta 

Noroeste, Alta Paulista e Alta Sorocabana) para se preparar para as carreiras liberais 

especializadas nos segmentos de advocacia, de arquitetura, de engenharia, de 

medicina e de odontologia, dirigindo-se para as cidades de porte médio e grande em 

busca dos estudos para entrarem em uma universidade renomada e pública. Enquanto 

isso, a família nipo-brasileira permanecia no trabalho da lavoura ou no comércio, após 

a estabilidade com a posse da propriedade rural/urbana, possibilitando aos isseis 

criarem vínculos nesse novo território. A partir desse contexto de 

estabilidade/permanência (nos dizeres de Sorre) quem passou a ter mais mobilidade 

na família nipo-brasileira foi o filho nikkei escolhido para o estudo. 

As famílias nipônicas no país se deparam com uma situação nova que era a 

escolha do filho que teria a oportunidade de estudar, enquanto o restante da família 

trabalhava no lugar de origem do nikkei para garantir o sucesso desse projeto familiar, 

sendo que o filho escolhido migrava para outros lugares. No início, raramente as filhas4 

eram escolhidas, mas com o passar do tempo e da melhoria nas condições financeiras 

da prole, pelos idos das décadas de 1970/80, as filhas e os outros membros da família 

também tiveram a oportunidade de finalizar o ensino básico. Todavia, apenas alguns 

deles/delas cursariam o ensino superior na cidade natal ou em outros lugares, 

colocando-se prontamente em mobilidade espacial para o estudo e para a carreira 

profissional, exceto o filho mais velho que continuava no seio da família, como herdeiro 

das atividades paternas (SOUSA, 2019). 

 
3 Não obstante, temos uma nota de esclarecimento neste artigo, pois chamamos de “doutores” (com 

aspas) os bacharéis: advogado, arquiteto, dentista, engenheiro e médico – formados em cursos 
“clássicos” de bacharelado. A graduação “clássica” em nível superior era muito procurada pelas famílias 
nipônicas pela influência e prestígio na sociedade urbana.  Entre os 16 profissionais liberais nikkeis, 
temos dois mestres acadêmicos (Luiz Takashi e Neiw Iamada) e dois doutores (Hélio Hirao e Óscar 
Higa).  
4 A territorialidade da filha mulher japonesa era para ser lavradora, parteira e/ou dona de casa. Esta 

ultima somente quando a família economicamente já estava estabilizada não precisando da mão-de-
obra da matriarca no campo/comércio (NOMURA, 2008).  
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As entrevistas foram realizadas com alguns desses 16 profissionais liberais 

especializados5: advogados, arquitetos, dentistas, engenheiros civis e médicos (v. 

quadro 1).  

 

Quadro 1: Os profissionais liberais nikkeis em Presidente Prudente 1950-1980. 

ENTREVISTADO FACULDADE NASCIMENTO E 
CIDADE NATAL 

FAMILIA 
BRASIL 

FORMADO ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 

PP 

MEDICINA      

Elza Utino F. Med. 
Itajuba 

1954 (Mirandópolis) 1932 1979 1982 

 Flora Yamazaki FAMEMA 1953 (Caiabu) 1934 1978 1981 

NeiwIamada UFRJ 1969 (Pres. Venceslau) 1929 1991 1994 

 Oscar Higa UFRJ 1954 (Prudente) 1933 1978 1981 

PériclesOtani USP 1954 (Prudente) 1925 1977 1981 

SizuvoIamada UFRJ 1932 (Bilac) 1929 1959 1971 

TadashiUchida USP 1936 (Prudente) 1929 1961 1963 

ODONTOLOGIA      

Augusto Anzai UNESP-Ar 1946 (Prudente) 1932 1971 1972 

Luiz Nagai Unoeste 1954 (Pirapozinho) 1936 1976 1977 

Márcia Sakuma USP 1966 (Prudente) 1939 1989 1991 

IzumiSakuma Fac. Lins 1939 (Bastos) 1931 1967 1968 

ADVOGADO      

MituroMizukava Toledo-PP 1937 (Paraguaçu 
Paulista) 

1928 1966 1967 

TeruoMyashiro Toledo-PP 1963 (Pres. Epitácio) ----- 1986 1987 

ENGENHARIA/ 
ARQUITETURA 

     

 Jorge Aramaki UFPR 1948 (Osvaldo Cruz) 1932 1976 1979 

Hélio Hirao USP 1957 (Pres. Venceslau) ----- 1975 1984 

Luiz Takashi UNICAMP 1954 (Álvares Machado) 1928 1977 1987 

Fonte: Trabalho de campo (agosto/2017 a outubro/2018) 

Org.: Adriano Amaro de Sousa 

 

Assim, os depoimentos orais analisados (de forma qualitativa) procuram 

demonstrara mobilidade espacial e social dos nikkeis, dando destaque para o território 

e para as territorialidades tecidas nela. De modo geral, a mobilidade pesquisada 

buscou compreender, por meio da metodologia da história oral. A mobilidade foi 

 
5 Vasconcelos (2012) que define o profissional liberal como alguém que “se enquadrar nessas profissões 
regulamentadas ou não por lei; as que exigem formação universitária ou habilitação técnica equivalente 
e ainda aquelas reconhecidas no mercado de trabalho e nas relações sociais”. Ficamos aqui com o 
profissional liberal especializado graduado, cuja atividade pode ser exercida mediante as 
regulamentações das entidades de classes. Tal profissão liberal era incentivada pelos isseis porque 

visava buscar uma melhor posição social (oportunidades e rendimentos) do filho nikkei no território 
prudentino. 
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desenhada pela trajetória dos nikkeis para a educação, do primário até a universidade 

(como veremos no próximo item). 

 

3 A MOBILIDADE EDUCACIONAL DO NIKKEI 

 

Sobre a mobilidade para o estudo do engenheiro civil nissei, o sr. Jorge Aramaki, 

aconteceu porque era filho do agricultor (o issei sr. Massayuki Aramaki e da dona de 

casa, a issei, sra. Fusa Aramaki). O engenheiro acreditava que a família Aramaki saiu 

do Japão e veio direto para a Califórnia como era conhecida, na época, o município de 

Osvaldo Cruz/SP. Com isso, teve relativamente uma mobilidade espacial mais 

curta/objetiva, porque chegaram direto em Osvaldo Cruz adquirindo terras, 

permanecendo lá. O pai do sr. Jorge nunca morou fora daquela cidade, sempre 

trabalhou por conta própria ou com os irmãos na agricultura plantando café e algodão, 

na propriedade da família. No sítio havia cinco famílias de parentes vivendo da 

produção de café. Nessa estrutura familiar, cuja economia se baseava nas atividades 

agrárias como pequenos sitiantes, se deram a(s) trajetória(s) por meio do estudo na 

mobilidade do nissei Jorge Aramaki6: 

 

Eu lembro da minha infância, que os meus pais sempre tiveram um sítio, mais 
ou menos 20 alqueires, com plantação de café e nesse sítio existia umas cinco 

famílias trabalhando, exclusivamente com café. Aí meus pais junto com os 
meus tios foram para cidade, na época era Califórnia. Foram para a cidade e 
abriram uma loja de ferragens. De manhã meus pais me levavam para escola 

e mais tarde a gente voltava. Eles me traziam de volta quando terminava a 
aula, tipo lá para o meio dia a gente voltava a pé, que era perto da cidade, 

dava uns 5 km. Fiz a escolinha japonesa e depois larguei. Essa foi minha 
infância, eu fiquei no sítio até uns 10 anos e depois eu mudei para a cidade, 
que já era Osvaldo Cruz e fiz até o ginásio. Então, aí eu terminei o ginásio. 

Era a hora de começar esse tal curso de científico e continuar os estudos. Só 
que aí eu pedi para o meu pai se poderia estudar em São Paulo. Ele deixou e 
eu saio de Osvaldo Cruz com 16, 17 anos de casa para morar em uma pensão 

no bairro da Liberdade. Lá eu fiz o cursinho para entrar em engenharia. Aí eu 
passei em Curitiba, na UFPR, e fui morar lá (Entrevista: Jorge Aramaki, 
19/10/17). 

 

 
6 Jorge Aramaki, 71 anos, nissei, filho mais velho, natural de Osvaldo Cruz/SP, casado com uma sansei, 
um casal de filhos, católico e empresário (empresa: Lajes Presidente).  



V SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE PEQUENAS CIDADES 
ISSN: 2358-2979 - 17 a 19 de Novembro de 2020 

Universidade Estadual do Paraná – Câmpus Campo Mourão 
 

 

Nesse sentido, o sr. Jorge se deslocou para São Paulo, para cursar o colegial 

científico no Colégio Bandeirantes7 (escola particular), no Bairro do Paraíso. Tal colégio 

era exclusivo para preparar passar no vestibular. Ele migrou para a capital com o 

intuito de cursar a graduação de engenharia. Fizera dois anos de cursinho no 

Universitário da Avenida Paulista e morava em uma pensão mista de estudantes e de 

trabalhadores. Depois, foi aprovado no curso de engenharia da Universidade Federal 

do Paraná, em Curitiba/PR, na turma de 1969-1973. No entanto, a influência para o 

doutor se tornar um engenheiro civil veio das memórias da infância e das férias 

passadas na loja da família denominada de “Casa de Ferradura”, em que aprendia e 

convivia com trabalhadores ligados à construção civil. 

A trajetória de formação escolar e de carreira profissional do dentista Augusto 

Anzai iniciou quando criança, na escolinha japonesa na sede da ACAE, que na época 

era necessário pagar uma pequena contribuição. Ele ia mais para praticar a língua 

japonesa, incentivado pelos pais que diziam,“tem cara de japonês, então tem que 

saber falar um pouquinho da língua, pelo menos entender o japonês”. Já na escola 

formal estudou o primário na Escola Pública Arruda Mello e o ginásio/colegial fez no 

Instituto de Educação Fernando Costa, em Presidente Prudente. Depois do colegial, 

prestou o vestibular da VUNESP (Fundação do Vestibular da UNESP), passando no 

curso de Odontologia da UNESP, no campus de Araçatuba/SP. 

O jovem estudante nikkei foi morar no alojamento masculino da colônia 

japonesa na Associação Cultural Esportiva Nipo-brasileira de Araçatuba (ACEA), 

localizada no centro da cidade. Na república da ACEA tinha que pagar uma taxa de 

contribuição. Nela existiam as alas masculina e feminina, muitos estudantes da zona 

rural vinham fazer o ginásio e o colegial, entre eles havia alguns que cursavam 

faculdade. Ficou na Faculdade de Odontologia de Araçatuba de 1968 até 1971, 

retornando para Presidente Prudente/SP como dentista. Todavia, ele descreveu que, 

na sua cidade natal, também havia esse tipo de infraestrutura voltada ao estudo dos 

nikkeis pela rede de solidariedade da colônia japonesa. 

 

 
7 A entrevistada sansei dentista Márcia Sakuma Ohashi também estudou nesse colégio que era exclusivo 
para preparar os alunos para passar na USP e universidades públicas. 
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O prédio da ACAE de Presidente Prudente tinha um alojamento que ficava 
embaixo do Colégio São Paulo, nele residiam cerca de uns setenta estudantes, 

era o pessoal da zona rural que vinha para cá estudar, minha prima inclusive 
morou lá. Além do alojamento existiam várias outras pensões na cidade que 
recebiam estudantes de fora e da zona rural no intuito de concluírem os 

estudos. Normalmente esses pensionatos eram de viúvas que alugavam 
quartos, arrumavam refeições e tudo para a pessoa estudar e trabalhar. 

Tinham muitos, mas lembro somente de uns quatro: a Saito na Vila 
Marcondes; a Taniguchi na Felício Tarabay; um outro na avenida Manoel 
Goulart; e o outro, aqui no centro também. Não era fácil para as famílias 

custearem os estudos dos filhos, pesava o pouso e a comida (Entrevista: 
Augusto Anzai, 10/08/17). 

 

A mobilidade educacional e profissional dos nikkeis entrevistados teve 

centralidade no conceito de rede social estudado por Santos (2009) que a compreende 

como constituída por pessoas, mensagens e valores. Desse modo, “a rede forma um 

espaço social onde é tecida uma variabilidade de ações intersubjetivas, com relações 

de poder, conflito, consenso, força, dissenso e sentimentos de solidariedade e 

compaixão” (SANTOS, 2005, p. 70). A rede social nipônica, pelas condições adversas 

do imigrante, era de mútua ajuda, procurava se estruturar no apoio/solidariedade das 

famílias e dos amigos com a acolhida do filho estudante nikkei em casas/pensões, além 

de indicações de escolas e de cidades que ofertavam o ensino (ginásio e colegial – 

faculdades). Assim, as redes sociais espalhadas no interior de São Paulo “trazem a 

dimensão do território à rede social que implica inserir a política, não só a institucional, 

mas a que se faz no espaço imediato/cotidiano da migração” (SANTOS, 2005, p. 70).  

O território político na rede social pode ser visualizado pelas territorialidades 

tecidas de forma não-institucional e institucional pela colônia japonesa e pelas 

associações nipo-brasileiras que estimularam as famílias nipônicas a investirem na 

educação dos filhos nikkeis, almejando que eles fossem “doutores” (nos dizeres de 

Cardoso - 1998). Isso foi alcançado pela mobilidade diferenciada (como diria Massey 

- 2000) em território brasileiro, tanto em termos espaciais quanto sociais por meio das 

conexões/interações da rede social nipo-brasileira. Nesse processo, o território tornou-

se base com a construção de alojamentos pelas associações nipo-brasileiras em 

diversas cidades no interior paulista, como em Araçatuba/SP e Presidente Prudente/SP. 

No regresso ao lugar de origem, o dentista Anzai iniciou sua carreira quando 

montou o seu consultório particular em Presidente Prudente/SP e, como filho 

primogênito, veio a assumir algumas obrigações na família, conforme narrou. 
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Minha família era bem tradicional, desde os meus bisavós, paterno/materno, 
lá o Japão. Hoje não. Mas, antigamente os japoneses davam muita ênfase ao 

primeiro filho homem. Ele que herdava a tradição e o dia-a-dia da família. 
Então, meu avô era o mais velho, meu pai era o mais velho eu sou o mais 
velho. Você vai levando a herança dos ancestrais. A gente tinha que dar 

exemplo, pois eu fui o primeiro a sair de casa para a faculdade. Aí, depois, 
meus dois irmãos mais novos foram estudar faculdade fora, em faculdade 

particular. Só o que o meu pai ganhava não dava. Eu tive que ajudar também 
financeiramente para o custeio deles. Então, tem isso a herança que a gente 
vai levando. Todas as coisas da família que era do meu avô passaram para o 

meu pai e do meu pai passou para mim. Agora eu não sei se o meu filho vai 
seguir. O meu filho já é bem brasileiro mesmo, ele não quer muito. Ele leva a 
vida dele em São Paulo, mas ele não é muito de tradição não (Entrevista: 

Augusto Anzai, 10/08/17). 

 

Na estruturar familiar nipônica era o filho primogênito que tinha obrigação de 

proteger os bens da família, ou seja, o que ficava com a herança econômica e cultural 

da família, resquício de uma tradição trazida do Japão, que permaneceu no Brasil 

(CARDOSO, 1998). Como o filho mais velho, o dentista Augusto, de certa forma, 

rompeu relativamente com a tradição e foi estudar fora, tornando-se dentista. Logo, 

não dando continuidade à fábrica de balas artesanais da família como seu pai Issao o 

fizera. Porém, como primogênito assumiu o compromisso, junto ao pai, de ajudar na 

formação dos outros quatro irmãos, sendo que os dois irmãos se graduaram em 

medicina em faculdades particulares fora do município, e as duas irmãs se formaram 

em pedagogia em Presidente Prudente/SP. A família veio, ao longo do tempo-espaço, 

procurando manter a tradição nipônica desde São Manuel/SP, posteriormente em 

Santo Anastácio/SP, os avós iniciaram a associação nipo-brasileira nesta última cidade. 

Já doutor, participou da ACAE no beisebol e do grupo religioso Círculo Católico Estrela 

da Manhã. Agora, a manutenção das tradições (deveres e obrigações) da família pelo 

filho primogênito brasileiro sansei Augusto possivelmente não acontecera, porque ele 

já representa a quarta geração de nipo-brasileiros e as relações de tradição 

começariam a se esfacelar. 

A mobilidade educacional do arquiteto Hélio Hirao8 se deu quando ele terminou 

o colegial em escola pública como fora toda a sua trajetória de estudo até a 

universidade. A migração para São Paulo aconteceu em virtude do apoio financeiro 

 
8 Hélio Hirao, homem, sansei, casado com uma sansei, tem filhos, natural de Presidente Venceslau, 
arquiteto e professor universitário. 
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dado pelo pai, sr. Sing Hirao, que tinha um bar/mercearia, de onde extraía todo o 

sustento da família e pagava os custeios de estudos dos filhos. Hirao era um estudante 

simples de uma cidade pequena no Oeste Paulista (Presidente Venceslau), mas era 

muito determinado e estava encantado com o curso e com a universidade em que 

entraria, conforme relatou: 

 

Aí tive que fazer o cursinho em São Paulo, no Objetivo, depois larguei e fui 
fazer o Anglo, no começo estava meio perdido, caipirão do interior. Eu acho 
que fiz somente uns meses no Objetivo, depois fui para o Anglo. Não passei 

e eu tive que fazer de novo. Aí fiz o cursinho Universitário especifico para a 
arquitetura. Daí eu passei na FUVEST. Esse cursinho era especialista na FAU 

[Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP]. Nem acreditava que havia 
passado. Foi decisão minha mesmo, queria fazer arquitetura e no vestibular 
eu fiquei encantado com o prédio da FAU. Tinha prova de aptidão e era lá, 

né. E aí na juventude a gente fica maluco (quero isso e quero aquilo!) e no 
fim consegui. Acho que foi sorte também. Porque eu tive vários colegas lá que 
tentaram 4, 5 anos e desistiram. Porque é complicado. E quando você entra 

lá você se decepciona um pouco, mas né... normal. Que às vezes é uma água 
fria, tal, e o prédio realmente é um templo. O prédio da FAU é maluco 
(Entrevista: Hélio Hirao, 02/06/18). 

 

O sr. Hélio foi aprovado na Faculdade de Arquitetura da USP em 1977, estudou 

na época da ditadura militar e, na universidade, havia muitas assembléias (taxistas, 

professores etc.), atividades políticas e shows de artistas (Gonzaguinha, Ivan Lins, 

Sérgio Ricardo, entre outros). Era um movimento político muito intenso e o arquiteto 

sentia-se por inteiro na cena política. Isso foi muito forte na FAU: a politização 

capitaneada pelo professor Vilanova Artigas9. Muitas greves foram organizadas e 

houve muitas perseguições aos alunos, funcionários e professores, por causa do 

governo ditatorial militar que tomara o poder no Brasil em 1964. O momento político 

era de muita instabilidade, não se podia falar qualquer coisa porque as “paredes 

tinham ouvidos”. Para Hirao (2008), “as pessoas sumiam e desapareciam na ditadura, 

era inacreditável e assustador, sentimento de medo e impotência”. Por fim, concluiu o 

curso de arquitetura em 1981 e se tornou mestre em arquitetura pela mesma 

universidade em 1990. 

 
9João Batista Vilanova Artigas foi um arquiteto com atuação prática e política como professor. Fundou 

o que o entrevistado chamou de nova FAU. Era o autor do projeto do prédio da FAU e da Cidade 
Universitária. 
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No tocante à mobilidade para o estudo do dentista nissei Luiz Nagai10, natural 

de Pirapozinho/SP, filho do agricultor sr. Hitoshi Nagai e da dona de casa sra. Sumie 

Nagai, ele nasceu na colônia Kywoa (União) era o nono filho do casal, praticamente o 

caçula entre dez filhos. Viveu no espaço rural de Pirapozinho/SP até terminar o colegial, 

tendo feito toda sua formação escolar em escola pública, e com 17 anos migrou para 

Presidente Prudente para trabalhar e se preparar para pleitear curso superior em uma 

universidade. Entrou na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) para cursar a 

graduação em odontologia na turma de 1976, formando-se em 1979. Fazia a faculdade 

mesclando as horas de estudo com o trabalho no comércio; suas aulas eram sempre 

diurnas, durante a semana, mas laborava também nos sábados, nos domingos e nos 

feriados, porque tinha que se sustentar sozinho com muita dificuldade para trabalhar 

e estudar. Segundo Nagai (2017), “consegui me graduar em odontologia através do 

credito educativo, que foi de grande valia, se não fosse o crédito naquela época eu 

jamais teria me tornado dentista”. Portanto, as políticas públicas, já na década de 

1970, pelo CREDUC11, contribuíram de forma impar para formar jovens em diversas 

profissões técnicas especializadas, o que auxiliou o estudante nikkei entrevistado a se 

tornar dentista, profissão que na década de 1970 era bem procurada pelos estudantes 

porque havia escassez de mão-de-obra nessa área. Posteriormente, na condição de 

profissional, cursou especialização em odontologia na área de Clínica Geral na 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) indo a cada quinze dias para 

Campo Grande/MS, nos inícios dos anos 1980. Em síntese, a história do dentista Nagai 

mostrava que não só os nikkeis de famílias abastadas12 fizeram a graduação para ser 

profissionais liberais, mas também aqueles de origem rural e com poucas posses. 

 

 

 

 
10 Luiz Tomoyuki Nagai, 66 anos, homem, sansei, filho mais novo, dentista particular, casado com uma 
sansei, tem filhos e participa da Igreja Seicho-no-iê. 
11 Tal Programa de Credito Educativo (CREDUC) iniciado em 1975 antecedeu o atual Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES). 
12 Os nikkeis que saiam de Presidente Prudente/SP para estudar direito na USP na década de 1970 eram 
somente “os filhos das famílias mais abastadas que podiam fazer a mobilidade para uma preparação 
diferenciada voltada para o vestibular, além de custear sua graduação na cidade de São Paulo” 
(Entrevistado: Teruo Miyashiro, 20/08/17). 
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4 CONCLUSÃO 

 

A mobilidade dos profissionais liberais nikkeis apresentou-se como um projeto 

familiar pelo incentivo e custeamento dos estudos dos filhos por parte de seus 

genitores, com o objetivo de se ter um filho “doutor”, o que daria prestígio e status 

para o sobrenome da família na sociedade local. Nessa empreitada, a família 

permanece no lugar de reprodução econômica e biológica e quem passa a ter 

mobilidade é o filho que vai estudar. Nas décadas de 1950 e 1960 não era fácil 

encontrar municípios onde poderia ser cumprido o curso ginasial e ou o colegial. Alguns 

municípios em que se formavam um grupo de origem japonesa, houve a organização 

de alojamentos coletivos mas, em muitos casos, havia o pagamento de pensão de 

estudantes ou a colaboração de familiares que alojavam os estudantes. Os municípios 

que concentraram na região o ensino do ginásio e colegial com mais facilidades, na 

Alta Sorocabana/SP, foram Presidente Prudente/SP e Presidente Venceslau/SP. O 

projeto familiar também se baseava no desejo individual do nikkei de se esforçar para 

conseguir cursar uma universidade pública renomada. Apesar de que quase 40% dos 

nikkeis entrevistados estudaram em faculdades particulares devido à ampliação da 

oferta de vagas nos lugares, já que as vagas nas universidades públicas eram muito 

disputadas e, depois, o ensino no interior não era forte tendo o nikkeis que se preparar 

para o vestibular nos grandes centros (São Paulo/SP). 
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